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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0006267-66.2013.815.0251  –  1ª  Vara  da
Comarca de Patos
RELATOR: Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: João Eudes de Sousa Torres
ADVOGADO: Hermínio Bandera de Sousa
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL.  POSSE DE ARMA
DE FOGO. CONDENAÇÃO PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA  DE  LAUDO.  DOCUMENTO
EXISTENTE  NO  PROCESSO.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  PEDIDO  ABSOLUTÓRIO.  RÉU
CONFESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  MANUTENÇÃO  DA
CONDENAÇÃO.  PLEITO  SUBSIDIÁRIO
PARA  DIMINUIÇÃO  DA  PENA.
AFASTAMENTO  DE  ALGUMAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.
MANUTENÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS
QUE  RESTARAM.  REPRIMENDA  FINAL
MANTIDA.  PRETENSÃO  DE
SUBSTITUIÇÃO  POR  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.  NÃO  CABIMENTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.  Preliminar  de  ausência  de  laudo.  Laudo  de
exame  de  Eficiência  de  Disparo  em  Arma  de
Fogo existente no processo, no qual consta como
conclusão  resultado  positivo,  arma  apta.
Rejeição.

2.  Mérito.  Alegada  falta  de  comprovação  da
autoria.  Réu  confesso.  Autoria  e  materialidade
incontestes.

3. Pretensão subsidiária de diminuição da pena.
Afastamento de algumas circunstâncias judiciais
indevidamente negativadas em 1ª fase de fixação.
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Manutenção  de  outras  que  permitem  a
manutenção da pena fixada em 1º grau.
4.  Pleito para substituição da pena privativa de
liberdade  por  restritivas  de  direito.  Não
preenchimento dos requisitos legais subjetivos.

5.  Manutenção  da  sentença  em  todos  os  seus
termos. Desprovimento do recurso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal acima identificados;

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em afastar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso. 

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Patos, João Eudes de Sousa
Torres, conhecido como “Pequeno”, qualificado na inicial, foi denunciado como
incursos nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/2003, fls. 02/04

Narra  a  inicial  acusatória  que,  em  28/08/2013,  policiais
militares, dando cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª
Vara da Comarca de Patos, adentraram na casa do denunciado e a vistoriaram,
encontrando um revólver .38, desmuniciado, guardada em cima do guarda-roupa.

Concluída a instrução criminal e oferecidas alegações finais
pelo Ministério Público (mídia de fl. 91) e pela defesa (fls. 96/98), o magistrado
de  primeiro  grau  julgou procedente  a  denúncia  para  condenar  João Eudes  de
Sousa Torres, conhecido por “Pequeno” nas penas do art. 12 da Lei 10.826/2003,
a uma reprimenda final de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime
aberto, mais multa de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, apelou o acusado (fl. 104/108), arguindo, em
preliminar, a falta de materialidade da conduta em razão da ausência de exame de
ofensividade da arma de fogo. No mérito, pugnou por sua absolvição, sob a tese
de atipicidade da conduta. Em pedido subsidiário, pretende a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito e a  modificação do regime para o
aberto.
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Após  as  contrarrazões  ministeriais  opinando  pelo
improvimento do apelo (fls.  111/114),  seguiram os autos,  já nessa instância,  à
Procuradoria  de  Justiça  que,  em  parecer  da  lavra  do  douto  Procurador  José
Roseno  Neto,  firmou  entendimento  pelo  parcial  provimento  do  apelo  para
diminuição  da  pena  privativa  de  liberdade  com  substituição  da  mesma  por
restritivas de direito (fls. 119/123).

É o relatório.

Voto

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento  dos  recursos,  verifica-se  que  eles  estão  presentes,  sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto em 06/11/2017 (fl.
104) e a intimação do réu ocorreu em 31/10/2017, uma terça-feira (fl. 102v) – e
adequação, além não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

Preliminar de Inexistência do Laudo

Em seus pedidos finais, pugna o apelante por sua absolvição
tendo por inexistente a prova de materialidade da infração, ante a ausência do
auto de exame de ofensividade da arma de fogo.

Nos  autos,  é  possível  verificar-se  às  fls.  29/33  Laudo  de
exame  de  Eficiência  de  Disparo  em  Arma  de  Fogo,  no  qual  consta  como
conclusão resultado positivo, arma apta.

Logo, sem maiores delongas, rejeito a arguição preliminar.

Mérito

Pretensão Absolutória
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Discorre, ainda, o apelante sobre ter confessado, durante seu
interrogatório em juízo, a autoria,  pois estava sofrendo ameaças. Mas que não
haveria provas suficientes para lhe atribuir a propriedade do instrumento (fl. 107).

De fato, o apelante confessou a autoria delitiva, tanto que a
sentença de 1º grau considerou esta atenuante quando da fixação da pena.

Logo, sendo inconteste nos autos que o apelante assumiu a
autoria delitiva, resta extreme de dúvidas a autoria e materialidade delitivas.

Percebe-se que a arma foi encontrada em poder do acusado
no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Portanto,  a  tipicidade  do  art.  12  da  Lei  10.826/03  restou
configurada no núcleo do tipo. 

Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Da Pena

Por fim, aduz o apelante que,  ao contrário do afirmado na
sentença, é primário e, assim, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.

Por sua vez, o d. Procurador de Justiça opina seja refeita, de
ofício, a dosimetria da pena em virtude da inexistência de circunstância judicial
desfavorável ao réu capaz de afastar a pena base de seu mínimo legal.

Pelo que se verifica nos autos, quando da análise da pena, a
magistrada  de  1º  grau  fixou  a  pena  base  em  1  (um)  ano  e  6  (seis)  meses,
considerando  como  desfavoráveis  ao  acusado  as  seguintes  circunstâncias
judiciais:  a  culpabilidade (“evidenciada  merecendo  reprovação  a  conduta  do
agente”),  os  antecedentes (“maculado,  possuindo  em  seu  desfavor  vasto
fichamento criminal”), a  conduta social (“carece de reparos, objetivando a sua
reeducação para interagir em sociedade”), a  personalidade (“agitada e voltada
para a prática de crimes”), os motivos (“não lhe favorecem”) e as circunstâncias
(“lhe são totalmente desfavoráveis”).

Destas,  verifico  que  a  culpabilidade,  os  motivos  e  as
circunstâncias foram negativadas em se utilizando termos e expressões vagas e
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genéricas. 

Os  antecedentes,  por  sua  vez,  mesmo  sendo  extensos
(certidão de fl. 69/71) não podem servir para majorar a pena nesta 1ª fase, nos
termos da Súmula 444 do STJ:

STJ  Súmula  nº  444  –  28/04/2010  –  DJe
13/05/2010

É  vedada  a  utilização  de  inquéritos  policiais  e
ações penais em curso para agravar a pena-base.

No sentido da impossibilidade de majoração da pena base em
razão de afirmações genéricas desacompanhadas de maiores considerações e de
ações penais em curso, colaciono jurisprudências do STJ:

 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS
CORPUS. EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE
FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
INADEQUAÇÃO  DA  ANÁLISE  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.
ANTECEDENTES. INQUÉRITOS POLICIAIS E
AÇÕES  PENAIS  EM  ANDAMENTO.
SOPESAMENTO  PARA  A  ELEVAÇÃO  DA
REPRIMENDA  BÁSICA.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 444 DESTE STJ.  PERSONALIDADE
E  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.
ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO
TIPO  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO.  SANÇÃO
REDIMENSIONADA. RECURSO IMPROVIDO.
1.  Consoante orientação sedimentada nesta Corte
Superior, inquéritos policiais ou ações penais em
andamento  e  condenações  sem certificação  do
trânsito  em julgado  não  podem ser levados  à
consideração  de  maus  antecedentes  para  a
elevação  da  pena-base,  em  obediência  ao
princípio  da  presunção  de  não-culpabilidade
(enunciado n.º 444 da Súmula desta Corte). 2. A
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jurisprudência deste Sodalício entende que a pena-
base  só  pode  ser  exasperada  pelo  magistrado
mediante aferição negativa de elementos concretos
dos  autos,  a  denotar  maior  reprovabilidade  da
conduta imputada, circunstância não verificada no
caso  em  exame,  na  medida  em  que  utilizadas
considerações  abstratas  e  inerentes  ao  tipo
penal  violado  para  justificar  a  fixação  da
reprimenda  básica  acima  do  mínimo  legal.  3.
Agravo  regimental  improvido.  (AgRg no AREsp
765.504/PE,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA TURMA,  julgado  em 05/10/2017,  DJe
11/10/2017). Grifos nossos.

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS
CORPUS.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.
AUMENTO  DA  PENA-BASE  SEM
MOTIVAÇÃO CONCRETA. COAÇÃO ILEGAL
EVIDENCIADA.  ORDEM  CONCEDIDA  DE
OFÍCIO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 1.  A
fixação  da  pena-base  em  patamar  acima  do
mínimo legal exige fundamentação baseada em
elementos concretos dos autos, sendo indevida a
utilização  de  argumentos  vagos  ou  genéricos,
sem relação direta com a hipótese em apreço. 2.
A  opinião  do  julgador  sobre  a  gravidade  em
abstrato do delito, não constitui fundamento idôneo
a autorizar o aumento da reprimenda procedido na
primeira  fase  da  dosimetria,  pois  se  referem  à
elementos inerentes ao próprio tipo penal violado.
3. Afastadas as circunstâncias judiciais do art. 59
do  Código  Penal  utilizadas  pelas  instâncias  para
aumentar a reprimenda inicial, deve ser concedida
a ordem para estabelecer a pena-base no mínimo
legal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
HC  355.976/ES,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA TURMA,  julgado  em 19/09/2017,  DJe
27/09/2017). Grifos nossos.

Porém, constato que remanescem, como pontos desfavoráveis
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ao apelante, a conduta social e a personalidade, o que permite que a pena base
seja fixada acima do mínimo em abstrato.

O Código Penal adotou o sistema da relativa determinação da
pena, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem
incumbe estabelecer,  em termos abstratos,  os limites e as diretrizes em que se
situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase
do sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, isto é, cabe ao
juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente. 

Na primeira fase, a elevação da pena, malgrado não decorra
de mera operação aritmética, deve guardar correspondência com a quantidade de
circunstâncias  judiciais  incididas  pelo  agente.  No  presente  caso,  2  (duas)
circunstâncias.

Considerando que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais e
que  a  pena  média  (diferença  que  resulta  da  subtração  da  pena  máxima  pela
mínima cominada em abstrato), para o delito de posse irregular de arma de fogo
de uso permitido, é de 2 (dois) anos, cada circunstância do artigo 59, CP, poderia
elevar a pena base em até 3 (três) meses, o que corresponde a 1/8  (um oitavo)
sobre a pena média.

Na sentença guerreada, a pena base foi fixada em 1 (um) ano
e 6 (seis) meses, o que já é compatível com as circunstâncias judiciais que ora são
mantidas negativadas.

Em  segunda  fase  de  fixação  da  pena,  mantenho  o
reconhecimento da atenuante da confissão e atenuo a pena em 2 (dois) meses de
detenção e 5 (cinco) dias-multa; tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses mais 10 (dez) dias-multa, dada a ausência de outras causas a considerar.

Pretende, ainda, o apelante a fixação do regime aberto para
cumprimento inicial da pena. Tal como já está decidido na sentença. Não merece
conhecimento esse pedido.

Por  fim,  vemos  na  sentença  que  a  magistrada  deixou  de
substituir  a  pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de  direitos  sob  a
justificativa  de  que  os  antecedentes,  a  personalidade  e  as  circunstâncias  não
permitiriam a aplicação do dispositivo.

Deve ser mantido o entendimento esposado na sentença.  O
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art.  44,  III,  dispõe sobre a substituição ser suficiente quando,  dentre outros,  a
conduta  social  e  a  personalidade do  agente  recomendarem.  Não é  o caso  dos
autos.

Portanto, mantenho em todos os termos a reprimenda imposta
ao apelante, o regime de cumprimento de pena e a impossibilidade de substituição
da mesma por restritivas de direitos.

Parte Dispositiva

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso apelatório.

É o meu voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio).

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 17 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator


