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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000203-39.2015.815.0261 –  1ª Vara da Comarca de
Piancó.
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Lucieudo Ferreira de Sousa
ADVOGADO: João Batista Leonardo
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.  PRETENSÃO  DE
NULIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA  POR  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS.
INDEFERIMENTO.  FUNDAMENTAÇÃO  EXISTENTE,
PORÉM,  GENÉRICA.  PEDIDO  DE  REVISÃO  DA
DOSIMETRIA DA PENA.  POSSIBILIDADE.  REDUÇÃO
DA  PENA PARA O  MÍNIMO  LEGAL.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

- Evidenciado o cumprimento do dever constitucional de motivar
a decisão judicial (art. 93, IX, da CF), não há que se falar em
nulidade  da  sentença.  Entretanto,  reconhecendo-se  que,  na
análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP,
foram  utilizados  fundamentos  genéricos,  sem  a  indicação  de
elementos concretos existentes nos autos, impõe-se a redução da
pena-base excessivamente fixada pelo juízo “a quo”.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO para  reduzir  a  pena  para  02  anos  de  reclusão  e  10  dias-multa  e
mantidos os demais termos da sentença, em desarmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Criminal interposta  por  Lucieudo
Ferreira de Sousa, em face da sentença de fls. 64/66-v, proferida pelo Juíza de Direito
Isabella Joseanne Assunção L. Andrade de Sousa, da 1ª Vara da Comarca de Piancó, que
julgou procedente a ação penal, tendo reconhecido a prática do crime previsto no art. 14
da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), tendo condenado o réu a uma
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de multa à
razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime



inicial  aberto, impossibilitando  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva de direito, ante a reincidência do condenado em crime doloso. Entretanto, foi
concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

Narra a denúncia que o acusado,  no dia 19 de janeiro de
2015, no Bar da Loca, foi preso em flagrante, portando arma de fogo e munições,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar. Informa a peça proemial que a Polícia Militar foi acionada para
comparecer  no  estabelecimento  comercial  “Bar  da  Loca”,  em  razão  de  uma
discussão envolvendo o acusado e uma pessoa conhecida por Jeová e, ao chegar ao
local acima descrito, a polícia encontrou no interior do referido estabelecimento,
um revólver calibre .38 especial e 06 munições de mesmo calibre intactas.

Inconformado com a decisão, o réu interpôs recurso de apelação
(fls. 68) e, em suas razões recursais, fls. 70/75, o réu requer, em síntese, a nulidade da
sentença,  haja  vista  a  falta  de  fundamentação do  decisum  em relação à  análise  das
circunstâncias judiciais, afirmando, ainda, que a pena aplicada pela magistrada revela-se
excessiva e incompatível com as circunstâncias do condenado.

O  representante  do  parquet,  nas  contrarrazões  de  fls.  78/84,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, às fls. 89/95, opinou pelo desprovimento do
recurso, entendendo que a sentença proferida não merece reparos, pois foi devidamente
fundamentada e está de acordo com o robusto conjunto probatório produzido.

É o relatório.
Voto:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

Afirma o recorrente que a  sentença padece de grave vício de
nulidade – falta de fundamentação adequada –, uma vez que o julgador não justificou a
fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

Do compulsar dos autos, verifico que a MM juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Piancó/PB, ao analisar a pena do réu, justificou cada uma das
circunstâncias judiciais citadas no artigo 59 e 61 do Código Penal da seguinte forma:

“Lançando-me  mão  do  disposto  dos  artigos  59  e  61  do  Código  Penal
Brasileiro, passo a dosimetria da pena.
Culpabilidade  evidenciada  merecendo  reprovação  a  conduta  do  agente;
antecedentes maculados;  a conduta social carece de reparos,  objetivando a
sua reeducação para interagir em sociedade; personalidade agitada e voltada
para a prática de crimes. Os motivos não lhe favorecem; as circunstâncias lhe
são totalmente desfavoráveis.
Em assim sendo, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e fixo a multa em 25 (vinte e cinco) dias/multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a situação
financeira do réu. Em virtude da confissão do denunciado na seara policial,
diminuo a pena em 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias/multa, para
TORNÁ-LA EM  DEFINITIVA em  02  (dois)  anos  e  06  (seis)  meses  de



reclusão  e em 15 (quinze)  dias/multa,  a  razão  de 1/30 do salário  mínimo
vigente  à  época  do  fato;  a  míngua  de  outras  circunstâncias  atenuantes,
agravantes, minorantes ou majorantes.”

No caso  vertente,  infere-se que as  circunstâncias  não estão
fundamentadas de forma correta, pois falta correlação com os fatos.  Entretanto,
não é o caso de anular a sentença, pois embora genéricos, os fundamentos foram
expostos na análise das circunstâncias judiciais, não havendo em que se falar em
ausência de fundamentação.

Por outro lado, dentre todas as circunstâncias analisadas, apenas
uma delas – os antecedentes – pode, efetivamente,  ser utilizada em desfavor de
Lucieudo Ferreira  de  Sousa,  uma vez  que a  certidão de  fls.  59/63 consta  uma
decisão transitada em julgado de processo arquivado em 07/05/2012. Como o crime
ora  em  julgamento  datou  de  19/01/2015  é  possível  ser  considerado  como  mau
antecedente (na obtenção da pena-base).

Diante  disso,  fixo  a  pena-base  em 2  (dois)  anos  e  2  (dois)
meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 

Em  seguida,  considero  a  atenuante  de  confissão  espontânea,
diminuindo a pena para o mínimo legal, qual seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, não mais havendo circunstâncias que afetem a dosimetria penal.

Mantenho  a  sentença  no  tocante  ao regime  aberto  para  o
cumprimento da pena, nas mesmas condições impostas pelo julgador de piso, bem como
na impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito em razão da  reincidência do réu em delito doloso (art. 44, inciso II, do CP).
Impossível também a concessão da suspensão condicional da pena por ausência dos
requisitos do art. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
para  rejeitar  a  preliminar  de nulidade  arguida  pelo  recorrente  e  diminuir  a  pena  do
recorrente ao mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 avos do
salário mínimo), em regime inicial aberto mediante as mesmas condições impostas pelo
magistrado primevo:

1. Recolher-se à Cadeia Pública Local, a partir das 13h do
sábado, integralmente no domingo e nos feriados;

2. Não ingerir bebida alcoólica, nem se ausentar da cidade,
por mais de 15 (quinze) dias, sem expressa autorização da
autoridade judiciária;

3. Não portar armas;
4. Não cometer delitos.

Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhe-
se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins  Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Márcio



Murilo da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William
de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal).

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

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


