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APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI FEDERAL
Nº  10.826/03).  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO
RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA O CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE
INDUVIDOSA.  AUTORIA  CERTA.  REVÓLVER
CONDUZIDO  PELO  AGENTE  NAS  IMEDIAÇÕES  DE
SUA RESIDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PEDIDO  DE  REEXAME  E  MINORAÇÃO  DA
REPRIMENDA  BASE.  DESCABIMENTO.
RAZOABILIDADE  E  PONDERAÇÃO  DO  JUÍZO
SENTENCIANTE. ATENUANTE  GENÉRICA  DA
CONFISSÃO.  RECONHECIMENTO  PELO  JUÍZO
PRIMEVO  NA  SENTENÇA  VERGASTADA.
COMPENSAÇÃO  COM  A  REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  NO  STJ.  REGIME
INICIAL.  ROGATIVA  DE  MODIFICAÇÃO  PARA  O
SEMIABERTO  OU  ABERTO.  IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  DESAUTORIZAÇÃO  CONTIDA NO
ART.  33,  §  3º  DO CP.  CONCLUSÃO DE  DOSIMETRIA
ADEQUADA DA REPRIMENDA. DESPROVIMENTO.

- Responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo o agente
que,  depois  de  conduzir  revólver  nas  imediações  de  sua
residência,  dispara-o  acidentalmente,  e  oculta-o,  momentos
depois,  no  interior  do  imóvel,  por  ocasião  da  chegada  da
guarnição policial. Desclassificação para o crime do art. 12 do
Estatuto do Desarmamento descartada.

- Não há como se proceder ao redimensionamento da pena base
cominada, quando o juízo singular,  à ocasião da análise das
circunstâncias judiciais, apresenta uma fundamentação idônea,
agindo na órbita da discricionariedade que lhe é conferida pela
Lei,  e  atentando-se  para  os  fatos  apurados  no  processo.



Majoração  ocorrida  de  forma  razoável  e  proporcional,
considerando-se, sobretudo, o hiato de 2 (dois) anos, existente
entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

- É lícito ao julgador monocrático, na segunda fase do cálculo
dosimétrico,  e  em  reconhecendo  a  atenuante  genérica  da
confissão,  compensá-la  com  a  agravante  da  reincidência.
Procedimento que guarda consonância com a jurisprudência do
STJ.

- A presença de circunstâncias judiciais, sopesadas pelo juízo
primevo  em  desfavor  do  réu,  indicam  a  necessidade  de
permanência do regime fechado para o início do cumprimento
da pena corporal.

-  Promove-se  a  manutenção  da  sanção  penal  aplicada  ao
apelante,  quando sopesada adequadamente  pelo  juízo  a  quo,
quedando-se harmonizada às diretrizes do artigo 68 do CP.

- Apelo conhecido e desprovido.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em CONHECER o apelo, NEGANDO-
LHE  PROVIMENTO,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  e  em  harmonia  com  o
parecer ministerial.

RELATÓRIO.

Cuida-se de apelação criminal, interposta por Francisco Cézar
Pinto, conhecido por “Cascão”, em face da sentença de fls. 69/72, prolatada pelo Juiz
de Direito da 2ª Vara Mista da Comarca de Sousa, Dr. Anderley Ferreira Marques, nos
autos da ação penal supranumerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba, que julgou procedente a denúncia, para:

1  -  CONDENAR  o  réu  FRANCISCO  CÉZAR  PINTO,
alcunha “CASCÃO”, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido  (art.  14,  caput,  da  Lei  nº  10.826/2003),  imputando-lhe  uma  pena
privativa  de  liberdade  de  2  (dois)  anos  e  9  (nove)  meses  reclusão  no  regime
fechado, além de 130 (cento e trinta) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato.

A denúncia descreve os fatos, nos termos a seguir transcritos:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 01/02/2016, por volta das
22h40min, na Rua Sales Fagundes de Lira, bairro Jardim Sorrilândia, em
Sousa/PB, o acusado portava arma de fogo ou munição de uso permitido em
via pública sem autorização legal.

Segundo narra a peça de investigação, no dia e hora acima mencionado, o



acusado dirigiu-se até uma calçada nas proximidades do mercado ‘Varejão’,
nesta cidade, para mostrar à pessoa de JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE
LIMA  uma  arma  de  fogo,  do  tipo  revólver,  calibre  38,  marca  Taurus,
LK704307 que havia adquirido mesmo sem ter autorização legal para porte
do  artefato  bélico.  Na  ocasião,  o  acusado  encontrava-se  bastante
embriagado e graças ao seu desequilíbrio psíquico, sem intenção, disparou a
referida arma, provocando ferimentos em si mesmo (na mão) e na pessoa de
JOSÉ ROBERTO, precisamente em sua perna esquerda.

Logo após, o réu fugiu do local, sendo encontrado por policiais militares
ainda com a mão ensanguentada na residência da pessoa de JOSÉ LOPES
DE SOUSA, conhecido como ‘NEGO DÉ’.

O fato chamou a atenção de populares, que acionaram a Polícia Militar e o
SAMU, que constataram a veracidade do fato supracitado.

As testemunhas, SGT MELO, CB REINALDO, JOSÉ LOPES DE SOUSA e
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE LIMA, confirmam o supracitado,  nos
mesmos termos.

Diante da autoridade policial, o acusado confessou que portava a referida
arma de fogo, bem como que efetuara o disparo acidental.

Deixa-se de denunciar o réu pelo crime de lesão corporal culposa ante o
desinteresse da vítima em representar contra o acusado.

DO DIREITO

O denunciado encontra-se incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto
do  Desarmamento),  por  portar  arma  de  fogo  de  uso  permitido  sem
autorização legal ou regulamentar.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto,  o Ministério Público  DENUNCIA a Vossa Excelência o Sr.
FRANCISCO CÉZAR PINTO, vulgo ‘Cascão’,  pelo crime de porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido (arts. 14 da Lei n° 10.826/03), requerendo
que  seja  recebida  a  presente  denúncia,  e  após  seja  o  réu  citado  para
apresentar  a  sua  defesa  no  prazo  da  lei,  adotando-se  o  rito  ordinário
previsto no art.  394, § 1°,  inciso I,  do Código de Processo Penal,  sendo
ouvidas  as  testemunhas  abaixo  arroladas.  Requer-se  que  ao  final  seja  o
denunciado condenado à pena prevista em lei para os referidos delitos

(...)”.

Irresignado, o réu interpôs a apelação de fl. 74.

Em suas razões recursais (fls. 78/80), propugna o apelante:  (a)
pela desclassificação do delito para o tipo previsto no art.  12 da Lei nº 10.826/2003
(posse  de  arma  de  fogo  de  uso  permitido),  com  a  aplicação  da  reprimenda
correspondente em seu patamar mínimo; (b) a revisão da pena cominada, "reduzindo-a
para o grau mínimo legal, e como consequência a mudança do regime fechado para o
aberto ou semiaberto".

Nas  contrarrazões  de  fls.  96/101,  a  Promotoria  de  Justiça
comarcana  pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,
manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Estadual, através do



eminente Procurador José Roseno Neto, no seu emérito parecer de fls. 107/111, opinou
pelo desprovimento do apelo no seu mérito, com a integral manutenção da sentença
vergastada.

É o relatório.

VOTO:

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

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

1. Da tese desclassificatória

Aduz  o  apelante,  em sua  insurreição,  que  a  conduta  por  ele
praticada amolda-se ao tipo previsto no art. 12, da Lei Federal nº 10.826/2003 (posse de
arma de fogo de uso permitido), posto que a arma de fogo fora encontrada no interior da
residência do réu.

Compulsando a prova produzida no presente encarte processual,
concluo que não há, todavia, como subsistir, neste particular, a  pretensão deduzida no
apelo.

Ao  contrário  do  que  afirma  o  recorrente  em  suas  razões,  a
autoria  criminosa,  nos  moldes  delineados  pelo  pórtico  inaugural  acusatório,  está
cabalmente evidenciada, à luz da vasta prova deponencial produzida na instrução, que
confirma,  com certeza e convicção, as informações de que o réu, momentos antes
da chegada da autoridade policial ao imóvel onde fora encontrado, transitara em
via pública, portando um revólver marca Taurus calibre .38, que exibiu ao popular
José  Roberto  Rodrigues  de  Lima,  tendo,  inclusive,  disparado acidentalmente  o
artefato bélico supramencionado, vindo a se ferir.

Ouvido perante a autoridade judiciária, a testemunha Reinaldo
Vieira Pedrosa (mídia inserta na fl. 56), confirmou ao juízo processante o depoimento
que prestara na seara administrativa, onde assevera que estava de ronda no dia do fato,
quando ele e seus colegas de farda escutaram dois disparos de arma de fogo. Disse que,
na  ocasião  rumaram  na  direção  de  onde  os  disparos  ocorreram,  e,  orientado  por
populares,  localizaram  a  vítima  José  Roberto  Rodrigues  de  Lima,  caída  ao  solo.
Acrescentou que José Roberto informou aos milicianos que havia sido atingido com um
disparo,  e  que  o  autor  do  tiro  era  o  apelante.  Informou  que,  nesse  momento,
empreenderam diligências no sentido de localizar o réu, que foi encontrado no interior
da sua residência, com a mão ferida. Disse que a arma foi encontrada em um cesto de
roupas. Asseverou, por fim, que no dia do fato o apelante estava embriagado.

Interrogado em juízo (mídia de fl. 56),  o réu admite apenas a
posse da arma de fogo apreendida, que alega ter recebido em troca de uma conta
vencida,  e  que  teria  disparado  acidentalmente,  vindo  a  atingir  José  Roberto
Rodrigues de Lima, bem como a si próprio.



Não há dúvidas, portanto, acerca da responsabilidade do réu pela
práticas delitiva em comento, pelo que deve ser mantida a condenação do apelante.

Dessa forma, não prospera, neste ponto, o pleito defensivo.

2. Da alegativa de necessidade de revisão e minoração da pena corporal cominada

Em seu apelo, alega, ainda, o réu  Francisco Cézar Pinto (fl.
79/80), que a pena base cominada deve ser revista e reduzida ao seu menor patamar,
posto que a totalidade das circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis.

Não merece guarida a alegativa recursal em alento.

Sem embargo do alegado pela defesa, verifico que o julgador
mirim, quando da análise dosimétrica da reprimenda cominada ao réu, apresentou
uma fundamentação idônea ao proceder à valoração negativa das circunstâncias
judiciais concernentes impugnadas utilizando-se de elementos constantes dos fatos
apurados na causa, senão vejamos:

“(...)
Analisando  as  circunstâncias  judiciais  verifica-se  que  a  culpabilidade é
normal  à  espécie,  nada  existindo  na  prova  dos  autos  que  aumente  ou
diminua  o  juízo  de  censurabilidade  da  conduta  em  análise.  Conforme
certidão de  f.  28/30,  o  RÉU possui  duas  condenações  com trânsito  em
julgado, sendo possível, sem configuração de 'bis in idem', que uma sirva
como agravante de reincidência e a outra como circunstância judicial de
antecedentes  criminais.  Não  há  elementos,  de  mais  consistentes,  que
permitam apreciar  negativamente  a  conduta  social e  a  personalidade do
agente.  Das  circunstâncias do  fato,  é  de  se  destacar  que  a  arma  se
encontrava  municiada,  em  plenas  condições  de  efetuar  pronto  disparo,
enquanto que o acusado em estado de embriaguez,  potencializando, em
demasia, a possibilidade de vítimas, inclusive fatais, ainda que não tivesse
dolo  de  lesionar  alguém.  Houve  consequências extrapenais  do  fato,
consistente na autolesão e na lesão de terceiro, ainda que culposa. A vítima
é a própria sociedade, e o comportamento dela em nada influenciou para a
consumação do delito.
(...)” (fls. 70/71). (Negritei)

Ressalte-se,  demais  disso,  que  ao  efetuar  a  análise  das
circunstâncias judiciais ora questionadas, não fez nada mais o magistrado de piso do que
exercer  seu juízo de discricionariedade,  atrelando-se,  a todo momento,  às  condições
subjetivas do agente, bem como às particularidades fáticas do caso concreto, técnica que
resultou,  a  nosso  sentir,  na  cominação  de  uma  pena  precisa,  justa,  e  que  atende,
sobremaneira, aos clamores da lei, do Estado e da sociedade.

E, nesse sentido, decidiu recentemente o STJ:

"HABEAS  CORPUS SUBSTITUTO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA
O  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PLEITO DE   ABSOLVIÇÃO
PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  PENAS-BASE
FIXADAS  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  QUANTIDADE  E
NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  42  DA  LEI  Nº  11.343/2006.
DISCRICIONARIEDADE  VINCULADA  DO  JULGADOR.
PROPORCIONALIDADE  RESPEITADA.  PENAS  MANTIDAS.



INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  seguindo  o  entendimento  firmado  pela
Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  não  tem  admitido  a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando
o sistema recursal  ao  tempo que preserva  a  importância  e  a  utilidade  do
habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
- O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de associação para o
tráfico  de  entorpecentes,  previsto  no  art.  35  da  Lei  nº  11.343/2006,  não
comporta  análise  na  presente  via,  de  cognição  sumária,  na  qual  não  se
permite  dilação  fático-probatória,  ainda  mais  no  caso  em tela,  em que  a
sentença  e  o  acórdão  recorridos  fundamentaram  adequadamente  a
condenação,  com  lastro  nas  provas  produzidas  em  contraditório  judicial.
Precedentes.
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade
do  julgador,  atrelado  às  particularidades  fáticas  do  caso  concreto  e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
- Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena
do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância
sobre  o  previsto  no  artigo  59  do  Estatuto  Repressivo,  a  natureza  e  a
quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do
agente.
- No caso, observa-se que as penas-base do paciente afastaram-se do piso
legal  com  lastro  na  quantidade  e  nocividade  das  drogas  apreendidas,
argumentos válidos para tal fim, pois em consonância ao já mencionado art.
42 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes.
-  Em  respeito  à  discricionariedade  vinculada  do  julgador,  devem  ser
mantidas as penas-base aplicadas - 5 anos e 6 meses de reclusão, para o
delito de tráfico; e 3 anos e 3 meses de reclusão, para o de associação para
o tráfico -, pois proporcionais à gravidade concreta dos crimes e à variação
das penas abstratamente cominadas aos tipos penais violados, a saber, 5 a
15 anos de reclusão e 3 a 10 de reclusão, respectivamente.
- Habeas corpus não conhecido". (Grifei e negritei)
(STJ - HC 366557 / RJ 2016/0211521-6 – Relator: Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA – Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA –
Data do Julgamento: 27/04/2017 - Data da Publicação/Fonte: 05/05/2017)

"PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS.  FURTO
QUALIFICADO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO.  CONSEQUÊNCIAS  DO  DELITO.  EXPRESSIVO
PREJUÍZO.  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.
DISCRICIONARIEDADE  DO  JUIZ.  APLICAÇÃO  DO  QUANTUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA À RAZOABILIDADE
NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1.  A decisão  agravada  deve  ser  mantida  por  seus  próprios  fundamentos,
porquanto em sintonia com a jurisprudência do STJ.
2. O elevado valor do prejuízo causado à vítima - R$ 70.000,00 - mostra-se
devidamente  justificado  para  o  aumento  procedido  na  primeira  fase  da
dosimetria, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal não se dá com base em
critérios  matemáticos,  tendo  em  vista  que  é  admissível  certa
discricionariedade do órgão julgador, conforme estabelece o princípio do
livre convencimento motivado.
4.  Não  se  verifica  violação  aos  princípios  da  proporcionalidade  e
razoabilidade  pela  exasperação  da  pena-base  em  1  ano  de  reclusão,  em
decorrência  da  valoração  negativa  de  uma  circunstância  judicial
(consequência do crime), para o delito previsto no art. 155, § 4º, do CP, cuja
pena em abstrato varia de 2 a 8 anos.
5. Agravo regimental improvido". (Grifei e negritei)
(STJ -  AgInt no HC 377446 /  RJ 2016/0290764-5 – Relator:  Ministro
NEFI CORDEIRO – Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA – Data do



Julgamento: 06/04/2017 - Data da Publicação/Fonte: 20/04/2017)

Por  oportuno,  saliente-se  que  a  análise  da  primeira  fase  da
dosimetria, no caso  sub oculis, onde o juízo de piso considerou desfavoráveis  quatro
circunstâncias judiciais (antecedentes, circunstâncias e consequências do delito, além
do comportamento da vítima), resultou num acréscimo de 9 (nove) meses à pena base
do  apelante,  quantidade  por  demais  razoável  e  proporcional,  mormente  numa
reprimenda que orbita entre 2 (dois) e 4 (quatro) anos.

Nesse  contexto,  percebe-se  que  o  magistrado  sentenciante,
quando  da  individualização  da  pena  base  aplicada  no  caso  vertente,  guiou-se
adequadamente pelos critérios delineados pelo artigo 68 do CPB, não havendo, pois,
como ser retificada, para menor, a sanção base que se direcionou ao apelante, no tocante
ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido.

No  que  toca  à  aplicação  da  atenuante  genérica  da  confissão
espontânea (art.   65, inciso III, alínea d, do Código Penal), melhor sorte não assiste o
apelante.

É que, a despeito da alegativa recursal epigrafada,  o julgador
monocrático, na segunda fase do cálculo dosimétrico, logrou valorá-la em favor do réu,
compensando-a com a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), também reconhecida
pelo juízo de piso.

Tal procedimento, adotado pelo magistrado primevo, em que
pese  contrário  ao  entendimento  pessoal  desta  relatoria (que  compreende  ser  a
reincidência  circunstância  preponderante  sobre  a  confissão),  guarda  razoável
consonância  com  a  jurisprudência  do  STJ,  conforme  se  pode  depreender  do
recente aresto, que ora transcrevo: verbis,

"PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.  ROUBO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE  ACIMA  DO
MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES
PENAIS  EM  ANDAMENTO.  FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA.
SÚMULA  444/STJ.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  PARCIAL.
MANIFESTAÇÃO DO  RÉU  SOPESADA  NA  FORMAÇÃO DO JUÍZO
CONDENATÓRIO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  545/STJ.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE
EVIDENCIADA. WRIT  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo  Tribunal  Federal   pacificaram orientação no
sentido de que não  cabe  habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para  a  hipótese,  impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando  constatada a   existência   de  flagrante  ilegalidade no ato
judicial impugnado.
2.  A individualização  da  pena  é  submetida  aos  elementos  de  convicção
judiciais acerca  das  circunstâncias  do  crime, cabendo às Cortes Superiores
apenas  o  controle  da  legalidade  e  da  constitucionalidade  dos  critérios
empregados,  a  fim  de  evitar  eventuais  arbitrariedades.  Assim,   salvo
flagrante  ilegalidade,  o reexame das circunstâncias judiciais  e  os  critérios
concretos  de  individualização da pena mostram-se inadequados à estreita
via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo
Tribunal   Federal  no  sentido  de  que  inquéritos  e  processos  penais  em
andamento, ou condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser
negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena



de  malferimento  ao  princípio  constitucional  da  presunção  de  não
culpabilidade. Inteligência da Súmula 444/STJ.
4.  No  que  se  refere  à  segunda  fase  do  critério  trifásico,  conforme  o
entendimento  consolidado  na  Súmula  545/STJ,  a  atenuante  da  confissão
espontânea   deve   ser  reconhecida,  ainda  que  tenha  sido  parcial  ou
qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha  a
dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua
condenação, o que se infere na hipótese dos autos.
5. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de  que,  aferidas as
especificidades  do  caso  concreto,  "é  possível,  na  segunda  fase  da
dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão   espontânea
com   a agravante  da  reincidência". 
6. Tratando-se   de   condenado  que  registra  apenas  uma  condenação
transitada  em  julgado  anterior,  não  há  qualquer  óbice  à  compensação
integral  da  atenuante  da  confissão  espontânea  com  a  agravante  da
reincidência. Precedentes.
7.  Writ não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  a  fim  de  reduzir  a
reprimenda imposta ao paciente para 4 anos e 9 meses de reclusão, e 11 dias-
multa". (Grifei e negritei)
(STJ -  HC 427436 / RJ 2017/0314589-7 –  Relator: Ministro RIBEIRO
DANTAS  -  Órgão  Julgador:  T5  -  QUINTA  TURMA  -  Data  do
Julgamento: 20/02/2018 - Data da Publicação/Fonte: DJe 26/02/2018)

Descabido, portanto, o apelo, quanto a este ponto .

No que toca ao pleito recursal de modificação do regime inicial
para o cumprimento da pena, vislumbro que a manutenção do regime  fechado para o
início do cumprimento da reprimendas imposta está sobejamente justificada,  ex vi da
disposição contida no art. 33, § 3º, do CP: verbis,

Art. 33 - (…)
(...)
§ 3º  - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena  far-se-á
com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Sobre o tema, deliberou recentemente o STJ: verbis,

“REGIME INICIAL FECHADO.  POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
PENA-BASE  FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Conforme jurisprudência reiterada deste Sodalício,  a escolha do regime
inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal
firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto.
2. Embora tenha sido condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4
(quatro) anos de reclusão, o sentenciado é reincidente específico e a pena-
base foi fixada acima do mínimo legal, pela presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis,  mostrando-se devida a escolha do regime inicial
fechado. Precedentes.
3.  Habeas  corpus não  conhecido.  Ordem  concedida  de  ofício  a  fim  de
redimensionar a pena do paciente para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses, e 20
(vinte) dias de reclusão, e multa”. (Grifei e negritei)
(STJ -  HC 394235 / SC 2017/0071565-8 – Relator(a): Ministro JORGE
MUSSI - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento:
03/08/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 09/08/2017).

Desse  modo,  por  entender  que,  no  caso  vertente,  o  regime
inicialmente  fechado  da  pena  corporal  imposta  ao  réu  permanece  como  o  mais
adequado, mantenho intocada a sentença guerreada.



Assim, não obstante as razões contidas no apelo sob estudo, não
vislumbro meios de cassar o julgamento impugnado, devendo-se manter hígida a
sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Sousa.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO o apelo em epígrafe, NEGANDO-LHE  PROVIMENTO, para manter
hígida a sentença vergastada, em sua integralidade.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292; STF, ADC 43; STF, ADC 44),
após o decurso do prazo para a eventual interposição de embargos de declaração, sem
manifestação, expeça-se de mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  do  exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor,
e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de  Desembargador,  vogal).  Ausentes  justificadamente  os  Desembargadores  João
Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


