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APELAÇÃO CRIMINAL.  POSSE  IRREGULAR  DE
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.
CONDENAÇÃO. MANIFESTAÇÃO  DA
PROCURADORIA  DE  JUSTIÇA  PELO  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACATAMENTO.
DEFESA DO RÉU PATROCINADA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA. PRAZO DUPLICADO. APELO TEMPESTIVO.
IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  À  DOSIMETRIA  PENAL.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR  RESTRITIVAS  DE DIREITOS.  NÃO
ACATAMENTO.  RÉU  REINCIDENTE.  QUANTIDADE
DE  DIAS-MULTA.  NECESSIDADE  DE  FIXAÇÃO
PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
REDUÇÃO  AO  MÍNIMO-LEGAL.  PROVIMENTO
PARCIAL.

— Não há que se falar em intempestividade recursal, quando o
réu, cuja defesa é patrocinada pela Defensoria Pública, interpõe
apelo dentro do prazo conferido aquele órgão.  

—   Para  a  aferição da possibilidade  de substituição  da  pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão da
suspensão condicional da pena, o quantum da reprimenda não
pode  ser  utilizado  isoladamente,  mas  em comunhão  com os
demais  critérios  previstos  nos  arts.  33,  44  e  77,  do  CP,
respectivamente.  Na  hipótese,  sendo  o  réu  reincidente,  as
pretensões deduzidas no apelo, esbarram nas prescrições do art.
33, §§ 2º e 3º c/c art. 44, II e III e art. 77, I, todos do CP.

—  A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena
privativa  de  liberdade,  guiando-se  pelos  mesmos  parâmetros
desta para fixação da quantidade dos dias-multa. Na hipótese,



tendo a reprimenda privativa de liberdade sido fixada no mínimo
legal, a de multa também deverá ser.

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.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Antônio Lourenço
Filho  contra a sentença das fls. 64/65v, prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da
Comarca de Pombal, José Jackson Guimarães, nos autos da ação penal acima numerada
promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,  que julgou procedente a
denúncia para lhe condenar pela prática do crime de posse irregular de arma de
fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, aplicando uma
pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto,
cumulada com 50 (cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor unitário
do salário-mínimo vigente à época do fato. 

Por  entender  que  o  réu  não  atendia  aos  requisitos  legais
subjetivos,  o  juízo  sentenciante  não  substituiu  a  pena  privativa  de  liberdade  por
reprimendas restritivas de direito, tampouco concedeu a suspensão condicional da pena. 

Narra a denúncia que, no dia 27/10/2015, por volta das 10 horas,
na rua Projetada, quadra nº 3, Bairro Novo Horizonte, Pombal-PB, o ora recorrente foi
flagrado, por policiais militares, guardando no interior de sua residência, um revólver
calibre .38,  série nº 344495, marca Taurus,  com quatro munições de mesmo calibre
intactas, conforme auto de apresentação e apreensão encartado no feito. 

Nas  razões  recursais,  fls.  89/98,  o  apelante  se  insurge
unicamente em face da dosimetria penal, requerendo a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito e a redução da quantidade de dias-multa. 

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 75/79, pugnando  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Francisco Sagres Macedo Vieira, fls. 94/100, opinou pelo não conhecimento do apelo
em razão de considerá-lo intempestivo e,  acaso ultrapassado tal  ponto,  pugnou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO:

De início, não obstante a manifestação da douta Procuradoria de
Justiça no sentido de não conhecimento do apelo ante a sua intempestividade, entendo
que o presente recurso deve ser conhecido, visto que a intimação do réu do conteúdo da
sentença se deu em 15/02/2017,  data  da certidão do Oficial  de  Justiça,  atestando o
cumprimento do mandado (fls. 86v), e não no dia 13/02/2017, data da expedição do
mandado (fls. 86). 



Outrossim,  a  defesa  do  réu  é  patrocinada  pela  Defensoria
Pública estadual, a qual possui prazo em dobro,  ex vi do art. 44, I, da LC nº 80/1994.
Assim, considerando a data da  intimação do réu (15/02/2017), a última realizada, e que
o apelo foi interposto em 22/02/2017, encontra-se dentro do prazo legal.

Doutro turno, a presente insurreição versa unicamente acerca da
dosimetria  penal,  nos  seguintes  pontos:  a)  não  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por reprimendas restritivas de direitos; e b) redução dos dias-multa. 

Por sua vez,  o tipo penal,  no qual o réu se encontra incurso,
preceitua:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art.  12.  Possuir  ou  manter  sob  sua  guarda  arma  de  fogo,  acessório  ou
munição,  de  uso  permitido,  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda
no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

No que pertine à alegação de desacerto na dosimetria penal,
sob o argumento de que, no caso, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade
por  reprimendas  restritivas  de  direitos,  não  merece  prosperar,  vez  que,  apesar  do
quantum da reprimenda possibilitar referida substituição, o réu é reincidente em crime
doloso, consoante fls. 63 da certidão de antecedentes criminais, incidindo, pois no óbice
do art. 44, II, do CP (As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as
privativas de liberdade, quando o réu não for reincidente em crime doloso).

 Por  oportuno,  registro que,  sendo o réu reincidente,  não resta
também autorizada a suspensão condicional da pena, por força do art. 77, I, do CP.

No que  toca ao pleito  de  redução  da quantidade de  dias-
multa, entendo  que  assiste  razão  ao  apelante,  pois,  consoante  entendimento
sedimentado na jurisprudência pátria, a pena de multa deve guardar proporcionalidade à
pena privativa de liberdade. 

Sobre o assunto, junto os seguintes arestos do Superior Tribunal
de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME
DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COM
NUMERAÇÃO  RASPADA.  DOSIMETRIA.  ARMA  MUNICIADA.
AUMENTO  DA  PENA-BASE.  CIRCUNSTÂNCIA  SOPESADA
NEGATIVAMENTE.  DESCABIMENTO.  FATOR  COMUM  À  ESPÉCIE.
PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS
PARÂMETROS  UTILIZADOS  PARA  A  FIXAÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
RÉU  PRIMÁRIO.  PENA-BASE  REDUZIDA  AO  MÍNIMO  LEGAL.
FIXAÇÃO  DO  REGIME  ABERTO.  HC  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal



de  Justiça  ser  inadequado  o  writ  em  substituição  a  recursos  especial  e
ordinário,  ou de revisão criminal,  admitindo-se,  de ofício,  a  concessão da
ordem  ante  a  constatação  de  ilegalidade  flagrante,  abuso  de  poder  ou
teratologia.
2. Não se mostra necessário, para a tipificação do crime previsto no art. 16 da
Lei 10.826/2003, que a arma esteja municiada. Contudo, o fato de assim se
apresentar não pode constituir fundamento idôneo, e concreto, para aumento
da pena-base, motivada na maior reprovabilidade da conduta, por se tratar de
circunstância comum à espécie. Precedentes.
3. A definição do número de dias-multa deve variar entre os limites da
pena cominada, com proporcionalidade. Precedentes.
4. Tratando-se de réu primário, cuja pena-base foi reduzida ao mínimo legal,
é cabível a fixação do regime aberto para cumprimento da pena reclusiva.
5. Habeas corpus não conhecido, porém, concedida de ofício a ordem para
reduzir a pena a 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, bem como fixar o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena reclusiva.
(HC 194.046/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 03/12/2015, DJe 15/12/2015) (sem grifos no original)

In casu, a reprimenda privativa de liberdade foi estabelecida
no mínimo legal (  1 (um) ano de detenção),  enquanto que a pena de multa foi
fixada  em  50  (cinquenta)  dias-multa,  assim,  em  conformidade  com  a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reduzo a pena de multa para 10
(dez) dias-multa. 

Diante  do  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO,  PARA, EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE  APLICADA,  REDUZIR  A QUANTIDADE  DOS  DIAS-MULTA
PARA O MÍNIMO LEGAL (10 (dez) dias-multa), mantendo os demais termos da
sentença. 

O réu se encontra solto e foi determinado o regime aberto
para  cumprimento  inicial  da  pena  privativa  de  liberdade.  Por  sua  vez,
considerando determinação na sentença condenatória, sem recurso do Ministério
Público,  para  que  a  guia  de  execução  de  pena  seja  expedida  somente  após  o
trânsito em julgado, verificado este, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem
para a execução definitiva. 

 
É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos,  relator,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sarmento
Vieira, Promotor de Justiça convocado. 

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 agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
                   Relator 


