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APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO.  CONDENAÇÃO.  PLEITO  DE  APLICAÇÃO  DO
SURSIS PROCESSUAL.  INVIABILIDADE.  PENA
SUPERIOR  A  UM  ANO.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.
QUANTO  A  QUANTIDADE  DE  DIAS-MULTA.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO PROPORCIONAL À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO AO MÍNIMO-
LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.

—  Para a aferição da possibilidade de concessão da suspensão
condicional  do  processo,  o quantum da reprimenda deve  ser
considerado, assim como os demais critérios previstos no art. 89
da Lei 9.099/89. Sendo a pena mínima fixada acima de 1(um)
ano descabe falar em suspensão condicional do processo.

—  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
para reduzir a pena de multa, nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.



RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por José  Evanilson
Dantas Barbosa contra a sentença das fls. 58/65, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de São José de Piranhas, Juíza Deborah Cavalcanti Figueiredo,
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 porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei
nº 10.826/2003,  aplicando uma pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de
reclusão,  no regime inicial  aberto;  e  40  (quarenta)  dias-multa,  sendo cada dia-
multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Em seguida, com
fulcro no art.  44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas  de  direitos,  na  modalidade  prestação  de  serviço  à  comunidade  e
limitação de final de semana, a estabelecidas pelo Juízo da execução penal.  Foi
concedido ao réu o direito de responder em liberdade.

Narra a denúncia que, no dia 13/02/13, por volta das 14hs, o réu
teria chegado na casa da Sra. Maria Alves, mãe de sua ex-esposa, portando uma arma de
fogo tipo Pistola marca Taurus, calibre 7.65 mm, nº 273480, com carregador compatível
desmuniciado, sem possuir o correspondente registro da arma. Consta ainda que o réu
foi desarmado pelas pessoas que se encontravam no local.

Denúncia recebida no dia 02/08/2013 (fl. 22 v.).

Sentença condenatória fls. 58/66.

Nas razões recursais, fls. 71/73, o apelante em síntese, alega que
houve desproporção entre a pena corporal e a de multa, pugnando por sua aplicação no
mínimo legal.  Pondera,  ainda,  que  seja  aplicado o  sursis  processual  já  que  por  ser
agricultor não poderá cumprir a pena restritiva de limitação de final de semana.

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 77/79,  pugnando,  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer opinou pelo provimento
parcial do recurso. (fls. 84/87)

É o relatório.
VOTO:

Inicialmente,  registre-se  que  o  réu,  José  Evanilson  Dantas
Barbosa,  foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão, tendo sido convertida a
privativa  de  liberdade  em duas  restritivas  de  direito,  sendo estas  a  de  Prestação de
Serviço a Comunidade e Limitação a Final de Semana.

A confissão foi mencionada na sentença, mas a fixação da pena
no mínimo legal impediu a aplicação da atenuante de confissão. 

A  presente  insurreição  versa  unicamente  acerca  da
possibilidade de aplicação do sursis  processual e na dosimetria penal,  quanto a
redução dos dias-multa. 



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

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,

ceder,  ainda  que  gratuitamente,  emprestar,  remeter,  empregar,  manter  sob
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena –  reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

A partir da análise do tipo penal e sua pena mínima, revela-se a
patente  inviabilidade de concessão,  para o caso concreto,  do sursis  processual,  pois
afronta requisito estabelecido no art. 89 da Lei 9.099/1995, vejamos:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior
a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos,
desde  que  o  acusado  não  esteja  sendo  processado  ou  não  tenha  sido
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a
suspensão condicional da pena” 

Neste sentido, para a aferição da possibilidade de concessão da
suspensão condicional do processo,  o quantum da reprimenda deve ser considerado,
assim como os demais critérios previstos  no art.  89 da Lei  9.099/89.  Sendo a pena
mínima  fixada  acima  de  1(um)  ano  descabe  falar  em  suspensão  condicional  do
processo.

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 (2 (dois) ano de reclusão), enquanto que a pena de multa foi fixada
em 40 (quarenta) 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. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  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).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor joaci Juvino da Costa
Silva, 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, 20 de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator




