
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0012574-21.2013.815.2002)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Fábio da Silva Souto
ADVOGADO: Aluízio Nunes de Lucena
APELADO: Justiça Pública

PENAL e PROCESSUAL PENAL – Apelação criminal.  Crime 
contra  o  patrimônio.  Roubo.  Materialidade  e  autoria  delitiva 
devidamente  comprovadas.  Condenação.  Irresignação 
defensiva.  Dosimetria.  Circunstâncias  judiciais  desfavoráveis. 
Pena-base  acima  do  mínimo  legal.  Possibilidade.  Acerto  do 
decisum singular.  Desprovimento.

− Mantém-se  a  condenação  quando  o  acervo  probatório  
apresenta materialidade e autoria incontroversas.

− A  pena-base  deve  ser  aplicada  observando-se  as  
circunstâncias  judiciais  do  apenado.  Assim,  a  existência  de  
circunstâncias desfavoráveis autoriza o magistrado a impor a  
reprimenda acima do mínimo legal. 

VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos,  em que 
são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
à unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e 
em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal  interposta  por  Fábio da Silva 
Souto (f.  90)  em face da sentença proferida  pela  juíza  da 5ª  Vara  Criminal  da 
Comarca da Capital, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º,  
incisos I e II1 do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade de 5 (cinco) 

1 CP Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 
violência  a  pessoa,  ou  depois  de  havê-la,  por  qualquer  meio,  reduzido  à  impossibilidade  de 
resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
[…];
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anos  e  4  (quatro)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime  inicialmente 
semiaberto,  mais sanção pecuniária equivalente a 13 (treze) dias-multa,  no valor 
unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fs. 
81/89).

Diz  a  vestibular  acusatória  que  na  manhã  do  dia  13  de 
novembro de 2013, por volta das 06h40min, o apelante, em concurso com o também 
denunciado Adriano Avelino da Silva, foi preso em flagrante delito na Rua Principal 
do bairro Padre Zé, nesta capital, após terem praticado um assalto ao ônibus da 
empresa Unitrans, linha 613, Bessa, número de ordem 0817, subtraindo da vítima 
Humberto Madruga do Nascimento Filho, a quantia de R$ 35,75 (trinta e cinco reais 
e setenta e cinco centavos).

Aduz, que quando o dito ônibus trafegava nas proximidades da 
ladeira  do  bairro  Padre  Zé,  os  acusados  que  estavam  no  interior  do  mesmo, 
abordaram a vítima, e, sob grave ameaça, de faca peixeira em punho, anunciaram o 
assalto, subtraindo da vítima a quantia supramencionada.

Relata  que,  após  a  prática  delitiva,  os  acusados  saíram do 
coletivo em desabalada carreira, sendo iniciada uma perseguição por populares.

Narra  ainda,  que  acionada  a  guarnição  policial,  esta 
compareceu ao local, onde encontrou o acusado Fábio da Silva Souto, já detido por 
populares, enquanto o acusado Adriano Avelino tentava fugir, andando por cima dos 
telhados, sendo instantes depois detido pelos policiais.

Destaca em adição, que conduzido à delegacia e instado a se 
pronunciar  perante  a  autoridade  policial,  o  acusado  Fábio,  confessou  a  prática 
delitiva (fs. 02/04).

Em  suas  razões,  o  apelante  se  limitou  em  pugnar  pela 
diminuição da pena (fs. 110/113).

O Ministério Público posiciona-se pela manutenção integral da 
sentença (fs. 116/119).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do 
recurso (fs. 122/126).

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior 
(Relator).

Conheço  do  recurso  de  apelação,  porquanto  próprio, 
tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos 
para sua admissão.

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
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Registro  inicialmente  que  a  materialidade  e  autoria  estão 
devidamente comprovadas nos autos e não são objeto de insurgência, tratando-se, 
pois, de aspecto incontroverso.

Pois bem. Como relatado, insurge-se a Defesa, batendo pela 
diminuição da pena,  ao argumento  de que a reprimenda fora aplicada de forma 
exacerbada.

Ocorre que, a nosso aviso, não é o que consta dos autos.

Como cediço, a fixação da pena é questão que se insere na 
órbita de convencimento do magistrado, no exercício do seu poder discricionário de 
decidir, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na hipótese 
concreta,  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  desde  que,  observados  os 
vetores insculpidos nos arts. 592 e 683 do Código Penal.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci4, leciona:

[…] “O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo 
e  máximo,  abstratamente  fixados  para  a  pena),  deve  eleger  o 
quantum  ideal,  valendo-se  do  seu  livre  convencimento 
(discricionariedade),  embora com fundamentada exposição do seu 
raciocínio (juridicamente vinculada).”

Não por menos, o sempre atual Rogério Greco5, complementa:

[…] “Ainda no escólio de Frederico Marques, “a sentença é por si, a 
individualização  concreta  do  comando emergente  da  norma legal. 
Necessário  é,  por  isso,  que esse trabalho de aplicação da lei  se 
efetue com sabedoria e justiça, o que só se  consegue armando o 
juiz de poderes discricionários na graduação e escolha das sansões 
penais.  Trata-se  de  um  arbitrium  regulatum,  como  diz  Bellavista 
'consiste  na  faculdade  a  ele  expressamente  concedida,  sob  a 
observância de determinados critérios, de estabelecer a quantidade 
concreta da pena a ser impostas, entre o mínimo e o máximo legal 
para individualizar as sansões cabíveis””.
[…].  Além  disso,  a  pena  encontrada  pelo  julgado  deve  ser 
proporcional  ao  mal  produzido  pelo  condenado,  sendo,  pois,  na 
definição do Código Penal (art. 59, parte final), aquela necessária e 
suficiente para a reprovação e a prevenção do crime”.

2 CP  -  Art.  59  -  O  juiz,  atendendo  à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à  conduta  social,  à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao 
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

3 CP - Art.  68 -  A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art.  59 deste Código;  em 
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de 
diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

4 (Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal comentado. 9ª ed. Rev., atual e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 388).

5 Código Penal  Comentado. Rogério Greco.  2ª edição,  revista,  ampliada e atualizada até 1º de 
janeiro de 2009. Niterói/RJ. Editora Impetus, pág 68.
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Em  verdade,  na  perspectiva  valorativa  da  pena,  basta  a 
existência  de  uma  circunstância  judicial  negativa  para  que  as  basilares  já  não 
possam mais ser fixadas, no mínimo legal.

No caso dos autos, a d. autoridade judiciária de primeiro grau 
realizou um preciso apanhado dos elementos cognitivos demonstrados no cotejo 
probatório, avaliou  com  percuciência  as  circunstâncias  judiciais  ostentadas  pelo 
apelante e fundamentou o decisum em dados concretos, demonstrando a presença 
de circunstâncias judiciais desfavoráveis,  razão pela qual, acertadamente, fixou a 
pena-base acima do mínimo legal.

Para compreensão, confira-se fragmento do  decisum (fs.  84-
v/85-v) que tratou do assunto:

[…] “1. Réu FÁBIO DA SILVA SOUTO

A culpabilidade ressoa intensa e merecedora de exemplar censura, 
pois possuía plena consciência do ilícito que praticava e tinha livre 
arbítrio para agir de modo diverso, mesmo assim atentou contra a 
ordem  social  e  jurídica,  apresentando  elevado  grau  de 
reprovabilidade  em  sua  conduta.  À  vista  do  contido  nos  autos, 
sobretudo, a certidão de antecedentes criminais de fl. 21, do apenso, 
conclui-se que o réu não possui maus antecedentes. A conduta social 
do  réu,  ou  seja,  seu  comportamento  diante  da  sociedade,  no 
trabalho, com a família e próximos, restou abonada pela testemunha 
que indicou. Quanto à personalidade, colhe-se que o réu é pessoa 
indiferente e insensível  para com seus atos,  demonstrando frieza, 
com  atitude  flagrante  de  irresponsabilidade  e  desrespeito  pelas 
normas,  regras  e  obrigações  sociais;  No  tocante  aos  motivos  do 
crime,  nota-se  que  réu  agiu  movido  pelo  lucro  fácil,  ou  seja, 
satisfazer a necessidade do momento pela porta imediata e fácil da 
subtração;  As  circunstâncias  mostram-se  completamente 
desfavoráveis,  pois  agiu  com  premeditação;  Conseqüências  não 
extrapolaram o esperado para o crime. O comportamento da vítima, 
em nada influiu para a prática criminosa.

Com fulcro nas circunstâncias  judiciais  acima,  estabeleço a pena-
base em 4 (quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão. Reconheço a 
atenuante relativa à confissão espontânea proferida na seara policial, 
de  forma que reduzo-a em 06(seis)  meses.  Não há agravantes a 
serem examinadas. Aumento a reprimenda em 1/3 (um terço) pela 
presença das majorantes dispostas no art. 157, § 2o, inc.  I  e  II,  do 
CP (emprego de arma e concurso de pessoas). Não havendo causas 
de diminuição a serem analisadas, resta uma PENA  PRIVATIVA DE 
LIBERDADE DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) 
MESES  DE  RECLUSÃO,  à  míngua  de  outras  circunstâncias  a 
considerar.

Frise-se haver sido a pena-base fixada acima do mínimo legal, diante 
da configuração de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Corrobora 
desse entendimento:

"(...) É possível a fixação da pena-base acima do mínimo, desde 
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que  existam  circunstâncias  desfavoráveis  que  a  justifiquem. 
Precedentes.  (...).  (STJ.  HC  109547,  Relator(a):  Min.  CARMEN 
LÚCIA,  Primeira  Turma,  julgado  em  13/03/2012,  PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 28-03-2012 PUBLIC 29-03-2012).

HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL,  PENAL  E  PROCESSUAL 
PENAL.  CRIMES  DE  MAUS-TRATOS.  DOSIMETRIA  DA  PENA. 
FIXAÇÃO  DA  PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL. 
POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO 
HABEAS CORPUS.  CONTINUIDADE DELITIVA.  CRITÉRIOS  PARA 
ESCOLHA DA MAJORANTE IMPRÓPRIA. 1. O legislador penal não 
quantificou as variáveis que compõem o art.  59, caput,  do Código 
Penal,  possibilitando a fixação da pena-base acima do mínimo 
legal,  sempre  que forem identificadas  circunstâncias  judiciais 
desfavoráveis  ao  sentenciado.  Precedentes.  (...)  (STJ.  RHC 
107381,  Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA, Primeira Turma, julgado 
em 31/05/2011, PROCESSO  ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 13-06-
2011 PUBLIC 14-06-2011).

Determino  o  REGIME  INICIAL  SEMIABERTO  PARA 
CUMPRIMENTO DA PENA (art. 33, § 2o, letra "b" c/c o art. 35, todos 
do CP), em Presídio a ser indicado pelo juízo das execuções penais 
da Capital, tendo em vista o montante da pena acima aplicada.

No caso sub exame, temos a pena privativa de liberdade cumulada 
com a pena de multa. A pena pecuniária, conforme dispõe o art. 49, 
CP, deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 
(trezentos e sessenta) dias-multa. Cediço que, "salvo nos casos dos 
arts. 60 e 72 do CP, para a individualização da pena pecuniária, no  
que concerne ao número de dias multa, são observados os mesmos  
critérios e fases previstas nos arts. 59 e 68 do CP, de modo que, se a  
pena  privativa  de  liberdade  é  estabelecida  no  mínimo  legal,  o 
número de dias-multa também deve permanecer no patamar inferior,  
e se o julgador resolve, pelos maus antecedentes, impor acréscimo à  
pena carcerária, igual fração há de ser adotada no que diz respeito à  
pecuniária."(TACRIM-SP - AC- Rei. Silva Pinto - RJD 15/148).

O STJ já decidiu:

"[...] IV - não há  que se falar em  nulidade do acórdão por deficiência  
na  fixação  da  pena  de  multa,  se  a  mesma  foi  correta  e 
fundamentadamente dosada,  atendendo aos moldes do sistema 
trifásico  de aplicação da pena e da jurisprudência dominante. [...]"  
(HC 35580 - Min. Gilson Dipp - DJ: 13/12/2004). O grifo é meu.

"Nos termos do art. 60. caput, do Código Penal, a fixação do valor do 
dia-multa  deve  ter  como  parâmetro  a  situação  econômica  do  
condenado. A determinação da quantidade de dias-multa orienta-
se pelo sistema trifásico previsto no art. 68 do CP". (EDcl o AgRg 
1051894/SP.  Relator  Ministro  Arnaldo  Esteves  Uma.  T5  -  Quinta 
Turma. Julgado em 01/10/2009. Dje -09/11/2009). Destaquei.

Assim,  tomando  as  circunstâncias  judiciais  já  examinadas, 
estabeleço a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa. Reduzo-a 
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em 05(cinco) dias-multa, diante do reconhecimento da atenuante da 
confissão. Aumento a reprimenda em 1/3 (um terço) pela presença 
das  majorantes  relativas  ao  emprego  de  armas  e  concurso  de 
pessoas  (art.  157,  §  2o,  inc.  I  e  II,  do  CP).  Fixo  uma  PENA 
PECUNIÁRIA FINAL EM 13 (TREZE) DIAS-MULTA,  para o roubo 
duplamente  majorado  narrado na inicial.  O  valor  unitário  do  dias-
multa é de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época 
dos fatos (art. 49, § Io, CP), atendendo às condições econômicas do 
imputado  (art.  60,  CP),  relatadas  nos  autos.[…].”  (sic)  (destaques 
originais).

Come se vê, a magistrada a quo, ao dosimetrar a reprimenda, 
considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 596 do Código Penal, fixou, 
a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na  segunda  fase,  reconheceu  a  circunstância  atenuante  da 
confissão (artigo 65,  III, “d” do Código Penal)7, pelo que atenuou a pena em 6 (seis) 
meses, totalizando-a em 4 (quatro) anos de reclusão.

Diante da causa de aumento de pena, prevista nos incisos I e II 
do § 2° do art. 1578 do Código Penal, a reprimenda foi aumentada em 1/3 (um terço), 
restando a pena fixada pelo crime de roubo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de 
reclusão.

De fato, embora a pena-base tenha sido fixada pouco acima do 
mínimo  legal,  o  decisum está  corretamente  fundamentado.  Além  disso,  as 
circunstâncias  do  delito  foram  adequadamente  sopesadas  pela  d.  sentenciante, 
atendendo, pois, aos fins a que se propõe a aplicação da pena.

No ponto, eis o STJ9:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO. 
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
DESFAVORABILIDADE  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS. 

6 CP  -  Art.  59  -  O  juiz,  atendendo  à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à  conduta  social,  à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao 
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

7 CP - Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)
[…];
III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

8 Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência 
a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
[…];
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

9 (HC 139.577/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE MUSSI,  QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012,  DJe 
01/08/2012)
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ELEVAÇÃO MOTIVADA. QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA 
PARA  QUALIFICAR  O  DELITO  E  DAS  OUTRAS  COMO 
CIRCUNSTÂNCIAS  LEGAIS  (AGRAVANTES).  POSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP E 5º, XLVI, E 
93, XI, DA CF/88. COAÇÃO ILEGAL NÃO PATENTEADA.
− À luz dos critérios previstos no art.  59 do Código Penal, 
bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não há o que se 
falar  em  nulidade  da  sentença  ou  do  acórdão  quando  foram 
apontados,  clara  e  precisamente,  os  motivos  pelos  quais 
considerou-se  desfavoráveis  a  maioria  das  circunstâncias 
judiciais,  justificando  a  fixação  da  pena-base  em  patamar 
superior ao mínimo legal.
2.  Diante  das  particularidades  do  caso  concreto  e  da  motivação 
apresentada  pelo  Tribunal  apontado  como  coator,  não  se  pode 
concluir  como manifestamente ilegal  ou mesmo desproporcional  o 
aumento procedido na primeira fase da dosimetria, ante a existência 
de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  pois  revela-se  justo  e 
atende aos fins a que se propõe a aplicação da pena = necessidade 
de reprovação da conduta incriminada na forma como cometida, sem 
perder  de  vista  as  características  pessoais  daqueles  a  quem  a 
sanção se destina.
[…].
3. Ordem denegada. (grifamos).

Conclui-se, deste modo, que a reprimenda, tanto no tocante à 
pena  corporal como  no  tocante  à  pena  pecuniária,  foram  fixadas  dentro  dos 
parâmetros  previstos  pelos  artigos  5910 e  6811 do  Código  Penal,  estando  em 
consonância  com  as  circunstâncias  judiciais  do  acusado,  encontrando-se 
concretizadas em patamares adequados e suficientes à reprovação do ilícito, não 
merecendo, pois, qualquer reparo.

O  regime  inicial  semiaberto  foi  bem  fixado  e  não  merece 
censura,  revelando-se,  efetivamente,  o  mais  adequado  para  o  vertente  caso.  É 
disposição expressa do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º12, do Código Penal.

10 CP  -  Art.  59  -  O  juiz,  atendendo  à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à  conduta  social,  à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao 
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

11 CP - Art.  68 -  A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art.  59 deste Código;  em 
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de 
diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

12 CP - Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A 
de detenção, em regime semi-aberto,  ou aberto,  salvo necessidade de transferência a regime 
fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
(…);
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o 
mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes  critérios  e  ressalvadas  as  hipóteses  de 
transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(…);
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),  
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
(…);
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos 
critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Não  preenchidos  os  requisitos  dos  artigos  44,  inciso  I13,  do 
Código Penal, não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos.

Os  pressupostos  do ar  7714,  do  Código  Penal,  também não 
restaram satisfeitos. Não há pois se falar em suspensão condicional da pena.

Logo,  vista  sob  qualquer  ângulo,  não  merece  prevalecer  a 
pretensão recursal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho 
Júnior, relator, Carlos Martins Beltrão Filho, revisor e Joás de Brito Pereira Filho. 
Ausente Márcio Murilo da Cunha Ramos.

13 CP -  Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são  autônomas  e  substituem  as  privativas  de 
liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com 
violência  ou  grave  ameaça à pessoa  ou,  qualquer  que  seja  a  pena aplicada,  se  o  crime for 
culposo; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
II - o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
III  - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 
como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação 
dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 1º (VETADO) (Incluído e vetado pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma 
pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída 
por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº  
9.714, de 1998)
§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de 
condenação anterior,  a medida seja socialmente recomendável  e a reincidência  não se tenha 
operado em virtude da prática do mesmo crime. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§  4º  A  pena  restritiva  de  direitos  converte-se  em  privativa  de  liberdade  quando  ocorrer  o 
descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a 
executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo 
de trinta dias de detenção ou reclusão. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução 
penal  decidirá  sobre  a  conversão,  podendo deixar  de  aplicá-la  se for  possível  ao condenado 
cumprir a pena substitutiva anterior. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

14 CP - Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser 
suspensa,  por  2  (dois)  a  4  (quatro)  anos,  desde  que:  (Redação  dada pela  Lei  nº  7.209,  de 
11.7.1984)
I  -  o condenado não seja reincidente em crime doloso;  (Redação dada pela Lei  nº  7.209, de  
11.7.1984)
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os  
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;(Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Álvaro 
Cristino Pinto Gadelha Campos, 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, 05 de fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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