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APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  DE  ARMA DE
FOGO.  CONDENAÇÃO.  INCONFORMISMO
DEFENSIVO.   SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS
DE  DIREITO.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  A
COMUNIDADE  E  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA.
SUPLICA PELA REDUÇÃO  E  MODIFICAÇÃO.
EXCLUSÃO  DA  PENA  DE  MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO  DOS
APELOS.

A  pena  restritiva  de  direitos  concernente  na
prestação  de serviços  à  comunidade  ou  a
entidades públicas tem seu prazo estabelecido no
art.  55  do Código Penal,  devendo ter  a  mesma
duração da pena privativa de liberdade substituída
Nos termos do §3º, art. 46 do CP, não se mostra
desproporcional a pena de  prestação de serviços
à comunidade fixada no mesmo período cominado
à reprimenda corporal.

O  valor  da  prestação  pecuniária  -  aplicada  na
forma do art. 45, §1º, do Código Penal - deve ser
estabelecido  observando  os  princípios  da
proporcionalidade  e  da  razoabilidade,  ou  seja,
guardando  proporção  com  a  pena  corporal
cominada,  e  possibilitando  ao  condenado  o  seu
devido  cumprimento,  de  acordo  com  a  sua
capacidade econômica.

O pedido de exclusão da pena de multa não pode
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ser acolhido, tendo em vista a obrigatoriedade de
sua  aplicação  cominada  cumulativamente  ao
delito,  porém,  a  isenção  pode  ser  avaliada  em
sede de execução, quando o estado de pobreza
do  Agravante  será  estimado,  adequando-se  o
valor da pena às suas condições financeiras.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por  Floripes dos

Santos  Oliveira e Júlio  César  de  Oliveira  Silva (fls.132e  136),  contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campina

Grande (fls. 125/127v), que os condenou a uma pena de 02 (dois) anos de

reclusão e 10(dez) dias-multas, pela prática do delito previsto no artigo 14 da

Lei nº 10.826/2003, substituindo  por duas restritivas de direito, consistente em

prestação  de  serviços  a  comunidade,  pelo  tempo  da  condenação  e

prestação  pecuniária, no  valor  de  02(dois)  salários  mínimos  atualmente

vigentes, para entidade pública  ou privada com destinação social, a critério do

Juiz das Execuções Penais.

Em suas razões às fls.133/135 e 137/139, os Apelantes alegam

que  a  substituição  da  pena  corporal  por  restritivas  de  direito(prestação  de

serviços  a  comunidade  e  pecuniária),  compromete  sua  atividade  laboral,

podendo causar prejuízo material, além de comprometer a assistência familiar.

Ao  final,  requereram,  a  reforma  da  r.  Decisão  com  relação  a

mudança e o tempo no cumprimento das penas restritivas de direito, no sentido

de ser reduzida em 50% (cinquenta por cento); ser a pena de prestação de

serviços a comunidade, substituída por assinatura de ponto uma vez por mês,

Desembargador João Benedito da Silva
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além de requerer  a exclusão da pena de multa, por serem pobres na forma da

lei.

Contrarrazoando  o  recurso  (fls.154/155),  o  Ministério  Público

pugna, pelo desprovimento do apelo. 

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do

recurso interposto (fls.160/164).

É o relatório. 

V O T O: 

O representante do Ministério Público com exercício na 2ª Vara da

Comarca de Campina Grande ofertou denúncia contra  Floripes dos Santos

Oliveira, como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, e Júlio César de

Oliveira Silva,   nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 180,

caput, do Código Penal.

Extrai-se da exordial  que no dia 01 de dezembro de 2013, por

volta das 22h35min, Policiais Militares  receberam a informação de que havia

dois indivíduos armados, no Bar do Esporte, localizado no Sítio Pai Domingos,

zona rural de Alagoa Seca. Ato contínuo, os Policiais se dirigiram ao local e

abordaram os denunciados, encontrando na cintura do primeiro enunciado, um

revólver  calibre  38,  marca  Smith  e  Wesson,  carregando  com  cinco

munições(Auto e Apreensão e Apresentação, às fls. 14 do IP).

Por  fim,  consta  da  inicial  que  na  esfera  policial,  o  segundo

denunciado afirmou ser proprietário da arma  apreendida, acrescentando que

havia  comprado  no  comércio  ilegal  da  feira  da  prata,  pela  quantia  de  R$

350,00(trezentos e cinquenta reais), e que no dia do fato entregou a arma para

o primeiro denunciado para que este guardasse. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Ultimada a instrução criminal, o magistrado  julgou procedente em

parte a Pretensão Punitiva Estatal, para condenar os  réus  a uma pena de 02

(dois) anos de reclusão e 10(deza) dias-multa, pela prática do delito previsto

no artigo 14 da Lei nº. 10.826/2003, substituindo por duas restritivas de direito,

consistente  em   prestação  de  serviços  a  comunidade,  pelo  tempo  da

condenação e  prestação pecuniária, no valor de 02(dois) salários mínimos

atualmente vigentes, para entidade pública  ou privada com destinação social,

a critério do Juiz das Execuções Penais..

Inicialmente, importante esclarecer que não houve qualquer tipo

de questionamento, por parte da defesa, a respeito da materialidade e autoria

delitiva, tendo os acusados, inclusive, confessado a prática do crime.

Cinge-se  a  irresignação  dos  apelantes  unicamente ao

apenamento imposto, sob a alegação de que as penas restritivas de direitos

(prestação de serviços à comunidade e pecuniária), comprometem a  atividade

laboral, podendo causar prejuízo material, além de comprometer a assistência

familiar. Aduz ainda, que a sua capacidade financeira não permite pagar a pena

de multa, por ser pobre na forma da lei.

Ao final,  pugnam,   pela redução em 50%(cinquenta por cento),

bem  como,  a   substituição  da   prestação  de  serviços  a  comunidade,  por

assinatura de ponto uma vez por mês, além, da exclusão da pena de multa.

No entanto, sem maiores delongas, posiciono-me, desde já, pelo

desprovimento dos recursos em tela. 

Da análise da sentença condenatória(fls.126/127), infere-se que

os apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 14 da

Lei nº 10.826/2003,  a uma pena de  02(dois) anos de reclusão, e   10(dez)

dias-multa, todas aplicadas no patamar  mínimo,  com estrita  obediência  ao

sistema trifásico. Sendo substituída por duas restritivas de direito, consistente

Desembargador João Benedito da Silva
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em:  prestação de serviços a comunidade, pelo tempo da condenação e

prestação  pecuniária, no  valor  de  02(dois)  salários  mínimos atualmente

vigentes, para entidade pública  ou privada com destinação social, a critério do

Juiz das Execuções Penais.

Da prestação de serviços a comunidade 

Pois  bem.  Primeiramente,  requer  os  apelantes  a  redução   e

modificação da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade.

Entretanto,  cumpre,  desde  já,  rechaçar  o  pedido  defensivo  de

redução do período para se cumprir a prestação de serviços à comunidade, eis

que  dispõe o  art.  55  do  Código  Penal  que as  penas  restritivas  de  direitos

previstas nos incisos III,  IV, V e VI do artigo 43 – onde se encontra a pena

restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade - terão a mesma

duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no §

4º, do artigo 46 – hipótese em que é facultado ao condenado cumprir a pena

substitutiva em menor tempo, nunca inferior  à metade da pena privativa de

liberdade fixada, se a pena substituída for inferior a um ano.

Eis o dispositivo:

CP – Art.  55. As  penas restritivas de direitos
referidas  nos  incisos  III,  IV,V  e  VI  do  art.  43
terão a mesma duração da pena privativa  de
liberdade  substituída,  ressalvado  o  disposto
no  §4º  do  art.  46. (Redação  dada  pela  Lei  nº
9.714, de 1998)

Art.  Art.  46.  A  prestação  de  serviços  à
comunidade  ou  a  entidades  públicas  é
aplicável  às  condenações  superiores  a  seis
meses de privação da liberdade. (Redação dada
pela Lei nº 9.714, de 1998)
[...];
§ 4º Se a pena substituída for superior a um
ano, é facultado ao condenado cumprir a pena
substitutiva em menor tempo (art.  55),  nunca

Desembargador João Benedito da Silva
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inferior  à  metade  da  pena  privativa  de
liberdade fixada. (Incluído pela Lei nº 9.714, de
1998)

Por outro lado, vale ressaltar que ainda não fora determinado as

tarefas para o cumprimento da prestação de serviços a comunidade, já que tal

atribuição, conforme infere da sentença, fora determinada ao Juiz da Execução

Penal.  Ademais,  deve  à  pena  privativa  de  liberdade,  guarda  intrínseca

proporcionalidade com a mesma, em estrita observância ao art. 46, §3º do CP,

que preleciona:

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade
ou  a  entidades  públicas  é  aplicável  às
condenações  superiores  a  seis  meses  de
privação da liberdade. 
§ 1o A prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas consiste na atribuição de
tarefas gratuitas ao condenado
(...)
§ 3º As  tarefas a que se refere o § 1º serão
atribuídas  conforme  as  aptidões  do
condenado, devendo ser cumpridas à razão de
uma hora  de  tarefa  por  dia  de  condenação,
fixadas de modo a  não prejudicar  a  jornada
normal de trabalho. - grifei

Frise-se  que  a  única  hipótese  que  admitiria  o  eventual

afastamento da referida medida, seria a inaptidão física do réu em cumpri-la, o

que não restou comprovado nos autos.

Quanto ao labor desempenhados pelos apelantes, há previsão em

lei  de  que  devem  ser  compatibilizadas  as  atividades,  questão  esta  a  ser

suscitada perante o Juízo da Execução. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART.  14
DA LEI Nº  10.826/03). MATERIALIDADE E AUTORIA
INCONTESTES.  REPRIMENDA  APLICADA  NO
MÍNIMO  LEGAL.  PLEITO  DE  REDUÇÃO  DO
QUANTUM  DAS  PENAS  SUBSTITUTIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À

Desembargador João Benedito da Silva

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10986505/artigo-14-da-lei-n-10826-de-22-de-dezembro-de-2003
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984041/estatuto-do-desarmamento-lei-10826-03
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COMUNIDADE  FIXADA POR  PERÍODO  INFERIOR
AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SENDO A
DECISÃO BENÉFICA AO CONDENADO, JÁ QUE O
ART.  55 DO  CP PREVÊ QUE A PENA RESTRITIVA
DO INC. IV DO ART. 43 DO CP DEVE TER A MESMA
DURAÇÃO  DA  PENA  CORPORAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO QUE DEVE
SER ANALISADA PELO  JUÍZO  DA EXECUÇÃO,  O
QUAL AJUSTARÁ  A PENA DE  ACORDO  COM  AS
CONDIÇÕES  PESSOAIS  DO  CONDENADO.  NÃO
CONHECIMENTO.  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA
FIXADA  EM  VALOR  BEM  INFERIOR  AO
DETERMINADO  NO  ART.  45,  §  1º,  DO  CP,  QUE
PREVÊ O PISO DE UM SALÁRIO-MÍNIMO, SENDO
INDUBITAVELMENTE  MAIS  BENÉFICA  AO  RÉU.
POSSIBILIDADE, AINDA, DE PARCELAMENTO POR
PARTE  DO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.  RECURSO
PARCIALMENTE  CONHECIDO,  E,  NA  PORÇÃO
CONHECIDA,  DESPROVIDO.  1.  Não  obstante  o
caráter  educativo  e  ressocializador  das  penas
restritivas de direitos, não deixam elas de ser sanções
penais,  autônomas  e  substitutivas,  cuja  finalidade  é
evitar o encarceramento de determinados criminosos,
autores de infrações penais consideradas mais leves,
possibilitando-lhes  a  recuperação  por  meio  de
restrições  a  certos  direitos.  2.   Cabe  ao  Juízo  da
Execução  analisar  qual  a  melhor  forma  de
cumprimento das penas de prestação de serviços
à  comunidade  e  de  prestação  pecuniária,
ajustando-as de acordo com a situação pessoal do
condenado". (TJPR  –  2ª  Câm.  Crim.,  Ap  Crime
838089-8 Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, j.
14/06/2012).

Por  fim,  o  pleito   formulado  pelos  apelante  de  substituir  a

prestação de serviços a comunidade por um simples ponto mensal, não tem

amparo na legislação.

Dessa forma, não há como prosperar a súplica dos apelantes.

Da prestação pecuniária

Requer  ainda  a  modificação  da  pena  pecuniária,  no  entanto,

inviável o pedido.

Desembargador João Benedito da Silva

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10634690/par%C3%A1grafo-1-artigo-45-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10634729/artigo-45-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635539/artigo-43-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635360/inciso-iv-do-artigo-43-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633546/artigo-55-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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Na hipótese dos autos, os apelantes já foram beneficiados com a

substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, como

já visto.

É cediço que deve existir compatibilidade entre a pena corporal

fixada e a aludida pecúnia, devendo, ainda, ser possibilitado ao condenado o

seu devido cumprimento, de acordo com a sua capacidade econômica.

Por tal motivo, tenho que a prestação pecuniária, que substituiu a

pena  privativa  de  liberdade  se  encontra  perfeitamente  proporcional,  ao

quantum estipulado pela lei, notadamente no art. 45, §1º do CP. Confira-se a

redação: 

Art. 45. § 1º  A prestação pecuniária consiste no
pagamento  em  dinheiro  à  vítima,  a  seus
dependentes  ou  a  entidade  pública  ou  privada
com destinação social, de importância fixada pelo
juiz,  não  inferior  a  1  (um)  salário  mínimo  nem
superior  a  360  (trezentos  e  sessenta)  salários
mínimos.  O  valor  pago  será  deduzido  do
montante  de eventual  condenação em ação de
reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Além disso, a defesa não trouxe qualquer prova nos autos de que

o valor fixado é excessivamente oneroso, de modo que, não há necessidade de

qualquer mudança no valor ajustado na sentença.

Importa  registrar  ainda  que  o  acusado  poderá  requerer  o

pagamento parcelado do débito junto ao juízo da execução. A respeito:

“(...) 2. Estando o valor da pena pecuniária dentro
dos  parâmetros  legais  e  devidamente
fundamentado na sentença condenatória,  não há
falar  em  constrangimento  ilegal.  3.  Nada  obsta
que, comprovada a hipossuficiência econômica, o
paciente possa pleitear,  ao Juízo da Execução o
parcelamento da pena. 4. Ordem denegada” (STJ,
HC  87.365/MS,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES

Desembargador João Benedito da Silva
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LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe
03/08/2009).

"COMÉRCIO  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PROVAS
SUFICIENTES  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.
PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.  PEDIDO DE
REDUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  MULTA JÁ FIXADA
EM  VALOR  RAZOÁVEL.  POSSIBILIDADE  DE
PARCELAMENTO  DO  VALOR  FIXADO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  50 DO  CP.
REQUERIMENTO QUE DEVERÁ SER FORMULADO
PERANTE  O  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.  RECURSO
NÃO PROVIDO.  -  Havendo provas suficientes de
autoria  e  materialidade  é  de  se  manter  a
condenação  do  acusado.  -  O  requerimento  de
parcelamento  da  pena  de  prestação  pecuniária
deverá ser formulado perante o juízo da execução,
que deverá  fixar  as condições  do parcelamento,
nos  termos  do  art.  50  do  CP".  (TJMG  -  ACr  nº
1.0267.06.001988-7/001 - Rel. Des. Doorgal Andrada,
4ª Câmara Criminal - Data do julgamento 03/04/2013)

Portanto, tenho que a prestação pecuniária fixada pelo magistrado

a quo mostra-se proporcional, devendo ser mantida nos moldes da sentença.

Da pena de multa.

Por fim, requereram também, a exclusão da pena de multa, ao

argumento de que são pobres na forma da lei.

Abro parêntesis, nesse contexto, para rechaçar o pleito defensivo

de exclusão da aludida pena de multa, eis que, além de consistir em sanção

inerente ao tipo penal, não existe prova material de que os réus, efetivamente,

não estejam aptos a arcar com tal montante, que fora fixada no mínimo legal,

ou seja, em 10(dez) dias-multas.

Frise-se que em caso de dificuldade no pagamento, o Juízo da

Execução procederá aos devidos ajustes a fim de possibilitar a quitação da

referida sanção de acordo com as condições financeiras do agente. 

Desembargador João Benedito da Silva

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633999/artigo-50-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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A pena  de  multa,  por  ser  sanção  cumulativa  expressamente

estabelecida  no  Código  Penal,  é  de  aplicação  cogente.  Ademais,  inexiste

previsão legal para a sua exclusão pela falta de condições financeiras do réu. 

Ademais,  eventual  impossibilidade de pagamento, em razão de

estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo

tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do

réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  CRIME  DE  ROUBO.  CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REVOGAÇÃO  DA  PENA
PECUNIÁRIA.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO.  CONCURSO  ENTRE
REINCIDÊNCIA  E  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  MATÉRIA
PACIFICADA  NESTA  CORTE  POR  OCASIÃO  DO
JULGAMENTO  DO  ERESP N.º  1.154.752/RS.  RÉU
REINCIDENTE.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
FAVORÁVEIS.  REGIME  INICIAL  FECHADO.
IMPROPRIEDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  269
DESTA  CORTE.  AGRAVO  REGIMENTAL
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1. O  pedido  de
revogação  da  pena  pecuniária  não  pode  ser
acolhido, tendo em vista a obrigatoriedade de sua
aplicação  cominada  cumulativamente  ao  delito,
porém, a  isenção pode ser  avaliada em sede de
execução,  quando  o  estado  de  pobreza  do
Agravante será estimado, adequando-se o valor da
pena às suas condições financeiras 2.(...).(AgRg no
AREsp  152.151/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  05/03/2013,  DJe
12/03/2013) (grifo nosso)

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  REINCIDÊNCIA  E
MAUS  ANTECEDENTES.  CONCEITOS  DISTINTOS.
SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN
IDEM.  NÃO-OCORRÊNCIA.  EXISTÊNCIA DE  MAIS
DE  UMA  CONDENAÇÃO  DEFINITIVA.
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  CONSIDERADA
DESFAVORÁVEL  COMPREENDIDA  NO  PRÓPRIO
TIPO PENAL. (...).5.   De outra parte, não há previsão
legal que permita ao julgador isentar o réu da pena
de  multa,  imposta  cumulativamente  à  pena
privativa  de  liberdade,  em  razão  da  alegada
pobreza do mesmo  .6. Recurso especial a que se dá
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provimento para aplicar o art. 61, inciso I, do Código
Penal.  Habeas  corpus  concedido,  de  ofício,  para,
afastando  a  circunstância  judicial  indevidamente
valorada, reduzir a pena recaída sobre o recorrido. Em
consequência, fixo, definitivamente, a reprimenda em
7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente
no fechado, e 10 (dez) dias-multa. (REsp 683.122/RS,
Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA  TURMA,
julgado em 24/11/2009, DJe 03/05/2010) (grifo nosso)

De mais a mais, a  pena de multa imposta ao apelante guarda

proporção com a pena privativa de liberdade, haja vista a sua aplicação no

mínimo  legal,  ou  seja,  em  10(dez)  dias-multa.,  restando  impossível  o

acolhimento do pleito formulado.

Assim,  escorreita,  portanto  a  sentença  com  relação  ao

apenamento imposto, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Face ao exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao recurso,  mantendo

a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

   Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


