
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001063-54.2012.815.0161  – 2ª Vara da Comarca de
Cuité
RELATOR :  Dr. Carlos Antônio Sarmento Juiz convocado para substituir o Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE : Ministério Público Estadual
APELADO : Vanderlei Pereira da Silva
ADVOGADO : José Aguinaldo Cordeiro de Azevedo, OAB/PB 7.092 

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
AUTORIA E  MATERIALIDADE  ATESTADAS  PELO
JUÍZO  MONOCRÁTICO.  APELO  MINISTERIAL.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. QUATRO ANOS
DE  RECLUSÃO.  SUBSTITUIÇÃO  POR  DUAS
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS  DA  ESPÉCIE
PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE  DE  IMPOSIÇÃO  DE  PENAS  DE
ESPÉCIES DISTINTAS. REGRA DO ARTIGO 44, §2º,
DO CÓDIGO PENAL. PROVIMENTO DO APELO.

- Restando constatado que a pena privativa de liberdade
foi fixada em quatro anos de reclusão, compete ao Juiz,
preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
providenciar a substituição da reprimenda por duas penas
restritivas de direitos de modalidades distintas.

- No caso em apreço, a sentença impôs ao réu duas penas
restritivas de direitos da mesma modalidade, quais sejam,
duas  prestações  pecuniárias  valoradas  em  salários-
mínimos, razão pela qual, na verdade, estamos diante de
apenas  uma  modalidade  de  pena  restritiva  de  direito,
hipótese não autorizada pelo §2º, do artigo 44, do Código
Penal. 

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.  Não  havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,  encaminhem-se  os
autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, expeça-se guia de
execução provisória,  antes do encaminhamento à Presidência deste Tribunal de
Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,  através da qual se insurge contra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuité, que julgou procedente denúncia
ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, condenando o réu VANDERLEI
PEREIRA DA SILVA pela  prática  dos  crimes  de  receptação  (artigo  180,  §1º,  do
Código  Penal)  e  corrupção  de  menores  (artigo  244-B do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente). 

Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/08) que, dias antes do
pleito  eleitoral  de 2012, o acusado foi  procurado por meliantes que haviam furtado
motocicletas  que  estavam  sob  a  custódia  da  Polícia  Civil,  no  Município  de  Nova
Floresta.  O acusado adquiriu uma das motocicletas furtadas da Delegacia de Polícia
pelo valor de R$400,00 (quatrocentos reais), recebendo, ainda, algumas peças de outra
motocicleta  igualmente  furtada  da  referida  Delegacia.  Ciente  da  origem ilícita  dos
produtos, o increpado convidou o menor M.J.S.S., com 17 anos de idade, para ajudá-lo
a desmanchar a motocicleta e vendê-la.  Após o desmanche, as peças da motocicleta
foram alienadas pelo menor M.J.S.S. na cidade de Nova Floresta.

Diante desses fatos, o réu Vanderlei  Pereira  da  Silva  foi
incurso nas penas do art. 180, §1º, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Recebida a denúncia em 13/novembro/2012 (fl. 64), o réu foi
regularmente citado, apresentando defesa às fls. 77/81, na qual pugnou pela absolvição
por falta de prova da autoria, aplicando o princípio do in dubio pro reo.

Finda a instrução processual, o Juiz Anyfrancis Araújo da Silva
prolatou sentença (fls. 145/153),  na qual condenou o acusado por ambos os crimes,
fixando a pena definitiva de 4 anos de reclusão, além de 15 dias-multa. A pena privativa
de liberdade foi  substituída por  duas  restritivas  de  direito,  na modalidade prestação
pecuniária, impondo a obrigação de pagar dois salários-mínimos à entidade ODC de
Cuité  e  dois  salários-mínimos  à  entidade  ONG  de  Proteção  aos  Animais  de  Nova
Floresta.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Apelação Criminal
(fls.  155/165),  insurgindo-se  contra  as  penas  restritivas  de  direito  aplicadas,  ao
argumento de que, em se tratando de imposição de pena privativa de liberdade superior
a 1 ano, a pena corporal só poderia ser substituída por duas restritivas de direito de
modalidades diversas. No caso dos autos, o Juízo primevo, malgrado ter eleito entidades
beneficiárias  distintas,  substituiu  a  pena  por  duas  prestações  pecuniárias,  impondo,
portanto, uma única modalidade de pena restritiva de direito, o que é vedado pelo artigo
44, §2º, do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa rebate os argumentos da acusação e
pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 168/170).



A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne Dr.
José Marcos Navarro Serrano – Procurador de Justiça –, manifestou-se pelo provimento
do apelo (fls. 176/179).

É o relatório. 

VOTO: 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de ofício, passo à
análise do mérito. 

O  recurso  interposto  pelo  Ministério  Público  se  submete  ao
princípio do  tantum devolutum quantum appellatum,  ou seja, não cabe aqui apreciar
novamente a autoria e materialidade do crime, já que o recurso interposto se insurge
apenas contra as penas restritivas de direito aplicadas.

Como  se  sabe,  dentre  as  funções  das  penas  no  ordenamento
jurídico brasileiro, destaca-se a tentativa de reeducar e ressocializar a pessoa do infrator.
Para isso, o Estado tem a sua disposição a possibilidade de aplicar, nos crimes menos
graves, penas restritivas de direito em substituição às penas privativas de liberdade, já
que  aquelas,  diante  de  seu  caráter  mais  humano e  considerando o  crime praticado,
provavelmente atenderá o objetivo de ressocialização da pessoa do infrator. 

O Código Penal, em seu artigo 44, elencou as penas restritivas de
direito, bem como os requisitos necessários para sua aplicação. Vejamos: verbis,

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as
privativas de liberdade, quando:
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;
II – o réu não for reincidente em crime doloso;
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.
§ 1o (VETADO)
§ 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.
§  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.
§ 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.



§ 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. - g.n. 

Nesse esteio, nos casos em que a pena privativa de liberdade for
superior a um ano, o juiz pode substituir a pena por uma restritiva de direitos e multa,
ou por duas restritivas de direitos. Essa é justamente a hipótese dos autos, vez que a
pena privativa de liberdade foi  fixada em 4 anos de reclusão,  razão pela  qual  seria
cabível sua substituição por uma restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de
direitos. 

Não obstante inexistir  no ordenamento jurídico dispositivo que
disponha, de maneira explícita, que essas duas penas restritivas de direitos devam ser de
modalidades distintas,  entendo que isto  está subentendido no próprio artigo 44,  §2º,
pois, caso se aplique duas prestações pecuniárias – como no caso dos autos –, ainda que
essas prestações sejam destinadas a entidades distintas, entendo que estamos diante de
apenas uma natureza de pena restritiva de direito, qual seja, a prestação pecuniária.

In casu, o juízo monocrática não aplicou duas penas restritivas de
direitos da espécie prestação pecuniária. Na verdade, ele impôs uma única prestação
pecuniária  de  4  (quatro)  salários-mínimos,  não  importando  a  quantidade  de
beneficiários da prestação pecuniária. Assim, apesar da reconhecida qualidade técnica
do  decisum,  entendo  que  este  capítulo  da  sentença  deve  ser  alterado,  devendo  ser
imposta penas restritivas de direitos de diferentes modalidades.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente: verbis,

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
DA  MESMA  ESPÉCIE  -  INVIABILIDADE  -  MAJORAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS  DO  ADVOGADO  DATIVO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
RECURSO IMPROVIDO.  1-  Não  merece  ser  acolhido  o  pleito  de
fixação de duas penas restritivas de direitos da mesma espécie, eis
que além da mesma não se mostrar mais adequada para a reprovação
e prevenção do crime, haveria afronta à disposição contida no § 2º do
art. 44 do Código Penal, uma vez que estaríamos, na realidade, diante
de  apenas  uma  pena  restritiva  de  direitos. 2-  Os  honorários
advocatícios devidos ao defensor dativo devem ser fixados em valor
proporcional ao estabelecido no Termo de Cooperação Mútua firmado
entre a Advocacia-Geral do Estado (AGE) e a Secretaria de Estado de
Fazenda  (SEF),  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais
(TJMG) e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais
(OAB/MG).  (TJ-MG  -  APR:  10209060609143001  MG,  Relator:
Eduardo  Machado,  Data  de  Julgamento:  17/09/2013,   Câmaras
Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/09/2013)
– g.n.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria
de Justiça, DOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO, para substituir a pena
privativa  de  liberdade  imposta  ao  réu  por  duas  penas  restritivas  de  direitos  de
modalidades  distintas,  consistentes  em prestação  pecuniária  no  valor  de  2  salários-
mínimos,  os  quais  devem  ser  destinados  às  entidades  mencionadas  na  sentença,  e
prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação, à razão de uma hora de



tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de
trabalho.

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),  em  havendo  Recurso
Especial ou Extraordinário, determino a expedição de guia de execução provisória,
de  acordo  com  o  teor  das  decisões  prolatadas  no  presente  feito,  antes  de  se
encaminhar o processo para a Presidência deste Tribunal.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira  (juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada, para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho), revisor e Luiz Sílvio
Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  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, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


