
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004645-85.2016.815.0011 – Vara de Entorpecentes da
Comarca de Campina Grande 
RELATOR: Tércio Chaves de Moura – Juiz convocado em substituição ao Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Edvanilson Lima do Nascimento
ADVOGADO: Jack Garcia de Medeiros Neto
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  IRRESIGNAÇÃO.
PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA.  ALEGAÇÃO  DE
EXASPERAÇÃO  E FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REDUÇÃO QUE SE
IMPÕE. PROVIMENTO.

-  “É indispensável  a  fundamentação no dimensionamento  do
quantum referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se
levar  em consideração as  diretrizes  do  artigo  59  do Código
Penal,  bem  como  a  situação  econômica  do  paciente”  (HC
354.491/MS,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS
MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  24/05/2016,  DJe
13/06/2016).

- Impõe-se a redução do quantum estabelecido para a prestação
pecuniária,  quando  a  sentença  apresenta  fundamentação
inidônea  para  o  seu  aumento,  além  da  constatação  da
hipossuficiência financeira do apenado.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS  estes  autos  acima
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  DAR PROVIMENTO AO APELO para
reduzir a prestação pecuniária para 04 (quatro) salários-mínimos, nos termos do
voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Edvanilson Lima
do Nascimento, irresignado com a sentença de fls. 84/89, proferida pelo MM Juiz Alex



Muniz Barreto, da Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande, a qual o
condenou pela conduta delitiva tipificada no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 – tráfico
lícito de entorpecentes (1.050,0 g de maconha) – à pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, a
saber: (I) uma prestação de serviços à comunidade e (II) pena pecuniária, no valor de
15 (quinze) salários-mínimos em prol de instituição, a ser paga no prazo de 10 (dez)
do trânsito em julgado da sentença.

Nas  razões  recursais  (fls.  95/98),  o  recorrente  pretende  a
modificação  da  sentença  apenas  para  diminuir  o  valor  imposto  a  título  de  pena
pecuniária  para  01  (um)  salário-mínimo,  alegando  a  ausência  de  recursos
financeiros para arcar com o adimplemento da pena restritiva de direitos.

Em  contrarrazões,  o  recorrido  postulou  o  desprovimento  do
recurso (fls. 99/102).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da
lavra do Procurador  de Justiça em substituição,  Álvaro Gadelha Campos,  apesar de
expor que a pena pecuniária não observou devidamente a situação econômica do réu,
entende que é na fase de execução do julgado que se terá condições de aferir a real
situação financeira do apenado, opinando, assim, pela manutenção da condenação nos
termos da sentença (fls. 107/113).

É o relatório.

VOTO:

Conforme  relatado,  o  magistrado  a  quo  substituiu  a  pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: I) prestação de serviços a
comunidade e  II)  pena pecuniária  no valor de  15  (quinze)  salários-mínimos.  Ao
recorrer, pretende o apelante tão somente a redução da pena pecuniária aplicada.

Alega  o  recorrente  que  o  patamar  de  15  (quinze)  salários-
mínimos fixado na sentença, na prática, consiste numa pena impossível de ser cumprida,
uma vez que a sua condição financeira inviabiliza o seu cumprimento e que recebe
mensalmente um salário-mínimo pelo seu trabalho em uma marcenaria, não podendo
arcar com a pena pecuniária aplicada.

É  cediço  que,  diferentemente  da  pena  de  multa,  a  prestação
pecuniária – pena restritiva de direitos (art. 43, I do Código Penal) – não se vincula
ao quantum da pena privativa de liberdade aplicada (AgRg no AREsp 471.421/GO, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014,
DJe 18/08/2014) e é fixada em salários-mínimos.

De qualquer modo, a fixação da medida em patamar superior
ao mínimo legal exige do julgador adequada fundamentação, justificando as razões
pelas  quais,  discricionariamente,  optou  por  elevar  o  valor  da  sanção  penal  in
concreto. Não havendo, contudo, apropriada motivação para fazê-lo, o magistrado não
poderá exasperá-la, como bem entende o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA.



NATUREZA DA DROGA.  EXASPERAÇÃO  DA PENA-BASE.  CAUSA
ESPECIAL  DE  DIMINUIÇÃO  DE  PENA.  BIS  IN  IDEM.
INOCORRÊNCIA.  QUANTUM  DE  INCIDÊNCIA.  ILEGALIDADE
MANIFESTA  NÃO  EVIDENCIADA.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA.  VALOR  FIXADO.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  WRIT NÃO  CONHECIDO.  ORDEM
CONCEDIDA. (...)
4.  É indispensável  a  fundamentação no dimensionamento do  quantum
referente  ao  valor  da  prestação  pecuniária,  devendo  se  levar  em
consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal,  bem como a
situação econômica do paciente. (...)
(HC 354.491/MS, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  PRIVAÇÃO  DE  LIBERDADE
SUBSTITUÍDA  POR  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA.  FIXAÇÃO  DO
QUANTUM.  SITUAÇÃO  ECONÔMICA  DO  RÉU.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  CARACTERIZADO.  ORDEM
CONCEDIDA. (...)
2. "É indispensável a fundamentação no dimensionamento do  quantum
referente  ao  valor  da  prestação  pecuniária,  devendo  se  levar  em
consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal,  bem como a
situação  econômica  do  paciente"  (HC  45.636/RJ,  Rel.  Min.  MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1º/12/08).
3. Ordem concedida para anular o acórdão na parte referente à fixação
do valor da prestação pecuniária, determinando ao Tribunal de origem
que proceda à quantificação, como entender de direito,  levando-se em
conta também a situação econômica do réu.
(HC  131.517/SP,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA
TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009)

Na hipótese dos autos, o magistrado sentenciante aplicou a
pena  pecuniária  em  15  (quinze)  salários-mínimos,  sem,  todavia,  expor  a
justificativa  para  a  majoração  do  quantum.  Dessa  maneira,  merece  reparo  o
decisum hostilizado.

Assim,  procedendo  ao  redimensionamento  do  quantum
referente ao valor da prestação pecuniária, levando em consideração as diretrizes
do art. 59 do Código Penal, destacando a primariedade e confissão do réu, bem
como  a  sua  situação  econômica  de  hipossuficiência,  já  que  trabalha  como
marceneiro e  recebe em torno de 01 (um) salário-mínimo,  entendo adequada a
fixação dessa prestação em 04 (quatro) salários-mínimos, no intuito de estabelecer
uma reprimenda suficiente à reprovação e prevenção da infração praticada.

Ressalte-se que, em que pese o entendimento exposto no parecer
ministerial, de que só na fase de execução caberá a análise da real situação financeira do
apenado,  entendo  que  a  matéria  também  pode  ser  discutida  em  sede  de  apelação,
principalmente pela ausência de fundamentação do quantum fixado na sentença.

ANTE  O  EXPOSTO,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO,
unicamente  para  reduzir  a  prestação  pecuniária  para  04  (quatro)  salários-
mínimos, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.



Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  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  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, 03 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado – Relator 


