
1

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001880-20.2011.815.0981 –  2ª Vara da 
Comarca de Queimadas

RELATOR : O Exmo. Sr. Desembargador Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Edinaldo Firmino da Silva
ADVOGADOS : Humberto Albino de Moraes e outros
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO. Art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 
Sentença condenatória. Pleito de afastamento de 
uma das duas penas restritivas de direitos. 
Inviabilidade. Réu condenado à 02 (dois) anos de 
reclusão. Art. 44, § 2º, do CP. Recurso 
desprovido.

- Inviável o afastamento de uma das duas penas 
restritivas de direitos, se a magistrada a quo 
adotou a substituição da reprimenda corporal 
segundo os ditames do art. 44, § 2º, do CP, posto 
que o apelante restou condenado a pena privativa 
de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
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Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO, em desarmonia com o parecer da douta 
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Edinaldo 
Firmino da Silva (fl. 81) contra a sentença de fls. 72/77, que julgou 
procedente em parte a denúncia para condená-lo à pena de 02 (dois) anos 
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de porte ilegal de arma de 
fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), sendo a pena corporal substituída 
por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à 
comunidade e pena pecuniária.

Em suas razões de recurso, às fls. 102/104, o 
recorrente, embora conformado com a condenação, até porque se trata de 
réu confesso (interrogatório de fls. 08 e 63), insurgiu-se parcialmente 
contra a sentença de primeiro grau, pretendendo apenas que seja 
afastada da condenação a sanção restritiva de direitos relativa à pena 
pecuniária.

O Ministério Público primevo, às fls. 108/111, 
apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo desprovimento do 
recurso defensivo. 

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria de 
Justiça, em parecer da lavra do insigne Dr. José Marcos Navarro Serrano – 
Procurador de Justiça –, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso 
defensivo (fls. 117/119). 

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES 
TEODÓSIO (Relator)

Ab initio, inobstante o apelo tratar de matéria atinente 
ao Juízo das Execuções Penais, esta Câmara Criminal vêm admitindo a 
interposição de apelo que pleiteia a alteração da pena restritiva de 
direitos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de 
fogo de uso permitido. Art. 14 da Lei nº 
10.826/03. Substituição  da  reprimenda  de 
prestação de serviço à comunidade por pena 
pecuniária. Possibilidade. Recurso  provido.  - 
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Cabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  
liberdade imposta ao réu por prestação pecuniária,  
em vez de prestação de serviços à comunidade,  
considerando a impossibilidade do cumprimento 
dessa, pelo fato de o apelante trabalhar como 
caminhoneiro.” (TJPB, Apelação Criminal nº 
00010000-24.2010.815.0541,  Relator:  Des. 
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Câmara  Criminal, 
Julgado em 22 de maio de 2014)

Portanto, conheço do apelo, pois presentes os 
pressupostos e requisitos necessários à sua admissibilidade.

Como visto, o recurso de apelação interposto pela 
defesa ataca a sentença apenas na parte da aplicação da pena, 
conformando-se com a condenação, mesmo porque, repita-se, trata-se de 
réu confesso.

A defesa pleiteia o afastamento da sanção de pena 
pecuniária consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo à 
entidade assistencial, sob a alegação de que não teria condições de 
adimpli-la. 

Sem delongas, não assiste razão à defesa, pois, 
conforme sentença de fls. 72/77, restou condenado a pena privativa de 
liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e, segundo dicção do art. 44,  2º, 
do CP:

“§ 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.” 
Grifei.

Lado outro, o sentenciado sequer comprovou a 
impossibilidade de cumprimento da medida, e, segundo consta dos autos, 
em sua qualificação em juízo e na esfera policial, disse tratar-se de 
comerciante, proprietário de um bar (fls. 08 e 63).

Por oportuno, importa também salientar que não lhe é 
facultado escolher ou rejeitar a sanção que lhe foi imposta de acordo com 
a sua própria conveniência. 

A propósito:
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“(...) É inviável promover a alteração da pena 
substitutiva de prestação de serviços à 
comunidade por outra, se o sentenciado não 
comprovou a impossibilidade de cumprimento da 
medida, vez que não lhe é facultado escolher ou 
rejeitar a sanção que lhe foi imposta de acordo 
com a sua própria conveniência.” (TJMG, 
Apelação Criminal 1.0625.09.087543-0/001, 
Rel. Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA 
CRIMINAL, julg. 13/09/2011, public. 
26/09/2011 – ementa parcial).

Rogério Greco, em sua obra Código Penal Comentado 
(5ª edição, Rio de Janeiro: 2011, pág.: 134), citando Francisco Dirceu 
Barros, também leciona: “o réu não tem o direito de escolher qual o tipo 
de pena alternativa ele deve cumprir, pois, no Direito Brasileiro, a fixação 
da espécie de pena alternativa é tarefa do Juiz, ao contrário de algumas 
legislações, que determinam a audiência e a concordância da defesa, 
como, por exemplo, o Código Penal Português.” 

Portanto, verifica-se que a substituição da pena 
privativa de liberdade foi realizada com estrita observância ao art. 44, § 
2º, do CP, tendo a magistrada primeva adotado medida substitutiva 
prevista em lei, observando os patamares normativos, não havendo, 
portanto, que se falar em seu afastamento.

Por fim, caso o apelante venha a comprovar a 
impossibilidade de seu cumprimento, deve fazê-lo perante o Juízo das 
Execuções Penais, pois trata-se de matéria de sua competência, devendo 
ser levantada por meio de agravo à execução junto a este, conforme 
decisão desta Câmara, em matéria correlata:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Posse irregular de arma de 
fogo de uso permitido. Condenação. Substituição 
da pena privativa de liberdade por 2 (duas) 
restritivas de direitos. Prestação de serviços à 
comunidade e interdição temporária de direitos. 
Pedido de substituição da prestação de serviços 
por pena pecuniária. Condenado portador de 
doença gástrica. Ausência de provas quanto à 
alegação. Matéria a ser submetida ao juízo das 
execuções penais. Inteligência do art. 148 da Lei 
n. º 7.210/84. Apelo Desprovido. Aplicada pena 
restritiva de direito, precisamente de 
prestação de serviços à comunidade, a 
impossibilidade de cumprimento de referida 
modalidade deverá ser levantada perante o 
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juízo das execuções penais, a quem cabe 
adaptar a reprimenda às condições do condenado”. 
(TJPB; ACr 014.2011.000072-7/001; Câmara 
Especializada Criminal; Rel. Des. João 
Benedito da Silva; DJPB 17/10/2012; Pág. 
10). Grifei.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer 
ministerial, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo na íntegra a r. 
sentença prolatada. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente, em exercício, 
da Câmara Criminal e Relator,  dele participando os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos William de 
Oliveira (Juiz de Direito convocado em substituição ao Exmo. Des. 
João Benedito da Silva), 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, 04 de 
dezembro de 2014.

DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                  RELATOR


