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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001450-09.2009.815.0021 –  Comarca  de 
Caaporã

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Ministério Público Estadual
ADVOGADO : Fagner Félix Negreiros
DEFENSORA : Lúcia de Fátima Freire Lins
APELADO : A Justiça Pública  

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA 
DE FOGO. Art. 14 da Lei nº 10.826/03. Condenação 
à pena corporal  de 02 anos,  com substituição por 
restritiva  de  direitos  de  prestação  de  serviços  à 
comunidade por 01 ano. Recurso do MP. Período da 
prestação de serviços que deve ser igual ao da pena 
corporal. Art. 55 do CP. Procedência do recurso.

− O  Juiz,  ao  condenar  o  réu  a  02  anos  de 
reclusão pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, 
substituindo essa pena por prestação de serviços à 
comunidade, deveria fixar igual prazo para a pena 
restritiva  de  direitos,  e  não  um  período  menor, 
conforme dispõe o art. 55 do CP ao estabelecer que 
a pena restritiva terá a mesma duração da sanção 
corporal.

− A redução do período prevista no § 4º do art. 
46  do  CP,  quando  a  prestação  de  serviços  for 
superior a 01 ano, é uma faculdade do apenado, em 
sede  de  execução  da  pena  alternativa,   podendo 
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optar  pelo  aumento  da  carga  horária  a  fim  de 
cumpri-la em menor tempo.

− Provimento  do  recurso  ministerial  para 
aumentar  o  período  de  prestação  de  serviços  à 
comunidade  por  parte  do  apelado,  até  o  teto  da 
pena privativa de liberdade, como reza o art. 55 do 
CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO 
ao apelo interposto  para aumentar o período de prestação de serviços à 
comunidade do apelado para 02 (dois) anos, em harmonia com o parecer 
ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fl. 69) interposta pelo 
Ministério Público Estadual contra sentença do Juiz da Comarca de Caaporã 
que condenou o réu Fagner Félix Negreiros  pelo delito de porte ilegal de 
arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, a uma pena final de 
02 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituindo a sanção corporal pela 
restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 
01 ano, uma vez por semana, com carga horária de 08 horas semanais.

No  presente  recurso,  cujas  razões  se  encontram às  fls. 
70/73, o Ministério Público alega que o Juiz, ao substituir a pena corporal de 
02 anos por 01 ano de prestação de serviços à comunidade, violou o art. 55 
do CP, que estabelece que a pena restritiva de direitos terá igual duração da 
pena corporal imposta.

Pede, dessa forma, o aumento do período de cumprimento 
da prestação de serviços à comunidade.

A  defesa  ofereceu contra-razões (fls. 75/78) pedindo a 
manutenção da sentença recorrida no seu inteiro teor.  

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do 
recurso (fls. 84/87). 
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É o relatório.

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

Conheço do recurso de apelação porquanto preenchidos 
todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à sua admissibilidade.

Com razão o recurso ministerial.

O Juiz, ao condenar o réu a 02 anos de reclusão pelo delito 
de porte ilegal de arma de fogo, substituindo essa pena por prestação de 
serviços à comunidade, nos termos do art. 44 do CP, deveria estabelecer 
igual prazo para a pena restritiva de direitos, e não um período menor.

O art.  55 do CP estabelece que a pena restritiva terá o 
mesmo prazo da pena corporal imposta:

“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”. 

A literalidade do art. 55 do Código Penal deixa claro que a 
pena restritiva será tão longa quanto a sanção corporal. 

Talvez o Juiz tenha se equivocado e reduzido a restritiva do 
réu para 01 ano baseado na parte final do art. 55 do CP, que se refere ao § 
4º do art. 46 do CP dispondo:

“§ 4o Se a pena substituída for  superior a um ano,  é 
facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva  
em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da 
pena privativa de liberdade fixada”.

No entanto,  o  § 4º do art.  46 do CP estabelece que  é 
facultado  ao  réu cumprir  a  pena  em  período  menor,  nunca  inferior  a 
metade, podendo abreviá-la desde que cumpra mais horas de serviços por 
dia ou semana do que o estabelecido na sentença.

A  correta  leitura  do  dispositivo  leva  à  seguinte 
interpretação:  se  o  réu  é  condenado  a  cumprir  pena  de  prestação  de 
serviços por x horas por dia durante um período de tempo superior a um 
ano. Ele poderá, a seu critério, reduzir esse período, caso preste um maior 
número de horas de serviços à comunidade por dia. Ressalvado que essa 
redução não pode ser inferior à metade do tempo estabelecido.
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Ora, não é o Juiz sentenciante que deve reduzir o tempo 
de prestação da serviços à comunidade do réu. Conforme dispõe o art. 55, a 
pena restritiva deverá, ao ser fixada na sentença, ter a mesma duração da 
sanção corporal.

Durante a execução, entretanto, o réu poderá optar por 
reduzir  o  referido  período,  aumentando  sua  carga  de  serviços  diária  ou 
semanal.

A redução do período prevista no § 4º do art. 46 do CP é, 
portanto,  uma faculdade do apenado,  que poderá optar  pela forma mais 
conveniente de cumprimento da prestação de serviço, sem prejuízo de seu 
trabalho, incluindo o aumento da carga horária ou semanal a fim de cumpri-
la em menor tempo.

Assim a jurisprudência:

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 168-A, DO CÓDIGO 
PENAL.  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADADE  E  PENA 
RESTRITIVA  DE  DIREITO.  MESMA  DURAÇÃO.  PENA 
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  SUBSTITUÍDA  POR  DUAS 
PENAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU 
A  ENTIDADES  PÚBLICAS.  UMA  HORA  DE  TAREFA  POR 
DIA. CARGA SEMANAL MÍNIMA DE 14 (CATORZE) HORAS. 
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A paciente foi  
denunciada  e  condenada  pela  prática  do  crime 
previsto  no  artigo  168-A,  do  Código  Penal,  ao  
cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 8 (oito)  
meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  aberto,  e 
pagamento  de  14  (catorze)  dias-multa,  com  a 
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 
duas penas restritivas de direito, correspondentes à 
prestação de serviços à comunidade ou a entidades 
públicas  com  a  mesma  duração  da  reprimenda 
substituída. 2. O Juízo das Execuções Penais intimou a  
paciente  para  dar  imediato  início  ao  cumprimento  das  
penas de prestação de serviços em entidade adequadas  
às suas condições de saúde, com carga horária mínima 
semanal  de  20  (vinte)  horas  de  serviços  comunitários  
durante todo o período da pena. 3. As tarefas atribuídas  
ao  condenado  decorrente  da  prestação  de  serviço  à  
comunidade deverão ser cumpridas à razão de 1 (uma)  
hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a  
não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos termos  
do artigo 46, § 3º, do Código Penal. 4. A prestação de  
serviços à comunidade deve ser cumprida numa jornada  
semanal  de  7  (sete)  horas,  podendo  o  executado 
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desenvolvê-la  de  modo  mais  conveniente  aos  seus  
interesses,  inclusive  de  maneira  a  não  prejudicar  sua  
jornada normal  de  trabalho.  5.  A  pena definitiva  de 2  
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão equivale a  
120  (cento  e  vinte)  semanas  ou  840  (oitocentos  e  
quarenta) dias, resultando num total de 1.680 (um mil e  
seiscentos e oitenta) horas de trabalho gratuito, em razão  
da substituição da pena privativa de liberdade por duas  
penas  restritivas  de  direitos  correspondentes  a  duas 
prestações  de  serviços  à  comunidade  ou  a  entidades  
públicas, resultando numa carga horária semanal de 14  
(catorze) horas. 6. A carga total de prestação de serviços  
à  comunidade  ou  a  entidades  públicas  deverá  ser  
cumprida por 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses,  sendo 
facultado à condenada cumpri-la em menor tempo, 
nos termos dos artigos 46, § 4º, e 55, ambos do  
Código Penal. 7. Liminar confirmada e ordem de habeas  
corpus  parcialmente  concedida  para  que  a  paciente  
cumpra  a  carga  semanal  de  14  (catorze)  horas  de  
serviços comunitários, sendo-lhe permitida prestá-los aos  
sábados, domingos, feriados ou dias úteis, não estando 
obrigada  a  cumprir  jornada  diária,  podendo  adotar  
jornada  que  lhe  for  mais  conveniente,  desde  que 
respeitada a carga semanal, de maneira a não predicar  
sua jornada normal de trabalho, devendo a carga total de  
prestação de serviços ser cumprida por 2 (dois) anos e 4  
(quatro) meses, sendo-lhe facultada cumpri-la em menor  
tempo, nos termos dos artigos 46, § 4º, e 55, ambos do  
Código  Penal. (STJ,  TRF-3  -  HC:  23381  SP 
0023381-61.2013.4.03.0000,  Relator:  JUIZ 
CONVOCADO  RUBENS  CALIXTO,  Data  de 
Julgamento: 25/11/2013, QUINTA TURMA)

Desse  modo,  dou  provimento  ao  recurso  e  aumento  o 
período de prestação de serviços à comunidade do apelante para 02 (dois) 
anos, tempo da sanção corporal, conforme estabelece o art. 55 do CP.

Faço uma outra pequena modificação. O Juiz condenou o 
apelante à carga de serviços de 08 horas semanais, prestadas uma vez por 
semana. Reduzo a carga para 07 horas semanais, totalizando uma hora por 
dia, que poderá ser prestada da forma que melhor aprouver ao condenado e 
não atrapalhe o seu trabalho, inclusive, de forma diária ou cumulada uma 
vez por semana.

Pelo exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao apelo, em 
harmonia com o parecer ministerial, para aumentar o período de prestação 
de serviços à comunidade do apelado para 02 (dois) anos. 

É como voto.
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Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara  
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, 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, 23 de 
setembro de 2014.

                                        Des. Arnóbio Alves Teodósio
                                             RELATOR


