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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0029798-28.2013.815.0011 – Juizado da
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Campina
Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Alexandre Guedes da Silva
ADVOGADO : José Gláucio Sousa da Costa
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  Porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido.  Art. 14, da Lei nº
10.826/2003.  Materialidade  e  autoria
reconhecidas.  Condenação.  Irresignação.  Pena
privativa de liberdade. Substituição por 02 (duas)
restritivas  de  direitos.  Prestação  de  serviços  à
comunidade  e  pena  pecuniária.  Pleito  pela
aplicação  exclusiva  de  pena  pecuniária.
Impossibilidade.  Discricionariedade  do  Juiz.
Amparo legal vigente. Minoração abaixo do valor
do salário-mínimo. Inviabilidade. Lei que impõe o
salário-mínimo como menor valor legal possível à
reprimenda.  Manutenção.  Desprovimento  do
apelo.

– No caso em apreço, o Juiz usou de seu poder
discricionário,  respeitando  o  Código  Penal
vigente,  pelo  que  entendeu  mais  adequada  a
substituição  por  prestação  de  serviços  à
comunidade e prestação pecuniária, e não apenas
por esta última modalidade, motivo pelo qual não
se vislumbra a possibilidade de qualquer reparo
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neste  instante,  já  que  adequada  como punição
pelo delito reconhecido e condenado.

–  Mesmo  que  tivesse  sucesso  em  seu  pleito
primário, vogando-lhe apenas a pena pecuniária,
o que não foi possível nesta instância, minorar o
valor ao que impõe a Lei é impossível, já que a
própria ordem impõe que esta reprimenda seja,
no  mínimo,  de  01  (um)  salário-mínimo,  nunca
abaixo deste valor como espera o apelante (art.
45, § 1º, do CP), que, sequer, comprovou a sua
suposta baixa renda e a impossibilidade de pagar
a pena pecuniária pretendida ou a já imposta.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal,  à  fl.  119,  do  réu
Alexandre Guedes da Silva, irresignado com a sentença (fls. 98/104) que
o condenou como incurso nas sanções do art. 14, da Lei nº 10.826/2003,
a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial aberto, absolvendo-o das imputações do art. 129, §9º, do Código
Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, substituiu
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos,
consistentes  em  prestação  de  serviço  à  comunidade  e  prestação
pecuniária, equivalente a 01 (um) salário-mínimo, a ser destinada pelo
Juízo das Execuções competente.

Decretada a perda da arma de fogo apreendida.

Razões  recursais,  nas  fls.  125/127,  pedem  a
substituição da pena restritiva de direitos imposta por pena pecuniária,
minorando-a,  tendo  em  vista  que  é  vigilante  em  um  posto  de
combustível e os proventos que recebe são insuficientes para suportar o
pagamento  de  um  salário-mínimo  de  multa,  sem  comprometer  o
sustento de sua família.
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Contrarrazões do recurso apelatório, às fls. 128/133,

pugna o Ministério Público pelo desprovimento do apelo.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça,
através de sua representante legal, a Exma. Procuradora de Justiça Maria
Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  opinou  pelo  desprovimento  da
apelação da defesa (fls. 141/146).

É o relatório.

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

Conheço  do  apelo,  porquanto  tempestivo,  cabível  e
adequado.

Em suma, busca o recorrente a substituição de suas
penas  restritivas  de direito,  já  impostas,  em prestação de serviços  à
comunidade e pena pecuniária, apenas por pena pecuniária e inferior a
um salário-mínimo, visto que não teria condições financeiras de arcar
com valor dessa monta sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Pois  bem.  O réu  foi  condenado a uma pena de 02
(dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pelo
crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Tendo  preenchido  os  requisitos  do  art.  44,  do  CP,
substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas
de  direitos,  consistentes  em  prestação  de  serviço  à  comunidade  e
prestação  pecuniária,  equivalente  a  01  (um)  salário-mínimo,  a  ser
destinada pelo Juízo das Execuções competente.

Nesse sentido,  o  Juízo  a quo respeitou  a legislação
penal vigente, ao impor as penas restritivas de direitos, previstas no art.
43, do CP, sendo aquelas dos incisos I e IV. Diz a Lei Penal vigente:

“Penas restritivas de direitos
Art. 43. As penas restritivas de direitos são:
I - prestação pecuniária;
(...)
IV -  prestação  de  serviço  à  comunidade  ou  a
entidades públicas;”

Nos moldes do art. 44, inciso I, do CP, substituiu a
pena privativa de liberdade em detrimento ao  quantum imposto e ao
crime em si. In verbis:
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“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;”

E, em função de ser superior a um ano -02 (dois) anos
de reclusão -, optou por substituí-la por 02 (duas) penas de direito, com
espeque no § 2º do art. 44, do CP. 

Diz o referido dispositivo:

§ 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.” (Destaquei)

Logo, no caso em apreço, o Juiz usou de seu poder
discricionário,  respeitando o Código Penal  vigente,  pelo que entendeu
mais adequada a substituição por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, e não apenas por esta última modalidade, motivo
pelo  qual  não  se  vislumbra  a  possibilidade  de qualquer  reparo  neste
instante,  já  que  adequada  como  punição  pelo  delito  reconhecido  e
condenado.

Acompanha a jurisprudência:

“Não cabe falar em substituição de qualquer das
duas restritivas de direitos aplicadas, haja vista
que o magistrado possui discricionariedade para
fixação da pena restritiva de direito que entende
mais  prudente  para  o  caso  concreto,  não
havendo,  qualquer  ilegalidade  que  justifique  a
alteração  das  penas  optadas  pelo  douto
magistrado.”  (TJES;  Apl  0000938-
35.2013.8.08.0068;  Segunda  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Fernando  Zardini
Antonio;  Julg.  19/07/2017;  DJES
26/07/2017)

“Nos  termos  do  art.  44,  §2º,  do  CP,  a  pena
privativa  de  liberdade  superior  a  01  (um)  ano
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deve  ser  substituída  por  duas  restritivas  de
direitos, ou uma restritiva de direito e multa, em
regra,  de  acordo  com  a  prudente  análise  do
julgador sobre as condições pessoais do apenado,
haja  vista  o  seu  fim  pedagógico  e
ressocializador.” (TJMG;  APCR
1.0223.13.004729-1/001; Rel. Des. Eduardo
Brum;  Julg.  23/11/2016;  DJEMG
30/11/2016) 

Ademais  disso,  o  réu  afirma  não  suportar  a  pena
pecuniária  no  valor  de  um  salário-mínimo,  visto  que  não  possui
condições financeiras  para tanto,  sem que isso  traga prejuízo  ao seu
sustento ou ao da sua família.

Infelizmente,  mesmo  que  tivesse  sucesso  em  seu
pleito primário,  vogando-lhe apenas a pena pecuniária,  o que não foi
possível  nesta  instância,  minorar  o  valor  ao  que  impõe  a  Lei  é
impossível, já que a própria ordem impõe que esta reprimenda seja, no
mínimo,  de  01  (um)  salário-mínimo,  nunca  abaixo  deste  valor  como
espera o apelante (art. 45, § 1º, do CP), que, sequer, comprovou a sua
suposta  baixa  renda  e  a  impossibilidade  de  pagar  a  pena  pecuniária
pretendido ou a já imposta.

Diz o Código Penal:

“Conversão das penas restritivas de direitos
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no
artigo anterior,  proceder-se-á na forma deste e
dos arts. 46, 47 e 48.
§  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.”
(Destaquei e sublinhei)

Sendo assim, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO
APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.
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Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio,  relator,  Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador),  revisor  e  João
Benedito da Silva. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  "Des.
Manoel  Taigy  de  Queiroz  Mello  Filho"  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de
2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


