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PRELIMINAR.  INÉPCIA  DA  INICIAL.
NARRATIVA FÁTICA CLARA.  PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.
OBSERVÂNCIA.  SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA. REJEIÇÃO.

Somente  será  reconhecida  inépcia  da  inicial
quando os fatos são sejam delineados de forma
clara, inviabilizando-se, por conseguinte, o direito
de defesa, em flagrante desrespeito aos princípios
do contraditório e da ampla defesa. 

Ainda que não estejam claramente delineadas as
condutas  perpetradas  por  acusado  de  prática
delitiva, o fato de ter sido proferida sentença torna
superada a alegada inépcia da inicial, transferindo
a necessidade de impugnação, a partir de então,
ao termos do édito condenatório.

PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ. MAGISTRADO QUE PRESIDIU
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
AUSENTE.  INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
CONDENAÇÃO  NÃO  QUESTIONADA.
REJEIÇÃO.

Em  que  pese  vigorar  o  princípio  da  identidade
física  do  juiz,  já  é  entendimento  pacífico  no
sentido de se aplicar o que preceitua o art. 132,
CPC,  reconhecendo-se,  pois,  como  válida,  a



Apelação Criminal n.º 0010826-10.2013.815.0011

sentença  prolatada  por  magistrado  que  não
presidiu  a  audiência  de  instrução  e  julgamento,
desde que vislumbradas umas das circunstâncias
previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

A nulidade por violação ao princípio da identidade
física do juiz é de natureza relativa, merecendo,
assim,  ser  reconhecida  apenas  quando
demonstrado o efetivo prejuízo.

Não  questionado,  em  recurso  de  apelação,  o
mérito de édito condenatório proferido por juiz que
não  presidiu  a  audiência  de  instrução  e
julgamento,  mas  apenas  capitulação  do  delito,
excludente  de  ilicitude  e  regras  relativas  à
dosimetria  da  pena,  resta  afastada  qualquer
nulidade, por inexistência de prejuízo.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 12 E 14, AMBOS
DA  LEI  N.º  10.826/2003.  POSSE  E  PORTE
IRREGULAR  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO.  CONDENAÇÃO.  INSATISFAÇÃO
PARCIAL. APREENSÃO DE MUNIÇÃO EM VIA
PÚBLICA.  PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  POSSE  DE  ARMA  DE  FOGO.
IMPOSSIBILIDADE.  PERIGO  ABSTRATO.
POTENCIALIDADE  LESIVA  DISPENSÁVEL.
PORTE DE ARMA DE FOGO CONFIGURADO.
POSTERIOR PEDIDO DE ISENÇÃO DE PENA.
EXCLUDENTE  DE  ILICITUDE.  ESTADO  DE
NECESSIDADE.  LOCAL  DA  RESIDÊNCIA.
ÁREA  PERIGOSA.  REQUISITOS  NÃO
VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL.
POSSIBILIDADE  DE  POSSE,  DESDE  QUE
HAJA REGISTRO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL.
ERRO DE PROIBIÇÃO. AMPLA DIVULGAÇÃO
DO  TEXTO  LEGAL  PROIBITIVO.  TESE  QUE
NÃO SE SUSTENTA.  DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE  JÁ  FIXADA  NO  MÍNIMO.
INEXISTÊNCIA  DE  CORREÇÃO  A  SER
PROVIDENCIADA.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE DIREITOS. PROVIDÊNCIAS DO ART. 44 DO
CP  JÁ  ADOTADAS  PELO  JUÍZO  SINGULAR.
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA  PENA.
IMPOSSIBILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO  DA
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PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE  DIREITO  ANTERIOR.  SUSPENSÃO
VEDADA.  ART.  77,  INCISO  III,  CP.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nos  exatos  termos  do  art.  14  da  Lei  n.º
10.826/2003,  pratica  o  delito  de  porte  ilegal  de
arma de fogo, de uso permitido, aquele que for
encontrado,  em  via  pública,  portando  arma  de
fogo,  acessório  ou  munição,  sem autorização  e
em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar.

O fato de não ter sido encontrado em poder do
acusado  arma  de  fogo,  na  via  pública,  não
possibilita a desclassificação do delito para posse
irregular de arma de fogo, posto que o STJ, de
forma pacífica, entende que o porte de munição,
ainda  que  desacompanhada  de  arma  de  fogo
correspondente,  caracteriza  o  delito  previsto  no
art.  14 da Lei  n.º  10.826/2003,  por  se tratar  de
delito de perigo abstrato,  haja vista o tipo penal
visa proteger a incolumidade pública.

Impossível  o  acolhimento  do  pedido  de
reconhecimento  de  estado  de  necessidade  na
conduta de manter irregular de arma de fogo de
uso  permitido,  no  interior  da  residência,  sob  o
argumento  de  que  o  local  é  perigoso,  com
possibilidade  de  assaltos,  posto  que  a  posse,
nestas  circunstâncias,  encontra-se  condicionada
às  determinações contidas nos arts. 4º e 5º da
Lei n.º 10.826/2003.

Não há de se falar em erro de proibição, quanto  à
posse  de  arma  de  fogo  mantida  em residência
situada  em  local  perigoso,  tendo  em  vista  a
existência de campanha de forma ostensiva e por
tempo considerável, a fim de tornar amplamente
divulgadas as regras contidas no texto legal.

Restam prejudicados os pedidos formulados em
grau de recurso quando, na sentença lançada, o
juízo singular já os tiver analisado.

Impossível  a  suspensão  condicional  da  pena
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quando,  em  ocasião  anterior,  já  houver  sido
providenciada a substituição da pena privativa de
liberdade,  por  restritivas  de  direitos,  em  estrita
obediência ao disposto no art. 77, inciso III do CP.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES  E,
NO  MÉRITO,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO,  NOS  TERMOS  DO
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal (fl.  115)  interposta  por  Carlos

Alberto Araújo Medeiros contra sentença proferida pelo juízo de direito da 5ª

Vara Criminal de Campina Grande (fls. 108/113) que o condenou à reprimenda

de 01 (um) ano de detenção e de 02 (dois) anos de reclusão, como incurso nas

penas dos arts. 12 e 14, ambos da Lei n.º 10.826/2003, por ter, no dia 25 de

março de 2013, por volta das 14:40hs, sido encontrado, em via pública, em

poder de munição de arma de fogo de uso permitido, bem como por ter sido

encontrado, no interior de sua residência, 03 (três) armas de fogo, também de

uso permitido.

Nas razões do recurso (fls. 116/139), suscita, em preliminar, (a)

a inépcia da inicial acusatória, por não ter sido precisada, concretamente, a

forma  como  se  desenvolveram  os  fatos  imputados  ao  recorrente  e  (b)  a

violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que o magistrado

que prolatou a sentença não é o mesmo que presidiu a audiência de instrução

e julgamento.

Ao discorrer a respeito do mérito, (a) pretende, no tocante ao fato

de  ter  sido  encontrado  em poder  de  munição,  a  desclassificação  do  delito

previsto no art. 14 para o art. 12, ambos da Lei n.º 10.826/2003. Já no que se
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reportam  às  armas  apreendidas  em  sua  residência,  pugna  (b)  pelo

reconhecimento do estado de necessidade e erro de proibição, sob a assertiva

de que o armamento encontrado serviria como meio de defesa, posto residir

em local perigoso, já tendo, inclusive, sido assaltado diversas vezes.

Busca, também, (c) a substituição da pena privativa de liberdade,

por restritiva de direito, e, por fim (d) redimensionamento da pena estabelecida,

precisamente a revisão da pena-base fixada.

Nas contrarrazões oferecidas (fls. 146/153), o Ministério Público

Estadual requer a rejeição das preliminares aventadas. Aduz, em suma, que a

denúncia preencheu os requisitos do art. 41 do CP, motivo pelo qual inexiste

qualquer irregularidade a se reconhecida. Pontua, também, a necessidade de

mitigação  do  princípio  da  identidade  física  do  juiz,  mesmo  porque  o

entendimento  firmado  no  decisum vergastado  não  se  afastou  da  prova

produzida nos autos. 

Ao  rebater  os  demais  argumentos,  pondera  que  a  simples

apreensão de munição, em via pública, é suficiente a caracterizar o delito de

porte de arma de fogo, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo

abstrato.  Para  a  alegação  de  estado  de  necessidade,  discorre  que  “a

periculosidade do bairro onde mora o agente não o autoriza a ter direito de

portar ilegalmente arma de fogo, uma vez que a segurança pública cabe ao

Estado (...)”. 

Por  fim,  destaca que a pena foi  estabelecida no mínimo legal,

motivo pelo qual não há razão para qualquer modificação. Depois, justifica que,

uma vez substituída a pena privativa de liberdade por  restritiva de direitos,

inexiste autorização legal para a aplicação da suspensão condicional da pena

(art. 77 do CP).
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A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado nos autos (fls.

158/169), opina pelo desprovimento do recurso. Registra que as preliminares

deveriam ser rechaçada, posto que a exordial encontrava-se completa, em total

cumprimento ao art. 41 do CPP, além de que, por aplicação analógica do art.

132 do CPC, o princípio da identidade física do juiz deveria ser temperado.

Preceitua,  ao  final,  a  regularidade  da  condenação,  e  todos  os

termos lançados na sentença, tendo em vista a demonstração da materialidade

e da autoria delitivas, mesmo porque o ato de portar munição deve ser visto

como tipo penal previsto no art.  14 da Lei n.º 10.826/2003, por se tratar de

delito  de  perigo  abstrato.  Depois,  acrescenta  que  a  pena  estabelecida

obedeceu a todas as diretrizes legais, o que também afasta a possibilidade de

reforma do julgado.

É o  relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que o acusado, Carlos Alberto Araújo

Medeiros,  no dia 25 de março de 2013, por volta das 14h:40min, no bairro

Monte  Castelo,  foi  encontrado  portando  munição  de  arma  de  fogo  de  uso

permitido,  além  de  que,  após  os  policiais  dirigirem-se  à  residência  do

acoimado,  e  com  autorização  para  ingresso,  foram  encontradas  02  (duas)

pistolas,  acompanhados  de  carregadores,  01  (um)  cartucho  de  espingarda

calibre 12, 01 (um) estojo calibre 38 deflagrado, 01 (um) revólver Taurus, além

de diversas munições, motivo pelo qual foi denunciado como incurso nas penas

dos arts. 12 e 14, ambos da Lei n.º 10.826/2003.

Concluída a instrução criminal, foi o recorrente condenado à pena

de 02 (dois) anos de reclusão e de 01 (um) ano de detenção, por terem sido

reconhecidas a autoria e a materialidade delitivas.
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Insatisfeito, em parte, com o teor do decisum, o apelante insurge-

se contra o édito condenatório, levantando: (a)  a inépcia da inicial acusatória,

(b) a violação ao princípio da identidade física do juiz, (c) desclassificação do

delito previsto no art.  14 para o art.  12, ambos da Lei  n.º  10.826/2003,  (d)

reconhecimento do estado de necessidade e erro de proibição e (e) revisão da

pena estabelecida, seja no tocante à pena-base, seja quanto às determinações

do art. 44 e do art. 77, ambos do CP.

Passa-se, pois, à análise do recurso manejado.

1. DAS PRELIMINARES:

1.1 Da inépcia da inicial:

Ao suscitar a preliminar de inépcia da inicial, alega o recorrente

que “uma leitura da denúncia permite concluir pela sua inépcia, posto que seu

laconismo  não  permita  perquirir  de  que  forma  a  acusação  tem  como

configurado o delito capitulado”.

Ora, para a validade da denúncia, deverá nela serem expostos os

fatos de forma clara, de forma a viabilizar o direito do contraditório e da ampla

defesa. Apenas quando houver desrespeito a estes princípios, reconhecer-se-á

eventual irregularidade.

A respeito do tema:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  E  OCULTAÇÃO  DE
CADÁVER.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  PEÇA
INAUGURAL  QUE  ATENDE  AOS  REQUISITOS
LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE.
AMPLA  DEFESA  GARANTIDA.  MÁCULA  NÃO
EVIDENCIADA.

Desembargador João Benedito da Silva
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1.  Não pode ser  acoimada de inepta  a  denúncia
formulada em obediência aos requisitos traçados
no  artigo  41  do  Código  de  Processo  Penal,
descrevendo  perfeitamente  as  condutas  típicas,
cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente
qualificado,  circunstâncias  que  permitem  o
exercício da ampla defesa no seio da persecução
penal,  na  qual  se  observará  o  devido  processo
legal.
2.  Esta  Corte  Superior  de  Justiça  e  o  Supremo
Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que
a simples falta de menção à data na qual ocorreram os
fatos narrados na denúncia não enseja a sua inépcia.
Precedentes.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  PARTICIPAÇÃO  DO
RECORRENTE  NOS  ILÍCITOS  NARRADOS  NA
DENÚNCIA.
NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO.
1.  Em  sede  de  habeas  corpus  somente  deve  ser
obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma
indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da
punibilidade,  a  manifesta  ausência  de  indícios  de
autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda,
a atipicidade da conduta.
2. Estando a decisão impugnada em total consonância
com o entendimento jurisprudencial  firmado por este
Sodalício, não há falar em trancamento da ação penal,
pois,  de  uma  superficial  análise  dos  elementos
probatórios contidos no presente mandamus, não se
vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses
que autorizam a interrupção prematura da persecução
criminal  por  esta  via,  já  que  seria  necessário  o
profundo  estudo  das  provas,  as  quais  deverão  ser
oportunamente valoradas pelo juízo competente.
OCULTAÇÃO  DE  CADÁVER.  INÉPCIA  DA
INCOATIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR.
AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS.  SUPERVENIENTE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E REVOGAÇÃO DA
PRISÃO. PREJUDICIALIDADE.
1. Sobrevindo decisões por meio das quais foi extinta
a  punibilidade  do  recorrente  quanto  ao  crime  de
ocultação  de  cadáver  e  revogada  a  sua  prisão
preventiva  com  a  aplicação  de  medidas  cautelares,
constata-se a perda do objeto do recurso no tocante à
alegada  inaptidão  da  exordial  acusatória  no  que  se
refere  ao  delito  previsto  no  artigo  211  do  Estatuto
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Repressivo,  e  à  aventada  desnecessidade  de
segregação provisória do acusado.
2.  Recurso  julgado  parcialmente  prejudicado  e,  na
parte  remanescente,  desprovido.  (STJ.  RHC
48.971/GO,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  04/09/2014,  DJe  10/09/2014)
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

No caso dos autos, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida.

Isso  porque,  a  partir  da  leitura  da  exordial,  tem-se  que as  condutas  foram

regularmente individualizadas, inclusive o modo como foi possível a apreensão

da  munição  e  das  armas  em  poder  do  denunciado,  permitindo-se  integral

possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa:

Consta  dos  autos  do  procedimento  inquisitorial
identificado  em  epígrafe  que  CARLOS  ALBERTO
ARAÚJO MEDEIROS, no dia 25 de março de 2013,
por  volta  das  14h40min,  no  bairro  Monte  Castelo,
nesta cidade, foi pego “portando munição de arma de
fogo  de  uso  permitido,  sem  autorização  e  em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
Ademais,  “mantinha, sob sua guarda, armas de fogo,
acessórios  ou  munições,  de  uso  permitido,  em
desacordo com determinação legal ou regularmente,
no interior de sua residência”.

Segundo se apurou, policiais militares encontravam-se
no Bairro Monte Castelo, realizando patrulhamento na
região, quando abordaram o denunciado na condução
de uma motocicleta Honda Biz, tendo encontrado em
seu poder um cartucho intacto de espingarda calibre
12.

E  mais.  Ainda  que  não  estivessem  claramente  delineadas  as

condutas,  o  fato  de  ter  sido  proferida  sentença  torna  superada  a  alegada

inépcia da inicial, transferindo a necessidade de impugnação, a partir de então,

ao termos do édito condenatório. 

Neste sentido:

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL,

Desembargador João Benedito da Silva
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ORDINÁRIO  OU  DE  REVISÃO  CRIMINAL.  NÃO
CABIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.  PROLAÇÃO
DE  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.   PERDA  DE
OBJETO.
1. Ressalvada pessoal compreensão pessoal diversa,
uniformizou  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  ser
inadequado o writ em substituição a recursos especial
e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo- se, de
ofício, a concessão da ordem ante a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2.  Sedimentou-se  a  orientação  jurisprudencial  desta
Corte no sentido de que, com a prolação da sentença
condenatória, fica superada a alegação de inépcia da
denúncia, fundando-se a impugnação atual cabível à
correção ou não do decreto condenatório.
3.  Habeas  corpus  prejudicado  por  perda  de  objeto.
(STJ. HC 195.804/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  04/09/2014,  DJe
17/09/2014)

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

1.2 Da violação ao princípio da identidade física do juiz:

A Lei nº. 11.719/2008 introduziu no art. 399, precisamente §2º, a

necessidade  de  observância  do  princípio  da  identidade  física  do  juiz,  que

estatui a necessidade da sentença ser proferida pelo mesmo juiz que instruir o

feito:

Art.  399.   Recebida  a  denúncia  ou  queixa,  o  juiz
designará dia e hora para a audiência, ordenando a
intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério
Público e, se for o caso, do querelante e do assistente.
(…)
§ 2o  O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a
sentença.

No entanto,  a  aplicação  deste  dispositivo  deverá  ser  feita  em

conjunto  com o  preceituado  no  art.  132  do  CPC,  como  vem decidindo  os

tribunais de forma reiterada:
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RECURSOS  ESPECIAIS.  ROUBOS
CIRCUNSTANCIADOS.  TESE  MINISTERIAL.
VÍTIMAS.  FUNCIONÁRIOS  DA  EMPRESA
BRASILEIRA  DE  CORREIOS  E  TELÉGRAFOS.
INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE  AUMENTO
RELATIVA  AO  TRANSPORTE  DE  VALORES.
PRODUTOS  COSMÉTICOS.  VALOR  ECONÔMICO.
TESES  DEFENSIVAS.  INEXISTÊNCIA DE  OFENSA
AO  PRINCÍPIO  DA IDENTIDADE  FÍSICA DO  JUIZ.
INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º  284  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  ART.  158  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  EFETIVO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 443 E 444 DA
SÚMULA DESTA CORTE.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  RECURSO
ESPECIAL DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO;
RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL PROVIDO.
1. A pena do delito de roubo é majorada se a vítima
está em serviço de transporte de valores e o agente
conhece tal circunstância, salientando-se que o termo
"transporte de valores" deve abranger outros bens e
produtos de valor econômico. Na hipótese, as vítimas
eram funcionários da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, que transportavam produtos cosméticos de
expressivo valor econômico e liquidez.
2.  O  princípio  da  identidade  física  do  juiz  -
introduzido no sistema processual criminal pátrio
pela Lei n.º 11.719/2008, ex vi do art. 399, § 2.º, do
Código de Processo Penal -, deve ser analisado à
luz das regras específicas do art. 132 do Código de
Processo Civil, por força do que dispõe o art. 3.º
do Código de Processo Penal.
3.  Nos casos de convocação,  licença,  promoção,
férias, ou outro motivo legal que impeça o Juiz que
presidiu a instrução sentenciar o feito, o processo-
crime  será  julgado,  validamente,  por  outro
Magistrado, como na hipótese.
4.  Em  relação  à  suposta  violação  ao  princípio  da
correlação  entre  a  denúncia  e  sentença,  a  parte
Recorrente deixou de indicar  o dispositivo  violado e
fundamentar a tese defensiva, atraindo a incidência do
verbete sumular n.º 284 desta Corte.
5.  A  ausência  de  perícia  na  arma,  quando
impossibilitada  sua  realização,  não  afasta  a  causa
especial de aumento prevista no inciso I, do § 2.º, do
art. 157, do Código Penal, desde que existentes outros
meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na
ação delituosa.
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6.  Consoante  orientação  sedimentada  nesta  Corte
Superior,  inquéritos  policiais  ou  ações  penais  em
andamento ou sem certificação do trânsito em julgado
não  podem  ser  considerados  como  maus
antecedentes,  sob  pena  de  malferir  o  princípio
constitucional da presunção de não-culpabilidade, nos
termos do verbete sumular n.º 444 desta Corte 7. Nos
termos do Enunciado n.º 443 deste Tribunal Superior,
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no
crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta,  não  sendo  suficiente  para  a  sua
exasperação  a  mera  indicação  do  número  de
majorantes.
8.  Recurso  especial  do  Ministério  Público  provido  e
recurso  especial  interposto  por  Erci  Alves  de  Paula
parcialmente provido, nos termos do voto da Relatora.
(STJ. REsp 1309966/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  26/08/2014,  DJe
02/09/2014) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

In verbis, o teor do art. 132 do CPC:

Art.  132.  O juiz,  titular  ou substituto,  que  concluir  a
audiência julgará a lide,  salvo se estiver convocado,
licenciado,  afastado  por  qualquer  motivo,  promovido
ou aposentado,  casos em que passará os autos ao
seu sucessor

Ora,  o  afastamento  do  magistrado,  por  quaisquer  dos  motivos

elencados, autoriza que outro juiz, também investido no cargo regularmente,

venha a lançar sentença nos autos, sem que isso implique qualquer nulidade.

Dessa forma, observa-se que o simples fato da sentença ter sido

proferido por magistrado diverso do que presidiu a audiência de instrução não

tem o condão de ensejar a nulidade do ato. 

Ademais,  no  presente  caso,  ainda  há  uma  peculiaridade:  em

nenhum momento o recorrente questionou o fato de ter sido encontrado em

poder  da  munição,  muito  menos  a  apreensão  das  armas  de  fogo  em sua

residência. Nas razões do recurso, limitou-se a arguir as nulidade processuais

e, no mérito, a necessidade de desclassificação de uma das imputações, ou,
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ainda,  reconhecimento  de  excludente  de  ilicitude,  e,  por  fim,  as  regras  de

dosimetria de pena.

Assim, pode-se afirmar inexistir qualquer prejuízo a ser suportado

pelo  recorrente,  condição  esta  indispensável  para  o  reconhecimento  da

nulidade:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  NÃO  CABIMENTO.  RESSALVA  DO
ENTENDIMENTO  PESSOAL  DA  RELATORA.
PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE  LATROCÍNIO.
SENTENÇA PROLATADA EM MUTIRÃO JUDICIÁRIO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO
JUÍZO, PREVISTO NO ART. 399, § 2.º, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  PENAL.  INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  PREJUÍZO.
PRECEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDA.
1.  A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e
ambas  as  Turmas  desta  Corte,  após  evolução
jurisprudencial,  passaram  a  não  mais  admitir  a
impetração  de  habeas  corpus  em  substituição  ao
recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é
cabível, em razão da competência do Pretório Excelso
e  deste  Superior  Tribunal  tratar-se  de  matéria  de
direito estrito,  prevista taxativamente na Constituição
da República.
2.  Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva
da posição pessoal da Relatora, também nos casos de
utilização  do  habeas  corpus  em  substituição  ao
recurso especial, sem prejuízo de, eventualmente, se
for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de
flagrante ilegalidade.
3.   A  prolação  de  sentença,  por  intermédio  de
mutirão  judiciário,  não  ofende  o  princípio  da
identidade física do juízo, inserto no § 2.º do art.
399  do  Código  de  Processo  Penal,
independentemente  da  previsão  do  art.  132  do
Código de Processo Civil,  mormente quando não
demonstrado qualquer prejuízo à defesa.
4. Ordem de habeas corpus não conhecida. (STJ. HC
286.524/MG,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014)

Mutatis mutandis, transcreve-se outro aresto sobre o assunto:
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PENAL.  PRETENSA AFRONTA AO ART.  399,  §  2.º,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  SUPOSTA
NULIDADE  POR  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ.  INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO
FUNDAMENTADA  DA  PENA-BASE  ACIMA  DO
MÍNIMO  LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  FIXAÇÃO  DE  REGIME
PRISIONAL  MAIS  GRAVOSO.  POSSIBILIDADE.
TENTATIVA. ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL,
REDUÇÃO  DA PENA.  CRITÉRIO:  ITER  CRIMINIS.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NE
REFORMATIO  IN  PEJUS.  FIXAÇÃO  LEVADA  A
EFEITO  PELO  TRIBUNAL  A QUO.  AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE  PATENTE.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz - introduzido
no  sistema  processual  criminal  pátrio  pela  Lei  n.°
11.719/2008,  ex vi  do art.  399,  §  2.º,  do  Código de
Processo Penal -, deve ser analisado à luz das regras
específicas do art. 132 do Código de Processo Civil,
por  força  do  que  dispõe  o  art.  3.º  do  Código  de
Processo Penal.
2.  Nos  casos  de  convocação,  licença,  promoção,
férias,  ou outro motivo legal  que impeça o Juiz  que
presidiu  a  instrução  sentenciar  o  feito,  o  processo-
crime será julgado, validamente, por outro Magistrado.
3.  O princípio da identidade física  do juiz  não é
absoluto,  e  a  arguida  nulidade  reveste-se  de
caráter  relativo.  Assim,  não  há  como  ser
reconhecido  o  vício,  se,  tal  como  ocorre  na
hipótese  dos  autos,  dele  não  resultou  qualquer
prejuízo comprovado pelo Réu, conforme o art. 563
do Código de Processo Penal.
4.  A exasperação da pena-base restou devidamente
justificada  nos  maus  antecedentes  do  Réu,
devidamente  comprovados  por  sentenças
condenatórias transitadas em julgado, que não foram
utilizadas para configurar a reincidência.
(...)
8. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp
1266634/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013)

Por estas razões, rechaço a preliminar.

2. DO MÉRITO:
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Ultrapassada a análise das preliminares, resta a apreciação dos

argumentos delineados no mérito do apelo.

2.1  Do pedido de desclassificação diante do porte de munição:

Ao  discorrer  a  respeito  do  pedido  de  desclassificação  da

capitulação atribuída à conduta de portar munição em via pública, pontuou o

recorrente que “o denunciado não estava portando nenhuma arma de fogo.

Segundo os depoimentos, o mesmo portava apenas um cartucho e espingarda

calibre 12, o que pela jurisprudência não configura crime.”

Nos exatos termos do art.  14 da Lei n.º 10.826/2003, pratica o

delito  de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo,  de  uso  permitido,  aquele  que  for

encontrado,  em via  pública,  portando arma de fogo,  acessório  ou  munição,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição,  de uso
permitido,  sem  autorização  e  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar:

Ora, o simples fato de não ter sido o increpado encontrado em

poder  de  arma  de  fogo  (as  armas  constantes  no  auto  de  fl.  14  foram

apreendidas  no  interior  da  residência  do  acusado)  não  implica  a

desclassificação para posse irregular de arma de fogo.

Isso porque o STJ,  de forma pacífica,  entende que o porte  de

munição,  em  via  pública,  ainda  que  desacompanhada  da  arma  de  fogo

correspondente, caracteriza o delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003,

por se tratar de delito de perigo abstrato, posto que o tipo penal visa proteger a

incolumidade pública.
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A título exemplificativo, é o seguinte julgado:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.
DECISÃO  RECORRIDA  EM  MANIFESTO
CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
DE TRIBUNAL SUPERIOR. PENAL. PORTE ILEGAL
DE  MUNIÇÃO  DE  USO  PERMITIDO,
DESACOMPANHADA  DA  ARMA  DE  FOGO.
IRRELEVÂNCIA.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
TIPICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE
DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a
decisão  monocrática  é  proferida  em  obediência  ao
parágrafo 1º-A do artigo 557 do Código de Processo
Civil,  que franqueia ao relator a possibilidade de dar
provimento  ao  recurso  especial  quando  a  decisão
recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com
jurisprudência dominante de Tribunal Superior.
2.  De  acordo  com  a  orientação  jurisprudencial
desta Corte,  o crime de porte ilegal  de munição,
ainda que desacompanhado da respectiva arma de
fogo,  é  delito  de  perigo  abstrato,  sendo  punido
antes  mesmo  que  represente  qualquer  lesão  ou
perigo concreto.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ.
AgRg  no  REsp  1442152/MG,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado  em  07/08/2014,  DJe  21/08/2014)  (SEM
GRIFOS NO ORIGINAL)

Por  estas  considerações,  não  há  como  acolher  o  pedido  de

desclassificação.

2.2. Da alegada excludente de ilicitude (estado de necessidade):

Em seguida, ao questionar o reconhecimento do art. 12 da Lei n.º

10.826/2003, afirma que mantinha as armas de fogo em sua residência por ser

proprietário de um pequeno comércio ambulante, em área perigosa, onde há

reiterada prática de crimes, inclusive contra o patrimônio do próprio apelante:

Outrossim,  como  se  infere  nas  documentações
acostadas  na  presente  defesa,  o  acusado  é
proprietário de um pequeno comércio ambulante, um
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“Carro de Vender Churros”, e atua na Zona Leste de
Campina Grande, Bairro do José Pinheiro, conhecido
como uma área bastante perigosa, com a incidência
de vários crimes diariamente, o próprio denunciado já
havia  sido  assaltado  por  diversas  vezes,  em  seu
comércio, e, em sua residência que é nesse mesmo
bairro.

Porém, a alegada excludente de ilicitude (estado de necessidade)

somente  deverá  ser  reconhecida  quando  demonstrados  os  seguintes

requisitos:  (a)  perigo  atual,  (b)  perigo  não  provocado  voluntariamente  pelo

agente, (c) ameaça a direito próprio ou alheio, (d) ausência do dever legal de

enfrentar  o  perigo,  (e)  inevitabilidade  do  perigo  por  outro  modo  e  (f)

proporcionalidade, segundo classificação apresentada pela doutrina (MASSON,

Cléber. Direito penal esquematizado. 7ª edição. São Paulo: Método, 2013. p.

400).

Pelos  argumentos delineados,  não há como acolher  a  tese de

estado de necessidade,  tendo em vista  a inexistência inequívoca do perigo

atual. O fato de residir em local perigoso não autoriza o popular a manter em

sua residência arma de fogo, em desacordo com as determinações legais.

O Ministério Público, nas contrarrazões, bem discorreu a respeito

do assunto, cujas ponderações merecem ser transcritas:

Quanto ao alegado estado de necessidade,  sabe-se
que para configuração desta excludente de ilicitude, a
situação  de  perigo  deve  ser  atual,  não  ter  sido
provocada  pelo  agente,  contra  direito  próprio  ou
alheio,  ausência  de  dever  legal  de  enfrentá-lo  e
inevitabilidade do perigo por outro modo, o que não
ocorreu,  pois  segundo  narrado,  a  periculosidade  do
bairro onde mora o agente não o autoriza a ter direito
de portar  ilegalmente arma de fogo,  uma vez que a
segurança pública cabe ao Estado, situação que devia
fazê-lo  comunicar  a  ocorrência  aos  responsáveis
legais. Aliás, se as pessoas pudessem portar armas de
fogo  simplesmente  por  se  sentirem  ameaçadas,
inexistiria necessidade de regulamentação legal desta
prática.
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E mais. A posse das armas de fogo não é pelo simples fato de

possuir o objeto na residência. Na lei que regula a matéria, possibilita-se que,

em determinadas situações, e desde que obedecidos alguns procedimento (art.

4º), a haja a regularização da posse, através de registro junto à Polícia Federal,

por se tratar de arma de fogo de uso permitido (art. 5º). 

Art.  5o O certificado de Registro  de Arma de Fogo,
com validade em todo o território nacional, autoriza o
seu  proprietário  a  manter  a  arma  de  fogo
exclusivamente  no  interior  de  sua  residência  ou
domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu
local  de trabalho,  desde que  seja  ele  o  titular  ou o
responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. 

§ 1o O certificado de registro de arma de fogo será
expedido  pela  Polícia  Federal  e  será  precedido  de
autorização do Sinarm.

 § 2o Os requisitos de que tratam os incisos I, II e III do
art. 4o deverão ser comprovados periodicamente, em
período não inferior a 3 (três) anos, na conformidade
do  estabelecido  no  regulamento  desta  Lei,  para  a
renovação  do  Certificado  de  Registro  de  Arma  de
Fogo.

Não há, pois, como acolher a tese levantada.

2.3. Do erro de proibição:

Ao justificar o erro de proibição, registra o apelante:

Como  relatado  alhures,  diante  da  ineficiência
preventiva  do  policiamento  disponível  no  local,  a
pessoa passar a ter a errônea compreensão da norma
proibitiva, atuando sem conhecimento de que faz algo
que a lei proíbe, ou conhece a proibição, mas acredita
na inexistência de outra norma que excepcionalmente
permita a conduta, mas que não existe, ou pensa agir
dentro  dos  limites  de  uma  justificativa  penal  que
realmente existe no ordenamento.

Assim  sendo,  não  é  absurdo  pensarmos  na
possibilidade  de  ter  o  Réu,  ao  possuir  arma  para
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proteger si próprio e ao seu patrimônio, ter agido com
o chamado Erro de Proibição, o que lhe possibilitaria
ficar isento do apenamento previsto para tal infração.

Porém, melhor sorte não há ao recorrente.

O erro de proibição é tratado no art. 20 do CP, cujo dispositivo

afirma ser o desconhecimento da lei indesculpável. Entretanto, caberia isenção

de sanção penal, quando se tratar de erro inevitável sobre a ilicitude do fato ou,

ainda, diminuição de pena, quando evitável:

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O
erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de
pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um
terço.

Contudo, no caso sub judice, não há de se falar em nenhuma das

situações  apresentadas  pelo  dispositivo  legal.  Isso  porque  a  campanha  do

desarmamento foi feita de forma ostensiva e por tempo considerável, a fim de

tornar amplamente divulgadas as regras contidas no texto legal.

Por esta mesma justificativa, o Tribunais de Justiça do Paraná já

afastou a tese de erro de proibição em caso similar:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO
DE  USO  RESTRITO.  PLEITO  PELA ABSOLVIÇÃO
QUANTO  AO  CRIME  DE  POSSE  ILEGAL  DE
MUNIÇÃO  DE  USO  RESTRITO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE COMPROVADAS.  ALEGAÇÃO DE
ERRO  PROIBIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  AMPLA
DIVULGAÇÃO  DA  LEGISLAÇÃO.  DELITO  DE
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO
28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA
DE  PROVA  A  DEMONSTRAR  O  CONSUMO
PRÓPRIO.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DE UM
PATAMAR  MAIOR  DE  REDUÇÃO  DA  PENA
REFERENTE AO § 4º,  DO ARTIGO 33,  DA LEI  Nº
11.343/2006.  IMPOSSIBILIDADE.  CRITÉRIO
DISCRICIONÁRIO  DO  MAGISTRADO.  REGIME
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FECHADO  MANTIDO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  33,
§2º  E  §3º  DO  CP.  RECURSO  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.  1.  O poder  público  por  meio  dos
diversos  veículos  de  comunicação  divulgou
amplamente que possuir arma de fogo, acessório e
munição  é  crime  quando  em  desacordo  com  a
legislação  vigente,  o  que  afasta  o  erro  de
proibição. 2. A desclassificação do delito de tráfico de
entorpecentes para o de uso pessoal  somente pode
ser  operada  se  restar  demonstrado  nos  autos  o
elemento  subjetivo  especial  do  tipo  consistente  no
propósito  do  exclusivo  uso  próprio  da  substância.
(TJPR; ApCr 1218575-2; Jacarezinho; Quinta Câmara
Criminal; Rel. Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa;
DJPR  05/09/2014;  Pág.  1132)  (SEM  GRIFOS  NO
ORIGINAL)

Por estas assertivas, também afasto a tese de erro de proibição.

2.4. Da dosimetria da pena:

Por fim, resta a analisar o pedido de reforma da pena.

Todavia,  a  sequência  de  exposição  de  argumentos  não  é  a

mesma apresentada no recurso. A readequação dos pedidos tem por objetivo

imprimir uma ordem lógica, como meio de esgotar todas as regras do art. 59 do

CP, bem como as previsões legais posteriores.

2.4.1 Pena-base estabelecida:

Destaca  o  recorrente  que  a  pena-base  deveria  ter  sido

estabelecida pelo juízo singular no mínimo legal. No entanto, esta afirmação

não se  sustenta  pelo  simples fato  de que,  ao providenciar  a  dosimetria  da

pena, desde que lançada a sentença condenatória, a pena-base foi aplicada no

mínimo previsto para cada um dos delitos. Veja-se:

Quanto ao crime de Porte Ilegal de Munição:

(...)
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Diante  das  razões  acima  expendidas,  fixo  a  pena
base  em  02  (DOIS)  ANOS  DE  RECLUSÃO.
Reconheço  a  atenuante  da  confissão  espontânea,
prevista no art. 65, III, “d”, do CP, mas deixo de reduzir
a  pena,  por  aplicá-la  no  mínimo  legal,  conforme
entendimento  previsto  na  Súmula  231  do  STJ,
tornando-a em definitivo, por não haver circunstância
agravante, nem causa de aumento ou diminuição de
pena a considerar.

Para o crime de porte ilegal de munição, a lei prevê,
ainda, a aplicação cumulativa da pena de multa. Assim
sendo,  de  acordo  com  expendidas,  fixo  a  pena
pecuniária em  10 (DEZ) DIAS-MULTA.  Reconheço a
atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65,
III, “d”, do CP, mas deixo de reduzir a pena, por aplicá-
la no mínimo legal, conforme entendimento previsto na
Súmula 231 do STJ, tornando-a em definitivo, por não
haver circunstância agravante, nem causa de aumento
ou diminuição de pena a considerar.

Quanto ao crime de Posse Irregular de Arma de Fogo:

(…)

Diante  das  razões  acima  expendidas,  fixo  a  pena
base em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. Reconheço a
atenuante  da  confissão espontânea,  prevista  no  art.
65, III,  “d”, do CP, mas deixo de reduzir a pena, por
aplicá-la  no  mínimo  legal,  conforme  entendimento
previsto  na  Súmula  231  do  STJ,  tornando-a  em
definitivo, por não haver circunstância agravante, nem
causa  de  aumento  ou  diminuição  de  pena  a
considerar.

Para o crime de posse irregular de arma de fogo, a lei
prevê, ainda, a aplicação cumulativa da pena de multa.
Assim sendo, de acordo com expendidas, fixo a pena
pecuniária em  10 (DEZ) DIAS-MULTA.  Reconheço a
atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65,
III, “d”, do CP, mas deixo de reduzir a pena, por aplicá-
la no mínimo legal, conforme entendimento previsto na
Súmula 231 do STJ, tornando-a em definitivo, por não
haver circunstância agravante, nem causa de aumento
ou  diminuição  de  pena  a  considerar.  (GRIFOS  NO
ORIGINAL)

Apenas para fins de confrontamento entre o trecho da sentença e

os preceitos primários e secundários do tipo penal, merecem ser transcritos os
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arts. 12 e 14 da Lei n.º10.826/2003:

Art.  12.  Possuir ou manter sob sua guarda arma de
fogo,  acessório  ou  munição,  de  uso  permitido,  em
desacordo com determinação legal  ou regulamentar,
no interior  de sua residência  ou dependência desta,
ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular  ou o responsável legal do estabelecimento ou
empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

 Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição,  de uso
permitido,  sem  autorização  e  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa. (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Quanto à pena de multa, destaque-se que, por não haver previsão

específica  do  quantum no  tipo,  as  diretrizes  a  serem  adotadas  são  as

preceituadas no art.  49  do CP,  o  que,  de igual  forma,  foram cumpridas na

sentença proferida:

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao
fundo penitenciário  da quantia fixada na sentença e
calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez)
e,  no  máximo,  de  360  (trezentos  e  sessenta)  dias-
multa.

Desta forma, conclui-se que não há qualquer irregularidade, seja

na reprimenda privativa de liberdade, seja no tocante à prestação pecuniária

(multa).

2.4.2 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito:

Mais uma vez, não há como acolher a pretensão do recorrente,

no  sentido  de  que  seja  providenciada  a  substituição  da  pena  privativa  de

liberdade por restritiva de direito, por um simples motivo: no édito condenatório,

a  juíza  monocrática  já  adotou  as  providências  cabíveis,  quanto  às
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determinações do art. 44 do CP.

Eis o trecho do decisum vergastado:

Neste  ínterim,  enquadrando-se  o  réu  nas  condições
exigidas pelo art. 44 do Código Penal Pátrio, que erige
a substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, com base no art. 59, inciso IV do
CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas
restritivas  de  direito,  consistentes  de  prestação  de
serviços  à  comunidade  ou  a  entidades  públicas  e
limitação de fim de semana. A prestação de serviços à
comunidade  ou  a  entidades  públicas  deverá  ser
realizada  gratuitamente  pelo  condenado,  em local  a
ser  designado  pelo  juízo  das  execuções  penais,
devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa
por  dia  de  condenação,  fixadas  de  modo  a  não
prejudicar a jornada normal de trabalho.

Está, pois, prejudicado o pleito formulado.

2.4.3. Da suspensão condicional da pena  :  

Por fim, em que pese o recorrente não ter discorrido a respeito da

suspensão condicional da pena, mas apenas formulado pleito neste sentido,

como  meio  de  evitar  futuras  alegações  de  omissões,  deverá  ser  pedido

analisado.

Pois bem. Nos termos do art. 77, inciso III do CP, somente será

reconhecido o direito ao benefício da suspensão condicional da pena se, em

momento anterior, não tiver sido possível a substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade,
não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por
2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: 

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
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e personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III  -  Não seja  indicada  ou cabível  a  substituição
prevista no art. 44 deste Código. (SEM GRIFOS NO
ORIGINAL)

Ora, uma vez que já foi substituída a pena privativa de liberdade

por restritiva de direitos, o próprio ordenamento jurídico apresenta óbice para a

suspensão condicional  da pena, o que impossibilita o acolhimento do pleito

formulado.

Ante o exposto,  rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 10 (dez  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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