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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 0019602-96.2013.815.0011  - 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Matheus Henrique Silva Marques
ADVOGADO : Pablo Gadelha Viana
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Agente  denunciado  por 
roubo qualificado, posse irregular de arma de fogo 
e  posse  de  droga  para  consumo  pessoal. 
Absolvição do primeiro delito. Condenação pelos 
dois últimos, sem antes, porém, oportunizar ao 
representante do Ministério Público para se 
manifestar acerca da possibilidade de oferecer 
suspensão condicional do processo ao acusado 
quanto aos crimes remanescentes. Súmula 337 do 
STJ. Desconstituição da sentença nesse ponto. 
Provimento parcial do apelo.

- Se a sentença julgou parcialmente procedente a 
denúncia, remanescendo delitos que, em tese, 
cabem a suspensão condicional do processo, deve-
se abrir vista dos  autos  ao representante do 
Ministério Público para que ele se manifeste sobre 
possível  proposta  de  suspensão condicional do 
processo ao réu quanto aos crimes restantes, na 
esteira da Súmula nº 337 do STJ. E, para tal fim, 
faz-se  necessária  a  anulação  da  sentença 
condenatória em relação ao apelante com a baixa 
dos autos ao juízo de origem.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO 
PARCIAL AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial, para 
desconstituir a sentença em relação a Matheus Henrique Silva Marques, 
determinando a remessa dos autos à Comarca de origem, a fim de que o 
Ministério Público se manifeste sobre a proposta de suspensão condicional 
do processo. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu 
Matheus  Henrique  Silva  Marques, à fl. 155, contra a sentença de fls. 
144/152, por meio da qual o Juiz a quo julgou parcialmente procedente a 
denúncia, absolvendo-o do delito tipificado no art. 157, §2, incisos I e II, 
do Código Penal, e condenando-o pela prática dos crimes capitulados nos 
arts. 12 da Lei 10.826/03 e 28 da Lei 11.343/06, a uma reprimenda de 01 
(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, que foi substituída por uma 
pena  restritiva  de  direitos,  consistente  na  prestação  de  serviços  à 
comunidade  ou  entidades  públicas,  a  serem  definidas  pelo  Juízo  das 
Execuções pelo período de duração da pena, além da pena de advertência 
sobre os efeitos das drogas.

Em suas razões recursais, às fls. 156/160, o apelante 
pede a absolvição aduzindo que as munições não geraram perigo público 
iminente, nem ofenderam bem jurídico tutelado, bem como não restou 
demonstrado que as munições estão aptas a serem deflagradas, já que 
não foi realizado exame pericial de eficiência de disparos nelas. Requer, 
ainda, a baixa dos autos para que seja oferecida pelo Ministério Público a 
suspensão condicional do processo.

Em contrarrazões, às fls. 166/170, o Ministério Público 
pugnou que seja negado provimento à apelação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado, opinou pelo provimento  parcial do 
recurso apelatório, para que sejam remetidos os autos ao Ministério 
Público, a fim de ser  oportunizada  a  possibilidade  da  proposta  de 
suspensão condicional do processo (fls. 195/202). 

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

Presentes os  pressupostos  de  admissibilidade  e 
processabilidade, conheço do recurso. 

Inicialmente, examino o pleito de aplicação da Súmula 
337 do STJ, com a consequente remessa dos autos à Comarca de origem 
para que representante do Ministério Público veja a possibilidade de oferta 
da proposta de suspensão condicional do processo.

Razão assiste o apelante. Vejamos.

O apelante foi denunciado por infração ao art. 157, §2, 
incisos I e II, do Código Penal, art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 28 da Lei 
11.343/06, mas, ao final, restou absolvido do primeiro delito imputado a 
ele,  e  foi  condenado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei do 
Desarmamento, cuja pena mínima é de 01 (um) ano de detenção e multa, 
e art. 28 da Lei Antidrogas, que apenas prevê advertência, prestação de 
serviços ou medida educativa.

Ora, como os delitos remanescentes, em tese, cabem 
suspensão condicional do processo, competeria ao magistrado, antes de 
proferir sentença condenatória, oportunizar ao representante do Ministério 
Público manifestação acerca da possibilidade de ofertar a proposta contida 
no art. 89 da Lei nº 9.099/95, nos precisos termos da Súmula nº 337 do 
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 
RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO À PENA DE 
INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU 
FUNÇÃO PÚBLICOS. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DA 
VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO OU RESTRIÇÃO 
À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO HABEAS 
CORPUS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO 
PUNITIVA. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DA 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SÚMULA 
N.º 337 DESTA CORTE. HABEAS CORPUS 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, 
CONCEDIDO.
1. Condenado o Paciente somente à pena de 
inabilitação para o exercício de cargo ou função 
públicos, sobressai a impropriedade da via eleita, na 
medida em que não há mais repercussão em sua 
liberdade de locomoção. Precedentes desta Corte e do 
Supremo Tribunal Federal.
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2. Segundo a orientação firmada pelo Superior 
Tribunal de Justiça, havendo desclassificação do 
delito ou procedência parcial da pretensão 
punitiva - como verificado na espécie, já que o 
Acusado foi absolvido quanto à infração prevista 
no art. 1.º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/67 -, 
deve ser conferida ao Ministério Público a 
oportunidade de se manifestar acerca do 
oferecimento do benefício da suspensão 
condicional do processo. Enunciado n.º 337 da 
Súmula desta Corte.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa 
extensão, concedido para determinar o retorno dos 
autos à instância a quo, a fim de se oportunizar ao 
Ministério Público a possibilidade de oferecimento da 
proposta de suspensão condicional do processo ao 
Paciente”. (HC 213.058/RN, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
07/03/2013, DJe 13/03/2013)

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES AMBIENTAIS - ARTS. 
46 E 38 DA LEI 9.605/98 - CONCURSO MATERIAL - 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA - 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - 
CABIMENTO- SÚMULA 337 DO STJ - CONVERTER O 
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - POSSIBILIDADE - 
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. - Julgada 
parcialmente procedente a denúncia, deve-se 
abrir vista ao Ministério Público para que ele se 
manifeste novamente acerca da possibilidade de 
oferecer suspensão condicional do processo ao 
réu quanto ao crime remanescente, na esteira da 
Súmula nº 337 do STJ”. (TJ-MG   , Relator: 
Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de 
Julgamento: 13/02/2014, Câmaras Criminais 
/ 7ª CÂMARA CRIMINAL). Negritei.

Em suma, se a sentença julgou parcialmente 
procedente a denúncia, para condenar o réu pelo delito do art. 12 da Lei 
10.826/03 - pena mínima não superior a um ano - e pela infração do art. 
28 da Lei 11.343/06 –  cominação de advertência, prestação de serviços 
ou medida educativa - sendo o somatório das penas não superior a um 
ano, é impositiva a manifestação do Ministério Público a respeito da 
proposta de suspensão condicional do processo.

Destarte,  forçoso  é  o  reconhecimento  da  nulidade 
parcial da r. decisão guerreada, no tocante à condenação do apelante nas 
sanções dos arts. 12 da Lei 10.826/03 e 28 da Lei 11.343/06, sem que o 
Juízo  primevo  tenha  permitido  ao  órgão  ministerial  a  oportunidade  de 
oferecimento do sursis processual. 
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Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO 

APELO, em harmonia com o parecer ministerial, para anular parte da 
sentença condenatória, apenas em relação a Matheus  Henrique  Silva 
Marques, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem, a fim 
de que o Ministério Público se pronuncie  sobre a proposta de suspensão 
condicional do processo.

Prejudicados os demais argumentos do apelo.

É como voto.

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 e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

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, 11 de 
setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


