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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 2006971-85.2014.815.0000) 
RELATOR       : Marcos William de Oliveira, Juiz convocado para substituir o 
Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE: Ricardo José Barros
PACIENTE      : Lafaiete de Lima Silva Filho
IMPETRADO  : Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital

PROCESSO  PENAL.  Habeas  Corpus. Revogação  da
suspensão condicional do processo. Paciente que responde a
outra  ação  penal  no  decorrer  do  período  de  prova.
Possibilidade. Ordem denegada.

− Verificando-se  que  o  beneficiário  da  suspensão
condicional  do  processo  respondeu  a  outra  ação  penal  no
decorrer  do  período  de  prova,  a  revogação  do  benefício  é
automática.

VISTOS,  RELATADOS E  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar, impetrado por
Ricardo José Barros em favor de Lafaiete de Lima Silva Filho, sob o fundamento de
que o paciente foi denunciado perante a 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital como
incurso nas sanções do disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e, nessa
condição, foi beneficiado com a suspensão condicional do processo.

Afirma que o paciente cumpriu com todas as condições impostas no
processo e, por isso requereu a extinção da punibilidade, com fulcro no art. 89, § 5º da Lei
n. 9.099/95, no entanto, ao ser untada a certidão de antecedentes criminais do paciente,
foi verificada a existência de outro processo criminal, distribuído no dia 08 de julho de
2011, o que levou à revogação do benefício e o prosseguimento da ação penal.

Argumenta que o paciente foi absolvido na ação penal que deu azo à



revogação da suspensão condicional do processo, com trânsito em julgado e, por isso,
não há justa causa para a revogação da benesse.

Assegura  que  “é possível  concluir  como  inequívoco  o
constrangimento ilegal decorrente da decisão que, mesmo após o paciente ter cumprido
todos  os  requisitos  da  suspensão  condicional  do  processo,  negou  a  decretação  da
extinção da punibilidade, a qual deveria ter sido decretada”.

Pugna,  ao  final,  pelo  deferimento  do  pedido  de  liminar,  para
suspender os efeitos da revogação da suspensão condicional do processo prefalada e, no
mérito, requer a extinção da punibilidade.

Juntou documentos de fs. 06/29.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fs.
33/37).

 
É o relatório

− VOTO – Marcos William de Oliveira– Relator.

A ordem deve ser denegada.

Isso porque, como bem opina o Ex.mo Representante do Ministério
Público, em parecer fundamentado, nos termos do disposto no § 3º, do art. 89 da Lei n.
9.099/90,  a  suspensão  do  processo  deve  ser  revogada  se,  no  curso  no  prazo,  o
beneficiário  vier  a  ser  processado  por  outro  crime,  sendo  irrelevante  a  sua  posterior
absolvição.

É  o  caso  dos  autos.  De  fato,  o  paciente  cumpriu  com todas  as
obrigações impostas no momento da concessão do benefício da suspensão condicional
do processo, no entanto, antes da sentença que reconheceria a extinção da punibilidade,
foi verificado que existia outro processo-crime em andamento, não sendo relevante o fato
do paciente ter sido absolvido.

Sendo  assim,  impõe-se  ao  caso  a  aplicação  do  entendimento  já
pacificado  do  STJ,  no  sentido  de  que  constatado  que  o  beneficiário  da  suspensão
condicional  do  processo responde a outra  ação penal  durante  o  período de prova,  a
revogação  da  suspensão  condicional  do  processo  se  impõe,  sendo  irrelevante  sua
posterior absolvição.

In verbis:

“'PENAL. RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS . FURTO.
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.
BENEFICIÁRIO  PROCESSADO  POR  OUTRO  CRIME  NO
PERÍODO  DE  PROVA.  REVOGAÇÃO.  ULTERIOR
ABSOLVIÇÃO.  INDIFERENÇA.  PRECEDENTES  DO  STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.  "Constatado que o
beneficiário  da  suspensão  condicional  do  processo
respondeu a outra ação penal durante o período de prova, a
revogação do benefício é automática, sendo irrelevante sua



posterior absolvição, ou o fato da decisão ser proferida após o
término do
período  de  prova"  (HC  53.505/SP).  2.  Recurso  conhecido  e
provido  para  anular  o  acórdão  recorrido  e  determinar  o
prosseguimento da ação penal.' (1110742 SP 2009/0013582-5,
Relator  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  Data  de
Julgamento:  10/09/2009,  T5  -  QUINTA  TURMA,  Data  de
Publicação. DJe 13/10/2009)

Por fim,  ressalte-se que no caso em comento,  o paciente não foi
absolvido sumariamente, ou seja, o fato imputado a ele foi considerado típico, no entanto,
não havia provas suficientes para uma condenação, o que impossibilitada a absolvição
sumária,  única  capaz  de  possibilitar  a  reconsideração  da  suspensão  condicional  do
processo e extinguir a punibilidade do agente.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos William de Oliveira
(Juiz de Direito convocado para substituir o Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior), Relator, e
Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 31 de
julho de 2014.

Marcos William de Oliveira 
       Juiz Convocado 
            - Relator -


