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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0098791-04.2012.815.2002)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : Cristiano José de Barros
DEFENSOR : Pedro Muniz de Brito Neto
APELADO : Ministério Público Estadual

PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  criminal. Crime  contra  o
patrimônio.  Furto  qualificado tentado.  Desclassificação.  Furto
simples  tentado.  Pena  mínima.  Suspensão  condicional  do
processo.  Possibilidade.  Prerrogativa  do  Ministério  Público.
Proposta.  Inexistência.  Indeferimento  pelo  Magistrado.
Condenação.  Nulidade  parcial  da  sentença  a  partir  da
condenação. Declaração ex oficcio.

- A proposta de suspensão condicional do processo, nas ações
penais  públicas,  é  prerrogativa  institucional  do  Ministério
Público,  não  podendo  o  Julgador,  sem  qualquer  anterior
manifestação  do  dominus  litis,  indeferir  o  sursis  processual,
antecipando  juízo  de  valor  que  não  lhe  cabia  naquele
momento;

- Ao desclassificar o crime inicialmente imputado na denúncia,
o  que  configura  evidente  emendatio  libelli,  o  Magistrado
deveria ter observado o disposto no art. 383, §1°, do CPP c/c
enunciado  de  súmula  n.  337  do  STJ,  de  modo  que  está
irremediavelmente  nula  a  condenação  que  se  seguiu,  ao
arrepio do comando legal que determinava a abertura de vistas
para que o titular da ação penal avaliasse a possibilidade de
propor  o  sursis  processual,  medida  despenalizadora
nitidamente favorável ao apelante;

- Nulidade parcial da sentença declarada ex officio, a partir da
condenação,  a  fim  de  que  os  autos  sejam  remetidos  ao
primeiro grau para que o Juiz abra vistas ao Ministério Público,
a quem cabe considerar a viabilidade de propor o benefício da
Lei n. 9.099/95.
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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 anular parcialmente a sentença, de ofício, a partir da condenação, nos
termos do voto do Relator e em desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Cristiano  José  de
Barros, que tem por escopo reformar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara
Criminal da Comarca de João Pessoa, que o condenou pela suposta prática do delito
previsto no art. 155, caput1, c/c art. 14, II2, ambos do CP, cominando-lhe uma pena de 02
(dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial semiaberto, mais 21 (vinte e um) dias-multa, fixados no valor mínimo (fs. 127/132).

Narra a denúncia que, por volta das 18:00hrs. do dia 26/07/12, teria
tentado subtrair objetos do interior do imóvel em construção, localizado na Antônio Jovino
de Lima, n. 139, Bessa, nesta Capital, pertencente ao Sr. Jacinto Soares da Silva, quando
a vizinha, a Sra. Rosemary Pimentel Barbosa, que já o teria visto levando outros bens
daquela residência, visualizou o apelante escalando o muro da casa. Consta que, neste
momento, alertou o seu marido, o Sr. Carlos Alberto, o qual acionou o proprietário do
imóvel e a Polícia Militar (PM).

Informa que, ao chegar no local, a PM empreendeu algumas buscas,
vindo a localizar o sentenciado, que se encontrava escondido em cima do telhado da
residência de n° 127, prendendo-o em flagrante delito.

Assim expostos os fatos, o Ministério Público imputou ao apelante o
cometimento do delito previsto no art. 155, §4°, II3, c/c art. 14, II,  do CP (fs. 02/05), o que
foi  reiterado  nas  alegações  finais  (fs.  119/121).  Todavia,  a  sentença  promoveu  a
desclassificação do injusto para a figura do furto simples tentado.

Em seu recurso, expressamente reitera os argumentos declinados
nas alegações finais. Neste contexto, transcreve trechos doutrinários para concluir que o
princípio  da presunção de inocência foi  contrariado,  tendo em vista  a insuficiência da
prova  para  sustentar  a  condenação  questionada,  razão  pela  qual  pugna  pela  sua
absolvição. Alternativamente, aponta que a pena teria sido fixada de forma exagerada,
com a análise inidônea de várias das circunstâncias judiciais e a desconsideração da
atenuante da menoridade relativa (art. 65, I4, do CP), o que o leva a pleitear a redução da

1Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
2Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...]
Tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
3II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
4Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da 
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reprimenda (fs. 134 e 148/155). 

Contrarrazões às fs. 158/160.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 162/164).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Deve-se,  de  ofício,  anular  parcialmente  a  sentença,  a  partir  da
condenação, tendo em vista que, com a desclassificação para a figura do furto simples,
pelo qual foi condenado o apelante, a pena mínima, igual a 01 (um) ano de reclusão,
autoriza a propositura de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 895 da
Lei n. 9.099/95, não tendo Sua Exa. oportunizado ao Ministério Público a possibilidade de
se pronunciar sobre este benefício legal, nitidamente favorável ao réu, ora recorrente.

Em consequência, fica prejudicada a análise da matéria devolvida
com a apelação.

I – DA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95

Conforme acima relatado, a sentença desclassificou o tipo atribuído
na denúncia (art. 155, §4°, II, c/c art. 14, II, do CP), condenando o apelante pela figura do
furto simples tentado (art. 155 c/c art. 14, II, do CP) (f. 130), cuja pena mínima é de 01
(um)  ano  de  reclusão,  a  qual,  nos  termos  do  art.  89  da  Lei  n.  9099/95,  permite  a
suspensão condicional do processo.

Mesmo assim, Sua Exa. entendeu que o apelante não fazia  juz ao
sursis  processual  e  prosseguiu  no  julgamento  da  causa,  condenando  o  apelante  e
aplicando-lhe a pena respectiva, conforme se verifica da passagem abaixo transcrita (f.
128):

Por outro lado,  verifica-se que o réu não faz jus ao benefício da
suspensão condicional do processo, previsto na Lei n. 9.099/95,
por  haver  registros  de  processos/inquérito  na  certidão  de
antecedentes  criminais  (fls.  118  e  125/126),  junto  a  3ª  Vara
Regional de Mangabeira e a 1ª Vara de Cabedelo.

[…]

ANTE O EXPOSTO, tendo em vista o que mais dos autos constam, e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  DESCLASSIFICO a
acusação  constante  da  denúncia,  para  CONDENAR  CRISTIANO

sentença; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
5Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por
esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a
quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código
Penal).
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JOSÉ  DE  BARROS,  de  qualificação  conhecida  nos  autos,  como
incurso na penas do  art.  155, caput, c/c o art.  14, II,  do Código
Penal. (sic.) (grifos no original e acrescentados)

Ocorre  que  a  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo  é
prerrogativa exclusiva do Ministério Público, não cabendo ao Magistrado decidir de ofício
sobre  seu  deferimento  ou  não,  pois  é  indispensável,  primeiramente,  a  iniciativa  do
Parquet, que é o titular da ação penal (art. 129, I6, CF). 

Este  é  o  entendimento  já  pacificado  na  jurisprudência,  de  que  é
exemplo o julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
RECURSO  ESPECIAL.  PROPOSTA  DE  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  INICIATIVA  EXCLUSIVA  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO. CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.
SÚMULA 7. RECURSO IMPROVIDO.
1.  A proposta de suspensão condicional do processo, prevista
no  art.  89  da  Lei  nº  9.099/95,  é  prerrogativa  exclusiva  do
Ministério Público.
2.  Não  há  como  rever  a  materialidade  do  crime  de  apropriação
indébita sem reexaminar as provas.
3. Recurso a que se nega provimento7. (grifo nosso)

Tanto é assim que, se o Julgador discordar dos termos de eventual
recusa do Ministério Público em propor a suspensão condicional  do processo, sequer
pode decidir de plano. Antes, por analogia, deve aplicar o art. 288 CPP, conforme dispõe o
enunciado de súmula n. 6969 do STF. 

No ponto, eis o STJ:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.  PROPOSTA DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. ARTIGO 89 DA LEI 9.099/1995.
NEGATIVA  POR  PARTE  DO  ÓRGÃO  MINISTERIAL.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS
AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA
DA  SÚMULA  696  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
CONCESSÃO DA ORDEM EM MENOR EXTENSÃO.
[...]
2.  Eventual discordância do Juízo quanto à propositura ou não
da suspensão condicional do processo deve ser resolvida por
meio da aplicação analógica do artigo 28 do Código de Processo

6Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
7(AgRg nos EDcl no REsp 474.016/SC, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado 
em 06/10/2005, DJ 24/10/2005, p. 392)
8Art. 28.  Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do
inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as
razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá
a  denúncia,  designará  outro  órgão  do  Ministério  Público  para  oferecê-la,  ou  insistirá  no  pedido  de
arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.
9Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o
promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por
analogia o art. 28 do código de processo penal.
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Penal, remetendo-se os autos à chefia do Ministério Público, nos
termos  da  Súmula  696  do  Supremo  Tribunal  Federal.
Precedentes.
3.  Somente  se  mantido  pelo  Procurador-Geral  de  Justiça  o
indeferimento da proposta de suspensão condicional do processo é
que  se  permitirá  ao  Poder  Judiciário  o  exercício  do  juízo  de
legalidade  acerca  dos  fundamentos  da  recusa  da  benesse  pelo
Ministério Público.
4. Ordem concedida em menor extensão, apenas para determinar o
envio  dos  autos  ao  Procurador-Geral  de  Justiça,  para  que  se
manifeste  acerca  da  possibilidade  de  proposta  da  suspensão
condicional  do processo ao paciente,  nos  termos do artigo  28 do
Código de Processo Penal10. (grifo nosso)

Constata-se que Sua Exa. não poderia ter antecipado um juízo que
não lhe cabia naquele momento, analisando os registros constantes das certidões de fs.
118 e 125/126, para,  de ofício e sem prévia manifestação do  dominus litis, indeferir, de
plano, a possibilidade do sursis processual.

É como se o  Julgador,  em um só ato,  propusesse e  indeferisse,
peremptoriamente, a suspensão condicional do processo.

Da forma como procedeu, Sua Exa. não observou o disposto no art.
383, §1°11, do CPP c/c enunciado de súmula n. 33712 do STJ, ou seja, antes de passar
adiante, deveria ter se limitado à desclassificação e, em seguida, ter aberto vistas dos
autos para que o Ministério Público tivesse a oportunidade de avaliar a possibilidade de
propor a suspensão condicional do processo.

Assim,  o recorrente se viu impossibilitado de se beneficiar de uma
eventual propositura do sursis processual, ou mesmo de saber as razões pelas quais o
titular  da  ação  penal  deixaria  de  fazê-lo;  ciência  esta  que  lhe  foi  sonegada  pelo
procedimento adotado pelo Juiz a quo, a quem não cabia indeferir dito benefício sem que,
antes, o Ministério Público tivesse se pronunciado a respeito.

Em casos análogos, decidiu o STJ:

HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  ART.  243  DO
ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA O  ART.  63,  INCISO  I,  DA LEI  DE
CONTRAVENÇÕES  PENAIS.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO E TRANSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE.
1.  Modificada a imputação trazida pela denúncia, por outra que
se amolde aos requisitos determinados pelo arts. 76 e  89 e da
Lei  n.º  9.099/1995,  deve  o  juízo  processante  conferir

10(HC 197.809/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 19/10/2011)
11Art. 383.  O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe
definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada
pela Lei nº 11.719, de 2008).
§1o Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão
condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. (Incluído pela Lei nº 11.719, de
2008).
12É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da
pretensão punitiva.
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oportunidade ao Ministério Público para que se manifeste sobre
o  oferecimento  da  suspensão  condicional  do  processo e  da
transação penal.  Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Ordem concedida para, anulando a condenação, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de facultar ao
Ministério  Público  a  possibilidade  de  formular  proposta  de
suspensão  condicional  do  processo ou  de  transação  penal13.
(grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP
NÃO  RECONHECIDA.  HIPÓTESE  DE  APLICAÇÃO  DA
EMENDATIO LIBELLI. SENTENÇA.
NOVA  DEFINIÇÃO  JURÍDICA  DO  FATO  NARRADO  NA
DENÚNCIA. PENA IN ABSTRATO QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO
DOS  INSTITUTOS  PREVISTOS  NA  LEI  N.º  9.099/95.
NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO A
MANIFESTAÇÃO  A RESPEITO  DA EVENTUAL  PROPOSTA DE
TRANSAÇÃO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Escorreita a sentença monocrática que aplicou ao caso o art. 383
do Código de Processo Penal, uma vez que o julgador, fazendo uma
análise da sucessão de leis que tratam do tema, apenas deu nova
definição jurídica ao fato narrado na peça acusatória, sem alterar os
seus contornos.
2. Caberia ao Juízo processante, ao classificar a conduta do réu
no art. 70 da Lei n.º 4.117/62, cuja pena é de detenção de 1 (um)
a  2  (dois)  anos,  determinar  que  o  Ministério  Público  se
manifestasse  a  respeito  da  possibilidade  de  concessão  da
transação penal ou da suspensão condicional do processo.
3. Recurso parcialmente provido para declarar a  insubsistência
da condenação imposta pela sentença – mantida pelo acórdão
ora impugnado – e determinar, com base na nova classificação
jurídica dada ao fato, seja aberta vista ao Ministério Público para
que  possa  se  manifestar  a  respeito  da  eventual  oferta  de
transação  ou  de  suspensão  condicional  do  processo14.  (Grifo
nosso)

Neste sentido, também já decidiu esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL  LEVE.
CONDENAÇÃO.  RECURSO  APELATÓRIO  INTERPOSTO  PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PLEITO  PELA  ANULAÇÃO  DO
PROCESSO  EM  FACE  DA  AUSÊNCIA  DE  PROPOSTA  DE
TRANSAÇÃO  PENAL  E  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO.  DIREITO  SUBJETIVO  DO  RÉU.  NULIDADE  DO
PROCESSO  A  PARTIR  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.  PENA MÁXIMA EM  ABSTRATO  DE  01  (UM)  ANO.
RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA  EM  13.08.2008.  DECORRIDOS
MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO

13(HC 224.665/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 14/05/2012)
14(REsp 762.842/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, 
DJ 05/06/2006, p. 312)
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DA  DENÚNCIA  E  A  PRESENTE  DATA.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTS.
107, IV, 109, V, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
1.  Há nulidade absoluta no feito,  uma vez que não houve no
curso do processo a proposta de transação penal a qual o réu
fazia  jus,  tampouco  lhe  foi  ofertada  pelo  MP  a  suspensão
condicional do processo. A inobservância do direito subjetivo
do réu, que resultou condenado, enseja a anulação do feito a
contar da sentença. 
2.  Decorrido  o  prazo  prescricional  pela  pena  em  abstrato,  do
recebimento da denúncia até a presente data, imperativa a extinção
da punibilidade pela prescrição. Extinta a punibilidade do apelante.
Reconhecimento de ofício15. (grifo nosso)

Portanto, tendo em vista que se trata de recurso exclusivo da defesa,
no  bojo  do  qual  a  desclassificação  não  pode  ser  revista,  sob pena de  se  configurar
reformatio in pejus, alternativa não há senão reconhecer e declarar, ex officio e com base
nos arts. 56316, 564, III, “d”, e IV17, e 573, §2°18, todos do CPP, a nulidade da sentença, a
partir  da  condenação,  diante  do  inconteste  prejuízo  que  esta  eiva  representa  para  o
apelante.

II – DISPOSITIVO 

Ante  o  exposto,  declaro,  ex  officio,  a  nulidade  parcial  da
sentença recorrida,  tornando  insubsistentes  os  capítulos  da  condenação  e  seguintes
para, em consequência, determinar a baixa dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de
que abra vista ao Ministério Público, a quem cabe avaliar a possibilidade de propor a
suspensão condicional do processo, conforme dispõe o art. 89 da Lei n. 9.099/95.

Fica  prejudicada  a  análise  da  matéria  devolvida  com  o  recurso
apelatório.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, relator, José
Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.
Carlos  Martins  Beltrão  Filho),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino

15(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 07684589820078152003, Câmara Especializada Criminal,
Relator DES CARLOS MARTINS BELTRAO FILHO , j. em 12-02-2015)
16Art. 563.  Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para 
a defesa.
17Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
[…]
III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:
[…]
d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela
parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública;
IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.
18§ 2o  O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.
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Pinto Gadelha Campos, 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, 09 de
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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