
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  nº  0026066-39.2013.815.0011  –  1ª  Vara  Criminal  da
Comarca de  Campina Grande
RELATOR: Dr. Carlos Antônio Sarmento Juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Marcelo Vasconcellos (Advs. Werginaud Ferreira Leite, Bruno Menezes
Leite e Paulo de Tarso Loureiro G. de Medeiros).
APELADA: Justiça Pública.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  CULPOSO  DE
TRÂNSITO (ART. 302 DO CTB). INDEVIDA SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO  HOMOLOGADA
JUDICIALMENTE (ART.  89  DA LEI  Nº  9.099/95).  FIEL
OBSERVÂNCIA  DO  RÉU  A  TODOS  DA  MEDIDA.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO POR DETERMINAÇÃO
JUDICIAL  E  POSTERIOR  CONDENAÇÃO  DO
ACUSADO. NULIDADE EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PROVIMENTO.

 — O sursis processual, homologado por decisão judicial
passível  de  recurso  em  sentido  estrito  (HC  90584,  VAZ,
03.11.2008; HC 103053,  FISHER,  10.11.2008; REsp 601924,
FONSECA,  07.11.2005),  pode  ser  revogado  por  fatos
supervenientes, a exemplo da recusa do réu em reparar o dano
causado.

— Se, por erro do julgador, a suspensão condicional do
processo for concedida indevidamente, o juiz não poderá cassar
o benefício, invocando impedimento legal anterior e conhecido
do magistrado – crime incompatível com o favor legal – depois
que o réu tiver cumprido todos os termos do acordo.

— Provimento do apelo, reconhecendo-se a extinção da
punibilidade  do  agente  (art.  89,  §  5º  da  lei  dos  juizados
especiais criminais).

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO para
declarar extinta a punibilidade.

RELATÓRIO

O  Ministério Público estadual ajuizou ação penal em face de
Marcelo Vasconcellos, dizendo que o acusado, no início da noite de 22 de julho de
2013, no Sítio  Jenipapo, município de Campina Grande, conduzia camionete (Hilux
SW4, preta, MHM 2929/PB, preta), quando perdeu o controle do veículo e atropelou
Josinaldo Avelino Matias, o qual se achava parado em uma bicicleta às margens da
estrada, matando-o culposamente.

Recebida a denúncia em 07 de janeiro de 2014 (fl. 35) e citado
réu (fl. 37), ele apresentou defesa preliminar (fls. 38/39), após a qual, em audiência (fl.
52),  o  parquet ofereceu  proposta  de  sursis processual,  aceito  pelo  demandado  e
homologado judicialmente.

Revogado o benefício de ofício pelo juiz (fl. 73), o magistrado
procedeu à instrução processual, inquirindo as testemunhas arroladas e interrogando o
increpado ao final. 

Protocoladas as razões finais por ambas as partes, o juízo da 1ª
vara criminal da comarca de Campina Grande, Dr. Alexandre José Gonçalves Trineto,
acolheu o alvitre da promotoria (fls. 106/109), condenando o acusado pelo crime do art.
302  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  à  pena,  em regime  aberto,  de  dois  anos  de
detenção,  além  da  suspensão/proibição  de  habilitação  para  dirigir  pelo  mesmo
período e substituindo a reprimenda corporal por duas medidas restritivas de direito
(prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade).

Inconformada  com  a  decisão,  a  defesa  interpôs  a  presente
apelação criminal (fl. 112), aduzindo, em prefacial, a nulidade processual e postulando,
no mérito, a sua absolvição (fls. 117/129).

Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a preservação integral da
sentença combatida (fls. 130/133).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra de Dra. Maria
Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo (fls. 138/145), entendeu pelo provimento parcial
do apelo, agasalhando-se a preliminar levantada no recurso.

É o relatório. 

VOTO:

A  denúncia  imputou  ao  recorrente  a  prática  de  crime  de
homicídio culposo de trânsito, cuja  pena mínima é de 02 (dois) anos de detenção
(art. 302, caput do CTB1). Afirmou o parquet, que, no dia 22 de julho de 2013, por volta

1 Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a

habilitação para dirigir veículo automotor.



das 18h45, o apelante conduzia sua camionete nas proximidades do Sítio Jenipapo, em
Campina Grande, quando, por descuido, acabou atingindo  Josinaldo Avelino Matias,
que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Recebida a incoativa e citado o réu, o juízo singular agendou
audiência, ocasião em que, atendendo a pedido do órgão ministerial, franqueou ao
acusado a  suspensão condicional  do processo (fl.  52),  prontamente  atendido  pelo
interessado. Nesse acordo, firmado em  26 de março de 2014,  coube ao denunciado
inúmeras exigências (comparecimento pessoal,  mensal e obrigatório em juízo para
informar e justificar suas atividades, proibição de ausentar-se da comarca onde reside
por mais de15 dias, proibição de ingestão de bebidas alcoólicas em locais públicos e de
frequência a bares, boates e casas de shows etc).

Uma  vez  atendidas  todas  as  condições  impostas  ao
recorrente  (fls.  71/72)  pelo  período de  dois  anos,  o  juízo  de  primeiro  grau,  no
momento de pronunciar a extinção da punibilidade (art. 89, § 5º da lei nº 9.099/95),
recusou-se a fazê-lo (fl. 73), por entender que o crime pelo qual o apelante respondia
era incompatível com o favor legal, reservado, de resto, apenas aos crimes com pena
mínima de ate um ano de reclusão/detenção2.

Não  andou  com  o  costumeiro  acerto,  todavia,  o  juízo
singular.  De fato,  o  sursis  processual,  homologado por  decisão  judicial  passível  de
recurso  em  sentido  estrito  (HC  90584,  VAZ,  03.11.2008;  HC  103053,  FISHER,
10.11.2008; REsp 601924, FONSECA, 07.11.2005), pode ser revogado por fatos a ele
supervenientes,  a  exemplo  da  recusa  do  réu  em  reparar  o  dano  causado  ou  do
descumprimento das exigências nele estabelecidas. Trata-se, portanto, de instituto afeito
ao sistema do nolo contendere.

Isso significa que o cancelamento da benesse só ocorrerá por
circunstâncias  advindas  durante  a  sua  vigência.  Logo,  fatos  anteriores  podem
impedir o deferimento da suspensão condicional do processual, mas não autorizam
a cassação do benefício já concedido. Nesse sentido, destaco precedente do Superior

2 Art. 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).

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denún-
cia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II - proibição de freqüentar determinados lugares;
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas

atividades.
§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que

adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.
§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado

por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo,

por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.
§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.
§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ul -

teriores termos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77


Tribunal de Justiça para caso assemelhado:

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS.  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  CONCESSÃO  POR  ERRO
MATERIAL.  REVOGAÇÃO  POSTERIOR  DO  BENEFÍCIO.
AGRAVAMENTO  DA  SITUAÇÃO  DO  RÉU.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  NO  MOMENTO  PROCESSUAL
OPORTUNO.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DA  SÚMULA  160/STF.
HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE
OFÍCIO.
1.  O  §  3º  do  art.  89  da  Lei  n.  9.099/95  prevê  que  a  suspensão  será
revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por
outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano,
o que não se aplica ao caso vertente, uma vez que já estava o réu sendo
processado por outro  crime no momento  da concessão  do sursis,  não
havendo falar em processamento posterior ao benefício.
2.  Eventual  erro  material  no  exame do preenchimento  dos  requisitos
legais  para  o  deferimento  do  benefício  não  pode  dar  causa  ao
agravamento  da  situação  do  réu  sem  que  tenha  sido  apresentada  a
respectiva impugnação no momento oportuno pelo acusador.
3.  Considerando que,  na hipótese,  o  Ministério Público não formulou
pedido  nem  apresentou  recurso  no  prazo  legal,  resta  evidenciado  o
constrangimento  ilegal,  decorrente  da  revogação  da  suspensão
condicional  do  processo,  porquanto  o  réu  já  detinha,  contra  si,  ação
penal em andamento, não tendo ela sido proposta no período de prova.
4. Incidência, por aplicação analógica, do enunciando da Súmula 160/STF (É
nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no
recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício).
5. Recurso ordinário provido para cassar a decisão do juízo de 1º grau que
revogou a suspensão condicional do processo.
(RHC  47.035/RN,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,
julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

No caso dos autos, como se vê, o julgador de piso,  data venia,
incorreu em duplo equívoco: (a) considerou circunstância conhecida e anterior ao
benefício  para  revogá-lo,  depois  de  tê-lo  deferido;  (b)  acolheu óbice  legal  para
negar-se  declarar  o  encerramento  da  punibilidade  do  agente, mesmo  após  o
cumprimento fiel  de todas os  termos do acordo.  Em última análise,  ele  violou o
princípio da boa-fé processual objetiva (art. 5º do CPC/2015), na modalidade venire
contra factum proprio.

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
DECLARANDO,  NA  FORMA  DO  ART.  89,  §  5º  DA  LEI  Nº  9.099/95,  A
EXTINÇÃO  DA PUNIBILIDADE  DO  CRIME  PELO  QUAL RESPONDE  O
APELANTE.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e Marcos  William de Oliveira (juiz  de Direito  convocado para substituir  o
Exmo. Des. João Benedito da Silva). 



Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos
Navarro Serrano, 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, 13 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


