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—   “Segundo  orientação  pacífica  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  com a  superveniência  de  sentença  condenatória,  fica
superada  a  alegação  de  ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento  da  ação  penal,  mormente  se  o  Juízo
sentenciante,  em  sede  de  cognição  exauriente,  assentou  a
existência de elementos probatórios da conduta delitiva.”(STJ:
AgRg no HC 143.809/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015)



—  Não há que se falar  em cerceamento de defesa,  quando a
parte  interessada  facilmente  poderia  providenciar  a  diligência
requerida  sem  qualquer  intervenção  do  Poder  Judiciário.  In
casu, embora o juízo  a quo não tenha solicitado cópia integral
do  processo  cível  nº  001.2011.026918-8,  conforme  fora
requerido pelo recorrente, os referidos documentos poderiam ser
facilmente colacionados a estes autos pelo próprio apelante, sem
a necessidade de intervenção do magistrado de primeiro grau,
mormente,  considerando  a  natureza  pública  dos  processos
judiciais, ser o réu advogado e o feito em referência não tramitar
sob segredo de justiça. Outrossim, não obstante a ausência de
tais papéis, o ofício das fls.111v, traz a informação de que o réu
não estava habilitado naquele encarte processual e que a vítima
foi representada por outros causídicos. 

— In casu, a análise das provas colhidas na instrução levam à
ilação de que o acoimado não chegou a patrocinar a defesa da
vítima em juízo, razão por que se impõe a sua absolvição pelo
crime de patrocínio infiel.

—  “É  cabível  a  suspensão  condicional  do  processo  na
desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão
punitiva.”(Súmula 337 do STJ)

—  Remanescendo  imputação trazida pela denúncia, a qual se
amolda  aos  requisitos  determinados  pelo  art.  89  da  Lei
9.099/1995, deve o juízo processante conferir oportunidade ao
Ministério Público para que se manifeste sobre o oferecimento
da suspensão condicional do processo. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

—  Resta  prejudicado  o pleito  de  fixação  da  pena-base  no
mínimo legal, bem como as alegações de nulidade da sentença,
vez  que  não  houve  proposta  de  suspensão  condicional  do
processo tampouco suspensão condicional da pena em favor do
réu,  ante  a  determinação de retorno dos autos  à  origem para
possível aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95, em relação ao
delito remanescente da acusação. 

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  PARCIAL  AO
APELO, para absolver o apelante da acusação de patrocínio infiel, devolvendo os
autos  ao  juízo  de  primeiro  grau  para  oportunizar  a  proposta  de  suspensão
condicional do processo.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por José Maviel Elder
Fernandes de Sousa,  em face da sentença das fls.  122/126,  prolatada pelo Juiz  de



Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, nos autos da ação penal
acima numerada promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que julgou
procedente a denúncia para lhe condenar pela prática dos crimes de estelionato e
patrocínio infiel, previstos nos arts. 171 e 357, ambos do CP, aplicando uma pena
privativa de liberdade de “02 (dois) anos, sendo um ano e três meses de reclusão, a
ser cumprida primeiro,  e nove meses de detenção; além de 26 (vinte e seis) dias-
multa. A reprimenda deverá ser cumprida em regime aberto (...)”. Em seguida, com
fulcro  no  art.  44  do  CP,  substituiu  a  pena  privativa  de  liberdade  por  duas
restritivas  de  direitos,  na  modalidade  prestação  de  serviço  à  comunidade  e
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Razões recursais apresentadas às fls. 146/153. 

Nas  contrarrazões  das  fls.  154/159,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da
sentença recorrida. 

 Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer das fls.
165/171, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

Narra a denúncia que o acusado, ora apelante, na qualidade de
advogado, traiu o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio em juízo
lhe foi confiado, obtendo para si vantagem ilícita, em prejuízo de Sebastião Alves de
Magalhães, induzindo-o e mantendo-o em erro mediante meio fraudulento. 

Relata, ainda, a peça acusatória que, no ano de 2011, o réu foi
contratado  pela  vítima  para  patrocinar  sua  defesa  na  ação  de  despejo  nº
001.2011.026918-8, com trâmite na 2ª vara Cível da Comarca de Campina Grande. Em
contrapartida ao referido serviço, o denunciado exigiu a importância de R$ 1.625,00
(um mil,  seiscentos e vinte e cinco reais), a título de honorários advocatícios.  Após
realizar o pagamento, a vítima decidiu verificar a tramitação do processo e descobriu
que  o  réu  não  havia  sequer  peticionado  nos  autos,  razão  pela  qual  a  vítima  foi
considerada revel naquele feito. 

Por  sua  vez,  a  presente  insurreição  versa  sobre  os  seguintes
pontos:  a)  ausência de justa causa para a ação penal,  tendo em vista que não foi lhe
outorgado mandato judicial para representar os interesses da suposta vítima em juízo; b)
cerceamento de defesa, em virtude do juízo  a quo não ter solicitado cópia integral do
processo  cível  nº  001.2011.026918-8,  conforme  foi  requerido  pelo  recorrente;  c)
nulidade da sentença, vez que não houve proposta de suspensão condicional do processo
tampouco  suspensão  condicional  da  pena  em  seu  favor;  d)  falta  de  provas  da
materialidade  e  autoria  dos  crimes  em  comento;  e  e)  alegação  de  que  não  foram
considerados  a  primariedade  e  os  bons  antecedentes  do  acusado  para  redução  da
reprimenda imposta.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL

Quanto à ausência de justa causa da ação penal,  tendo em



vista  que  não  foi  lhe  outorgado  mandato  judicial  para  representar  os  interesses  da
suposta vítima em juízo, resta superada a assertiva diante da existência de sentença
condenatória para o caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO CABIMENTO. ART. 214 C/C ART. 224,  ALÍNEA A, NA FORMA
DOS ARTS. 71 E 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGITIMIDADE AD
CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO.  ABUSO DO PÁTRIO PODER.
ART. 384 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO.
(...)
2.  Descabe  examinar  justa  causa  para  ação  penal  após  prolatada
sentença condenatória, inclusive confirmada por apelação criminal e já
transitada em julgado.
3.  Verificada  a  prática  do  delito  previsto  no  art.  214  do  Código  Penal
mediante abuso do pátrio poder, incumbe ao Ministério Público a propositura
da ação penal que, na hipótese, é pública incondicionada, consoante art. 225,
§ 1º, II, do Código Penal.
4. A redefinição da capitulação jurídica ao mesmo limite fático denunciado
configura a emendatio libelli do art. 383 do Código de Processo Penal, não se
constatando nulidade na imediata prolação do decreto condenatório com a
diferente tipificação legal.

 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC  154.718/SE,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,
julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015)

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.  SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE.
1. Segundo orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, com a
superveniência  de sentença condenatória,  fica superada a alegação de
ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, mormente
se  o  Juízo  sentenciante,  em  sede  de  cognição  exauriente,  assentou  a
existência de elementos probatórios da conduta delitiva.
Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 143.809/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015)

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

No que  toca ao argumento de  cerceamento  de  defesa, em
virtude  do  juízo  a  quo não  ter  solicitado  cópia  integral  do  processo  cível  nº
001.2011.026918-8, conforme foi requerido pelo recorrente, não merece prosperar. A
uma, porque os documentos solicitados poderiam ser facilmente colacionados a estes
autos  pelo  próprio  apelante,  sem  a  necessidade  de  intervenção  do  magistrado  de
primeiro grau, mormente, considerando a natureza pública dos processos judiciais, ser o
réu  advogado  e  o  feito  em referência  não  tramitar  sob  segredo de  justiça.  A duas,
porque,  embora  os  mencionados  papéis  não  tenham sido  juntados  a  estes  autos,  o
documento das fls.111v, traz a informação de que o réu não estava habilitado  naquele
encarte processual e que a vítima foi representada por outros causídicos. 



DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS 

No que diz  respeito  à  materialidade  e  autoria  dos  crimes  em
comento, alega o apelante falta de provas para condenação, pois, segundo afirma, não
lhe foi outorgado mandato para representar os interesses da vítima no processo cível nº
001.2011.026918-8;  os  valores  percebidos  são  relativos  ao  serviço  de  consultoria
jurídica prestado pelo acusado à vítima, em razão do Sr. Sebastião Alves de Magalhães
ser  proprietário  de  uma  oficina  mecânica,  não  tendo  a  quantia  monetária  qualquer
relação com o processo supracitado; e a prova oral restringe-se à oitiva do ofendido e de
seu irmão. 

Dizem os tipos penais em testilha:

Patrocínio infiel
Art.  355  -  Trair,  na  qualidade  de  advogado  ou  procurador,  o  dever
profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado:
 Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Estelionato
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez
contos de réis.
(…)

Quanto  ao  crime  de  patrocínio  infiel, embora  convicto  da
deslealdade  perpetrada  pelo  réu  em relação  à  vítima,  cuja  conduta,  inclusive,  resta
também imputada como estelionato, entendo que carece de elementos caracterizadores.

Explico. 

Segundo  a  doutrina  e  jurisprudência,  a  configuração  do
patrocínio infiel exige existência de mandato, seja ele escrito ou verbal, e que a atuação
do advogado se opere em juízo. Em outras palavras, o interesse prejudicado deve ter
sido levado a juízo e patrocinado pelo sujeito ativo do delito, não se configurando se a
atuação foi extrajudicial, embora possa significar transgressão disciplinar. 

In casu, não obstante tenha havido outorga verbal da vítima para
o réu  defender  os  seus  interesses  em ação judicial,  a  traição  ao  dever  profissional,
ocorreu em momento anterior a própria propositura da ação de despejo, na qual a vítima
figurava no polo passivo, e fora do feito, vez que o ofício das fls. 111v, deixa claro que
o réu nunca esteve habilitado, como procurador da vítima, na ação cível referida. 

Assim, embora tenha havido prejuízo para a vítima e este tenha
ocorrido no bojo de uma causa judicial,  o fato é que o réu não chegou em nenhum
momento a patrocinar sua defesa em juízo. 

Sobre o assunto:

HABEAS  CORPUS  –  JULGAMENTO  POR  TRIBUNAL SUPERIOR  –
IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da
Constituição  Federal,  contra  decisão,  proferida  em processo  revelador  de
habeas corpus,  a  implicar  a  não concessão da ordem, cabível  é  o recurso



ordinário.  Evolução  quanto  à  admissibilidade  do  substitutivo  do  habeas
corpus.  PATROCÍNIO  INFIEL  SIMULTÂNEO  OU
TERGIVERSAÇÃO.  Os  tipos  do  artigo  355  do  Código  Penal
pressupõem o instrumento de mandato – a procuração – outorgado ao
profissional da advocacia ou, no processo-crime, o fato de o acusado o
haver  indicado  por  ocasião  do  interrogatório,  constando  essa
circunstância da ata respectiva – artigo 266 do Código de Processo Penal.
Ordem  implementada  de  ofício  para  trancar  a  ação  penal  ante
informações do Juízo da causa sobre a inexistência do credenciamento
nas duas formas referidas.
(HC 110196, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado
em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 06-08-2013
PUBLIC 07-08-2013) 

Nessa  esteira,  considero  que  não  há  provas  para
caracterização  do  crime  de  patrocínio  infiel  no  caso  vertente,  razão  por  que
absolvo o indigitado de tal acusação. 

Lado outro, remanescendo da acusação apenas o delito do art.
171 do CP,  cuja pena mínima é de um ano  de reclusão,  é  direito  do réu ouvir  o
Ministério Público quanto à possibilidade de concessão da suspensão condicional do
processo, nos termos da Súmula 337 do STJ (“É cabível a suspensão condicional do
processo  na  desclassificação  do  crime  e  na  procedência  parcial  da  pretensão
punitiva”), impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja facultado
ao Parquet o pronunciamento a respeito da medida despenalizadora do art. 89 da Lei nº
9.099/95. 

Outrossim, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
com relação a impossibilidade de convivência entre o édito condenatório e o instituto
despenalizador da proposta de suspensão processual, em razão daquele constituir uma
coação indireta sobre a vontade do réu em aceitar ou não o benefício, desconstituo, de
ofício, a condenação pelo crime de estelionato. 

Sobre a matéria junto seguintes arestos do STJ:

HABEAS CORPUS Nº 293.410 - SP (2014/0097304-0)
RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
IMPETRANTE : JUNIOR ALEXANDRE MOREIRA PINTO
ADVOGADO : JUNIOR ALEXANDRE MOREIRA PINTO
IMPETRADO  : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE: AILSON APARECIDO CONTI
DECISÃO
AILSON  APARECIDO  CONTI,  paciente  neste  habeas  corpus,  estaria
sofrendo  coação  ilegal  em  seu  direito  de  locomoção,  em  decorrência  do
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na Apelação
Criminal n. 0001057-57.2007.4.03.6121.
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância,
pela prática das condutas previstas nos arts. 2º da Lei n. 8.176/1991 e 55 da
Lei  n.  9.605/1998.  Em seguida,  acolhendo-se  os  aclaratórios  opostos,  foi
reconhecida a prescrição deste último delito.
A defesa interpôs recurso de apelação e o Tribunal manteve a condenação do
paciente.  No  entanto,  com  base  no  entendimento  da  Súmula  337  deste
Superior Tribunal de Justiça, determinou a remessa dos autos à origem para
que fosse viabilizado o oferecimento da proposta de suspensão condicional
do processo, pelo Ministério Público Federal, nos termos do art. 89 da Lei n.
9.099/1995.
O impetrante argumenta que a partir do momento em que foi reconhecida a
prescrição em relação ao crime do art. 55 da Lei n. 9.605/1998, o paciente



passou  a  ter  direito  à  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo,
conforme o entendimento da Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que, "Na medida em que a pena, fixada em primeiro grau de jurisdição,
já garantia ao réu, em abstrato, valer-se do benefício, não poderia o órgão de
segunda instância  ter  antecipado o julgamento de  mérito,  em desfavor do
acusado" (fl. 3).
Ressalta  que  "o  ato  coator  impôs  ao  réu  uma  necessidade  de  aceitação
compulsória da futura proposta, uma vez que sua eventual recusa ensejaria a
imediata execução da pena já devidamente imposta" (fl. 3).
Requer, liminarmente, que seja expedido ofício à autoridade coatora para "o
fim de  se  impedir,  de  forma imediata,  a  produção  de  efeitos  no  acórdão
exarado nos autos da Apelação Criminal nº 0001057-57.2007.4.03.6121/SP"
(fl. 9) e, no mérito, a concessão da ordem para anular a ação penal desde "a
prolação do acórdão que julgou a apelação interposta pelo paciente" (fl. 10).
A liminar foi por mim deferida, às fls. 78-84, para suspender os efeitos do
acórdão impugnado e da sentença de primeiro grau até o julgamento final
deste habeas corpus. As informações foram prestadas às fls. 88-98, 99-138 e
142-176.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da em. Subprocuradora-
Geral  da  República  Fátima  Aparecida  de  Souza  Borghi,  opinou  pela
concessão da ordem, nos termos assim ementado:
[...]
HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  DE  RECURSO  PREVISTO  NO
ORDENAMENTO  JURÍDICO.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM
ECONÔMICA.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.
APLICAÇÃO  DA SÚMULA 337  DO  STJ.  DIREITO  SUBJETIVO  DO
RÉU.  CONDENAÇÃO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EXISTENTE.
PELO  NÃO  CONHECIMENTO.  PELA CONCESSÃO  DA ORDEM  DE
OFÍCIO  PARA  CASSAR  O  ACÓRDÃO  CONDENATÓRIO  E  SEUS
CONSECTÁRIOS  E  DETERMINAR  A  REMESSA  DOS  AUTOS  AO
JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA  OPORTUNIZAR  AO  PACIENTE  O
OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL (fl. 177).
Decido.
I. Admissibilidade
(...)
Sob  tais  premissas,  constato  a  ocorrência  de  flagrante  ilegalidade,  que
reclama a concessão, ex officio, da ordem.
II. Contextualização
Ailson Aparecido Conti, representante da empresa Mineração CAJ Ltda, foi
denunciado  porque  "No  dia  23  de  outubro  de  2006,  no  município  de
Tremembé/SP [...] foi flagrado, em vistoria conjunta realizada entre a Polícia
Ambiental,  CETESB  e  DEPRN,  exercendo  atividade  potencialmente
degradadora do meio ambiente,  consistente em extrair areia em desacordo
com a licença ambiental obtida e em área não licenciada pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral-DNPM" (fl.12).
Inicialmente, o acusado foi condenado, em concurso formal, à pena de 1 ano
e 2 meses de detenção, mais multa, como incurso nas penas dos arts. 2º da
Lei n. 8.176/1991 e 55 da Lei n. 9.605/1998. Em seguida, acolhendo-se os
aclaratórios, foi reconhecida a prescrição do crime previsto no art. 55 da Lei
n. 9.605/1998.
O recurso  de  apelação,  interposto  pela  defesa,  foi  provido  em parte  para
determinar  a  remessa  dos  autos  à  origem  para  que  fosse  viabilizado  o
oferecimento  da  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo,  pelo
Ministério Público Federal, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/1995. O
julgado foi assim ementado:
[...]
PENAL.  PROCESSO  PENAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÕES  RECONHECIDAS.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA  DENÚNCIA.  SÚMULA  N.  337  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
(...)
2. Dispõe a Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça que "é cabível a



suspensão  condicional  do  processo  na  desclassificação  do  crime  e  na
procedência  parcial  da  pretensão  punitiva".  Assim,  julgada  parcialmente
procedente  a  denúncia,  com  a  absolvição  dos  réus  da  acusação  de
contrabando e descaminho, remanescendo apenas a imputação da prática do
delito do art. 10, caput,  da Lei  n.  9.437/97, crime a que se impõe a pena
mínima de 1 (ano) de detenção, deve ser anulada a sentença, na parte que
condena os réus por esse delito, e serem baixados os autos ao Juízo de origem
a fim de oportunizar ao Ministério Público Federal eventual elaboração de
proposta de concessão de sursis processual, nos termos do art. 89 da Lei n.
9.099/95.
3. Embargos de declaração providos para suprir as omissões apontadas. (Fl.
60).
III. Incidência da Súmula 337 do STJ
Conforme se observa, o paciente, em princípio, foi condenado, em concurso
formal,  pelo  cometimento  das  condutas  previstas  nos  arts.  2º  da  Lei  n.
8.176/1991 e 55 da Lei n. 9.605/1998.
O  Tribunal  de  origem  reconheceu  o  direito  do  paciente  em  obter  do
Ministério Público Federal proposta de suspensão condicional do processo,
em relação ao crime do art. 2º da Lei n. 8.176/1991, porque houve, ainda em
primeira instância, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em
relação  ao  crime  do  art.  55  da  Lei  n.  9.605/1998.  A  Corte  Regional
determinou a remessa dos autos à origem para que fosse oferecida referida
proposta.  Contudo,  pelo  que  se  depreende  do  julgado,  foi  mantida  a
condenação pelo crime do art. 2º da Lei n. 8.176/1991.
Esta Corte Superior entende que é possível a suspensão condicional do
processo nas hipóteses de desclassificação ou nos casos de procedência
parcial da denúncia. Esse entendimento está firmado na Súmula n. 337
do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado registra que "É cabível
a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na
procedência parcial da pretensão punitiva".
Há  também  a  orientação  jurisprudencial  de  que  é  incompatível  a
manutenção  do  édito  condenatório  concomitantemente  à  proposta  de
suspensão  condicional  do  processo,  haja  vista  esse  fato  representar
indevida coação ao direito de escolha do acusado, afetando, dessa forma,
em sua essência, o instituto despenalizador previsto no art.89 da Lei n.
9.099/1995. Assim, o Tribunal de origem, ao determinar o retorno dos
autos  à  origem,  para  o  oferecimento  da  proposta  de  suspensão
condicional do processo, deveria ter desconstituído a sentença na parte
em que condenou o paciente pelo crime do art. 2 º da Lei n. 8.176/1991.
Sobre o tema, vejam-se alguns julgados desta Corte:
HABEAS  CORPUS.  PENAL.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO. ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. APLICAÇÃO DA SÚMULA
337/STJ. PROVIDÊNCIA QUE IMPÕE A ANULAÇÃO DA SENTENÇA
NA PARTE EM QUE CONDENOU O PACIENTE. AFASTAMENTO DO
MARCO  INTERRUPTIVO  DA PRESCRIÇÃO.  LAPSO  CONSUMADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. O reconhecimento, na apelação, de que o processo deveria ser remetido ao
Ministério Público para que se manifestasse acerca da proposta de suspensão
condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/1995) - a qual passou a ser
possível  em  razão  da  alteração  da  exclusão  pela  sentença  da  causa  de
aumento incluída na denúncia - impõe a anulação da condenação imposta em
primeiro grau, e não apenas a sua suspensão.
2. Hipótese em que o Tribunal, ao reconhecer que o Juízo de primeiro grau
deveria  ter  aplicado  a  Súmula  337/STJ,  apenas  suspendeu  os  efeitos  da
condenação proferida na sentença, de forma que voltaria a produzir efeitos
caso não oferecida a proposta de suspensão pelo Parquet ou, se apresentada,
não fosse aceita pelo réu.
[...]
(HC n.  222.943/RJ,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  6ªT,  DJe 19/9/2012,
destaquei.)
(...)
HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DE UM DOS CRIMES.



CABIMENTO  DO  SURSIS  PROCESSUAL.  SÚMULA  Nº  337/STJ.
UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE
DIVERGÊNCIA. FACULDADE DO RELATOR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em se fazendo cabível a suspensão condicional do processo, por força de
desclassificação  ou  procedência  só  parcial  da  denúncia,  é  dever  do  Juiz
suscitar a manifestação do Ministério Público, a propósito da sua suficiência
como  resposta  penal,  excluindo,  como  exclui,  a  imposição  da  pena
correspondente ao fato-crime.
2. Em casos tais, não se há de anular a denúncia e, tampouco, tudo mais do
processo  no  primeiro  grau  de  jurisdição,  mas  tão  só  desconstituir  a
condenação  decretada  na  sentença,  para  determinar  que  seja  ouvido  o
Ministério Público sobre a proposta de suspensão do processo referida no
artigo 89 da Lei nº 9.099/95. Precedentes.
3.  "É cabível  a  suspensão condicional  do processo na desclassificação do
crime  e  na  procedência  parcial  da  pretensão  punitiva."  (Súmula  do  STJ,
Enunciado nº 337).
[...]
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 828.063/GO, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, 6ªT, DJ 10/9/2007, p. 321, destaquei.)
HABEAS  CORPUS  #  CRIME  CONTRA A ECONOMIA POPULAR  #
ABSOLVIÇÃO  OPERADA  EM  SENTENÇA  #  POSSIBILIDADE  DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO # ORDEM CONCEDIDA -
Havendo a sentença absolvido a ré por um dos crimes, de modo que a pena
pelo remanescente permita a suspensão condicional do processo, devem ser
os  autos  enviados  ao  Ministério  Público,  para  exame da  possibilidade  da
concessão desse benefício.
-  Concederam  a  ordem.  (HC  n.  76.168/PE,  Rel.  Min.  Jane  Silva
(Desembargadora  Convocada  do  TJ/MG),  5ª  T.,  DJ  22/10/2007,  p.  327,
destaquei.)
IV. Dispositivo
À vista do exposto, com fundamento nos arts. 38 da Lei n. 8.038/1990 e 34,
XVIII, do RISTJ, nego seguimento à impetração, por entender inadequado o
uso do writ  como substitutivo do meio impugnativo próprio.  Contudo, ao
examinar seu conteúdo, identifico o apontado constrangimento ilegal, o que
me leva a, ex officio, conceder a ordem postulada, para, tornando definitivos
os efeitos da liminar anteriormente deferida, anular a condenação, imposta na
sentença e mantida pelo acórdão impugnado, quanto ao crime previsto no art.
2º, da Lei n. 8.176/1991.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 09 de setembro de 2015.
Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ  (Ministro  ROGERIO  SCHIETTI
CRUZ, 15/09/2015)

HABEAS  CORPUS.  LEI  DE  DROGAS.  DESCLASSIFICAÇÃO  DO
DELITO  DE  TRÁFICO  PARA  O  DE  USO  DE  ENTORPECENTES,
QUANDO  DO  JULGAMENTO  DO  RECURSO  DE  APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO PACIENTE. CONDUTA QUE ADMITE TANTO A
TRANSAÇÃO PENAL QUANTO A SUSPENSÃO  CONDICIONAL DO
PROCESSO.  INSTITUTOS  CUJA  OPORTUNIDADE  PARA
PROPOSITURA PELO  PARQUET  E  EVENTUAL ACEITAÇÃO  PELO
ACUSADO DEVE  SER CONFERIDA INCLUSIVE  NA HIPOTESE DE
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  DELITO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
CONFIGURADO.  CRIME  CUJO  PRAZO  PRESCRICIONAL  É  DE  2
ANOS (ART. 30 DA LEI N.º 11.343/06). ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA, PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO PACIENTE.
1. A conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 admite, em tese, tanto a
transação penal quanto a suspensão condicional do processo.
2. Os institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/95 devem ser aplicados
quando  ocorre  a  desclassificação  do  delito,  conforme  entendimento
sedimentado na súmula n.º 337 desta Corte.
3. Se não foi conferida ao Ministério Público a possibilidade de propor
transação penal ou a suspensão condicional do processo, em hipótese na



qual a pena abstrata prevista permite a aplicação de tais institutos, não
pode subsistir a condenação, por excluir do Acusado a oportunidade de
eventualmente aceitá-las.
4. O prazo prescricional para os crimes previstos no Capítulo III, do Título
III, da Lei n.º 11.343/06, é de 2 anos (art. 30).
5.  Ordem  de  habeas  corpus  concedida,  para  extinguir  a  punibilidade  do
Paciente, com fulcro no art 107, inciso IV, do Código Penal.
(HC 162.807/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 08/05/2012, DJe 21/05/2012)

HABEAS CORPUS.  DUPLICATA SIMULADA (ART.  172,  CAPUT DO
CPB). PACIENTE CONDENADO À PENA DE 1 ANO DE DETENÇÃO,
EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO
DE PENA RELATIVA AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16
DO CPB), RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE
DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MINORANTE QUE
DEVE SER CONSIDERADA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO ART. 89
DA LEI 9.099/95.  PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA
CONCESSÃO  DA  ORDEM.  ORDEM  CONCEDIDA,  PARA
DETERMINAR A VOLTA DOS AUTOS AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU,
COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO A
POSSIBILIDADE DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO.
1.    Entende  esta  Corte  Superior  de  Justiça,  bem  como  o  Pretório
Excelso, que a possibilidade de suspensão condicional do processo pode
ser oportunizada em qualquer fase em que esteja o feito, devendo o Juiz
ou o Tribunal, assim que verificar ser o caso de aplicação do art. 89 da
Lei 9.099/95, remeter os autos ao Ministério Público para que formalize
ou não a proposta.
2.    As  causas  gerais  de  diminuição  e  aumento  de  pena  devem  ser
consideradas para determinação da pena mínima cominada ao delito para fins
de aplicação da suspensão condicional do processo.
Precedentes do STJ.
3.    Como o arrependimento posterior,  uma vez preenchidos os requisitos
legais, é causa obrigatória de diminuição da pena, o fato deve ser levado em
consideração para verificar se a pena mínima cominada ao delito é igual ou
inferior a um ano, ainda que o reconhecimento da minorante tenha sido feito
em segundo grau de jurisdição, porque, a rigor, o acusado fazia jus à referida
diminuição desde a instauração da Ação Penal. Precedentes.
4.    Ordem  concedida,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,  para
determinar  a  volta  dos  autos  ao  Juiz  de  primeiro  grau,  com o  escopo de
oportunizar ao Ministério Público a possibilidade da proposta de suspensão
condicional do processo.
(HC  89.517/RS,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,
QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2008, DJe 19/12/2008)

Grifos meus.

DA  NULIDADE  DA  SENTENÇA  E  DA  FIXAÇÃO  DA  PENA-BASE  NO
MÍNIMO LEGAL 

No que toca ao pedido de nulidade da sentença, vez que não
houve proposta de suspensão condicional do processo tampouco suspensão condicional
da pena em favor do denunciado e ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal,
sob a alegação de que as circunstâncias do art. 59 do CP, como a primariedade e os bons
antecedentes, restam prejudicados diante das questões acima analisadas. 

Do exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
para absolver o apelante da acusação relativa ao tipo penal do art. 355 do CP (patrocínio
infiel)  e,  DE  OFÍCIO, DESCONSTITUO  A  SENTENÇA  no  que  pertine  à



condenação pelo delito  do art.  171 do CP (estelionato),  determinando o retorno dos
autos  ao  juízo  de  origem  com  o  escopo  de  oportunizar  ao  Ministério  Público  a
possibilidade da proposta de suspensão condicional do processo em favor do recorrente.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos,  Presidente  da Câmara Criminal e relator, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Joás de Brito Pereira Filho
e João Benedito da Silva.

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, 16 de junho de 2016.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


