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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 336 

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – LEI Nº 9.099/95 – SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INADMISSIBILIDADE 

É inadmissível a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 

89 da Lei 9.099/95, após a prolação de sentença condenatória, 

ressalvadas as hipóteses de desclassificação ou procedência parcial da 

pretensão punitiva estatal. 

(D.O.E., .01/06/2011, p.65) 
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OBSERVAÇÃO: Contém, também, a Tese 335 →→→→    Tese-335.doc 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
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  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos dos da Apelação nº 0006202-97.2008.8.26.0297, Comarca 

de Jales, em que é apelante J. DE S. S., vem perante Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição da República; artigo 255, § 2o, do RISTJ e artigo 26 da Lei 

nº 8.038/90, interpor recurso especial para o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, contra o v. Acórdão de fls. 151/160, pelos 

motivos adiante aduzidos: 

 

 

1.  A  HIPÓTESE  EM  EXAME.  

 

  J. DE S. S. foi denunciado por infração aos artigos 129, 

§§ 9º e 11 e 147, c.c. o artigo 61, I, “f”, do Código Penal. Narra a inicial 

que no dia 13 de julho de 2008, cerca de 20h00, na cidade de Jales, o 

acusado “agrediu, com socos na cabeça e nas costas a vítima Maria Estela 

Medeiros, portadora de deficiência (surda-muda), com quem conviveu por 

aproximadamente um ano, produzindo lesões corporais de natureza leve. 

Consta ainda que, horas depois, na mesma data, ameaçou de morte a vítima” 

(fls. 153).  
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  A Defesa “tomou a iniciativa de requerer a suspensão 

condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/95 (fls. 81/83).  

 

  O ilustre promotor de Justiça deixou de formular a proposta de 

suspensão condicional do processo, por entender que, em se tratando de delitos 

praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não tem aplicação a Lei 9.099/95, diante 

da vedação expressa do artigo 41, da 11.340/06 (fls. 84). 

 

  Entendeu o ilustre magistrado Alex Ricardo dos Santos Tavares, 

que a proposta de suspensão condicional do processo é ato da atribuição do 

Ministério Público” (fls. 153/154). 

 

  Houve tramitação de regular processo, sendo que J. DE 

S. S., “por infração ao artigo 129, §§ 9º e 11, do Código Penal, foi condenado 

à pena de quatro meses de detenção, e por infração ao artigo 147, c.c. artigo 61, 

I, aliena f, ambos do Código Penal, à pena de um mês e cinco dias de detenção, 

fixado para ambos os delito o regime inicial aberto, substituída as penas 

privativas de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de 
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serviços à comunidade, por igual prazo e, nos termos do artigo 387, IV, do 

Código de Processo Penal, no pagamento de R$ 1.000,00 para a vítima, a título 

de indenização moral mínima (fls. 106/116). 

 

  A sentença recorrida transitou em julgado para o Ministério 

Público em 7 de janeiro de 2010 (fls. 136)” (fls. 152).  

 

  O Ilustre Defensor Dativo apelou e pediu, em preliminar, 

pediu “a aplicação do artigo 89, da Lei 8.099/95. No mérito, em face da 

precariedade da prova, a absolvição, ou então a redução da pena afastada a 

verba indenizatória (fls. 122/127)” (fls. 152). 

  

  Os Desembargadores da Colenda 12ª Câmara de Direito 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, “POR VOTAÇÃO 

UNÂNIME, ACOLHERAM O PEDIDO PRELIMINAR PARA CONVERTER 

O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA A FIM DE ASSEGURAR AO 

APELANTE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS 

TERMOS EM QUE FORAM FORMULADOS NESTE ACÓRDÃO, 

ACEITAS E CUMPRIDAS AS OBRIGAÇÕES, DEVE SER DECLARADA A 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, COMUNICANDO-SE A ESTE 
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TRIBUNAL, RECUSADA A PROPOSTA DEVEM OS AUTOS RETORNAR 

A ESTE TRIBUNAL PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO DO APELO” 

(fls. 151). 

 

  Esta a fundamentação do v. acórdão recorrido: 

 

  “Consta da denúncia que, no dia 13 de julho de 2008, por 
volta de 20h, em Jales - SP, o apelante J. de S. S. agrediu, com 
socos na cabeça e nas costas a vítima Maria Estela Medeiros, 
portadora de deficiência (surda-muda), com quem conviveu por 
aproximadamente um ano, produzindo lesões corporais de natureza 
leve. Consta ainda que, horas depois, na mesma data, ameaçou de 
morte a vítima.  
 
  No caso presente, a defesa tomou a iniciativa de requerer a 
suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei 
9.099/95 (fls. 81/83).  
 
  O ilustre promotor de Justiça deixou de formular a 
proposta de suspensão condicional do processo, por entender que, 
em se tratando de delitos praticados com violência doméstica e 
familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não 
tem aplicação a Lei 9.099/95, diante da vedação expressa do artigo 
41, da 11.340/06 (fls. 84). 
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  Entendeu o ilustre magistrado Alex Ricardo dos Santos 
Tavares, que a proposta de suspensão condicional do processo é ato 
da atribuição do Ministério Público.  
 
  A suspensão condicional do processo é direito subjetivo do 
acusado, acarretando conseqüências que interferem diretamente no 
direito de punir do Estado. Se estiverem presentes os pressupostos 
legais, cabe ao juiz analisar a possibilidade do sobrestamento 
condicional do processo, na hipótese em que, oferecida a 
oportunidade, o Ministério Público deixe de propor ou deixe de 
formular a proposta. Necessário se faz analisar se a recusa encontra 
respaldo na lei.  
 
  Prevê a Constituição de 1988, ao estabelecer as garantias 
constitucionais, que a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito (artigo 5º, XXXV, CF).  
 
  O controle jurisdicional não pode representar interferência 
na área de atribuição do Ministério Público que, não resta dúvida, 
em face do disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal, é 
titular da ação penal.  
 
  No entanto, a exclusividade da iniciativa da ação penal, 
que decorre do princípio da obrigatoriedade, deve ser exercido, nos 
limites da lei, por força do referido dispositivo constitucional.  
 
  Em se tratando de medidas despenalizadoras, como é da 
natureza da suspensão condicional do processo, conferiu-se ao 
Ministério Público discricionariedade regrada ou controlada como 
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assinala Ada Pellegrini Grinover (Novas tendências do direito 
processual. RJ:Forense Universitária, 1990, p. 405).  
 
  Assim sendo, na hipótese de recusa pelo Ministério 
Público de formular a proposta de suspensão condicional do 
processo, cabe ao juiz assegurar ao apelante a oportunidade da 
medida. Incumbe ao juiz examinar se a recusa encontra respaldo na 
hipótese legal.  
 
  Por conseguinte, a iniciativa da proposta não deve ficar 
unicamente ao arbítrio do Ministério Público, devendo passar pelo 
crivo do Poder Judiciário.  
 
  O acusado tem direito à apreciação judicial de questão que, 
em última análise, poderá atingir o direito de liberdade. Não se trata 
de situação que deva ser olhada apenas sob o ângulo processual.  
 
  De outra parte, o juiz não se limita a homologar a 
suspensão condicional do processo, tanto assim que mesmo 
formulada a proposta pela acusação, se entender não preenchidos os 
requisitos legais, deverá afastá-la. Constatada a ausência dos 
pressupostos legais, cabe ao juiz indeferir a pretensão. 
 
  Mas não é só, segundo estabelece o § 2º, do artigo 89, da 
Lei 9.099/95, poderá o juiz especificar outras condições, desde que 
adequadas ao fato e à situação especial do acusado, que 
condicionarão o sobrestamento do processo.  
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  Por se tratar de direito subjetivo do acusado, a suspensão 
condicional do processo deve necessariamente passar pelo crivo 
jurisdicional.  
 
  Registre-se que o poder de assegurar o desenvolvimento 
regular do processo não colide com o direito de ação. Ou por outra, 
não se contrapõe à iniciativa da parte em provocar o exercício da 
função jurisdicional.  
 
  Na realidade, o princípio da inércia da jurisdição convive 
de forma harmônica com o princípio do impulso oficial, pelo qual 
"compete ao juiz, uma vez instaurada a relação processual, mover 
o procedimento de fase em fase, até exaurir a função 
jurisdicional'". (...) "O princípio do impulso processual garante a 
continuidade dos atos procedimentais e o seu avanço em direção à 
decisão definitiva. Embora a jurisdição seja inerte, o processo, 
uma vez instaurado, pode não ficar à mercê das partes. E é 
conveniente que assim seja, em virtude do predomínio do interesse 
público sobre o particular a exigir que a relação processual, uma 
vez iniciada, se desenvolva e conclua no mais breve tempo possível, 
exaurindo, dessa maneira, o dever estatal de prestar o serviço 
jurisdicional. Esse critério denominado princípio do impulso 
oficial consiste em atribuir ao órgão jurisdicional a ativação que 
move o procedimento de fase em fase, até a solução definitiva da 
causa. (Grinover, Ada Fellegrini et ai. Teoria geral do processo. 3ª 
ed. ampl. e atualiz. SF:RT, 1983, p. 67, 331).  
 
  Oportuna a lição de Alberto Silva Franco, ao observar que 
"o juiz e a Constituição devem ter, em verdade, uma relação de 
intimidade: direta, imediata e completa. Há um nível de 
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cumplicidade que os atrai e os enlaça. Na medida em que, de 
maneira explícita ou implícita, dá-se positividade constitucional 
aos direitos fundamentais à pessoa humana estabelece-se, ao 
mesmo tempo, um sistema de garantias com objetivo de preservá-
los. O juiz passa a ser o garantidor desse sistema. Não pode, por 
isso, em face de violações ou de ameaças de lesão aos direitos 
fundamentais constitucionalmente permanecer num estado de 
inércia ou de indiferença, ou mesmo admitir que o legislador 
infraconstiiucional se interponha indevidamente entre ele e a 
Constituição. Bem por isso, deve o juiz, num modelo garantístico, 
renunciar quer à função de "boca repetidora" da lei quer à função 
meramente corretiva da lei (...) é a partir dessa nova compreensão 
do papel do juiz do Estado Democrático de Direito e, portanto, de 
sua função de garantidor de direitos fundamentais inseridos ou 
decorrentes da Constituição, que se busca na atualidade 
fundamento à legitimação da jurisdição e da independência do 
roder judiciário" (Boletim IBCCRIM n° 56; julho/1997, p. 2).  
 
  Vislumbrada pelo magistrado a possibilidade da suspensão 
condicional do processo, cabe assegurar a medida ou dizer dos 
motivos de seu afastamento, não podendo simplesmente se abster 
de examinar a questão. 
 
  Na hipótese dos autos, viável a suspensão condicional do 
processo posto que se trata de instituto que acidentalmente integra a 
Lei 9.099/95.  
 
  Para os efeitos da Lei 11.340/06, configura violência 
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial em qualquer 
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.  
 
  O artigo 41, da Lei 11.340/06 veda a aplicação das 
medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/95. Em razão da 
natureza do conflito de interesses e da relação estabelecida entre as 
pessoas nele envolvidas, a conciliação ou a transação penal, 
institutos típicos das infrações penais de menor potencial ofensivo, 
foram repelidos pela Lei Maria da Penha, em se tratando de 
violência doméstica e familiar.  
 
  A suspensão condicional do processo, embora instituto 
inserido na Lei 9.099/95, não constitui instrumento processual 
dirigido especificamente às infrações de menor potencial ofensivo.  
 
  A suspensão condicional do processo circunstancialmente 
está no bojo da Lei 9.099/95. Todavia, trata-se de instituto 
processual que tem incidência ampla. Aplica-se a delitos que não 
estão compreendidos no rol das infrações de menor potencial 
ofensivo. 
 
  O artigo 89, da Lei 9.099/95, prevê a possibilidade da 
suspensão condicional do processo, desde que a pena mínima 
cominada para o delito seja igual ou inferior a um ano. Aplica-se a 
qualquer crime, seja ou não infração de menor potencial ofensivo. 
Basta que a pena mínima cominada seja igual ou inferior a um ano 
(art. 89, Lei 9.099/95).  
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  Na realidade, a suspensão condicional do processo 
representa forma alternativa de solução do conflito de interesses. É 
direito subjetivo do acusado. Acarreta conseqüências que 
interferem diretamente no direito de punir do Estado. A suspensão 
condicional do processo é medida de conseqüências mais brandas 
do que a condenação. Cumprido o período probatório, dá lugar à 
extinção da punibilidade, sem que os antecedentes fiquem 
comprometidos. For conseguinte, se presentes os pressupostos 
legais, cabe ao juiz analisar a possibilidade do sobrestamento 
condicional do processo.  
 
  O apelante é primário e não tem antecedentes criminais. 
Assim, tendo em vista a pena mínima cominada para o delito de 
lesões corporais, tem direito a à suspensão condicional do processo,  
nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/95.  
 
  Assim sendo, converte-se o julgamento em diligência para 
que, em audiência, o apelante J. de S. S., na presença de defensor, 
seja consultado da proposta de suspensão condicional do processo, 
pelo prazo de dois anos, fixadas como condições: a proibição de 
ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, e 
comparecer pessoal e mensalmente a Juízo para informar e 
justificar suas atividades.  
 
  Aceita a proposta, poderá desde logo ter início o período 
de provas e cumprido, sem revogação, deve ser declarada a 
extinção da punibilidade, comunicando-se a este Tribunal. 
Recusada a proposta, devem os autos retornar a este Tribunal para o 
julgamento do mérito do apelo.  
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  Diante do exposto, por votação unânime, acolheram o 
pedido preliminar para converter o julgamento em diligência a fim 
de assegurar ao apelante a suspensão condicional do processo, nos 
termos em que formulados neste Acórdão, aceitas e cumpridas as 
obrigações, deve ser declarada a extinção da punibilidade, 
comunicando-se a este Tribunal, recusada a proposta devem os 
autos retornar a este Tribunal para o julgamento do mérito do apelo.  
 

desª. Angélica de Almeida 
relatora” (fls. 153/160 – grifos do original). 

 

   
 

   
  Assim decidindo, a douta Turma Julgadora recusou 

vigência ao artigo 89 da Lei nº 9.099, de 26.09.95 - Lei dos Juizados 

Especiais, extravasando os limites do poder que lhe foi conferido, e 

também dissentiu de anteriores julgados do E. Superior Tribunal de 

Justiça, quanto às interpretações deste preceito e do artigo 41, da Lei 

nº 11.340/06, em três aspectos: 

 

 

a) Iniciativa exclusiva do Ministério Público da proposta 

de suspensão condicional do processo 
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  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 89 DA LEI Nº 
9.099/95. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 
RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE 
OFÍCIO PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. 
  1. A Egrégia 3ª Seção deste Superior Tribunal de 
Justiça pacificou já entendimento no sentido de que, em 
havendo divergência entre o órgão acusador e o magistrado, 
quanto à aplicação da suspensão condicional do processo 
(artigo 89 da Lei 9.099/95), tem incidência o disposto no artigo 
28 do Código de Processo Penal, não havendo falar em 
concessão, ex officio, do instituto despenalizador pelo próprio 
órgão julgador. 
  2. "Reunidos 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." (Súmula do STF, Enunciado 
nº 696). 
  3. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no REsp 784843/SP, Rel. Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 20.04.2006, DJ 
14.08.2006 p. 348 – publicado na Revista Eletrônica do 
Superior Tribunal de Justiça – documento 01))   

 

“Reunidos 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-
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se por analogia o art. 28 do Código de Processo 
Penal” (Súmula 696 do Excelso Supremo Tribunal Federal). 

 
 

 

 

 

 

 

b) “O art. 41 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) afastou 

a incidência da Lei 9.099/95 quanto aos crimes 

praticados com violência doméstica e familiar contra a 

mulher, independentemente da pena prevista, o que 

acarreta a impossibilidade de aplicação dos institutos 

despenalizadores nela previstos, como a suspensão 

condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95)” (STJ – 

HC 142.017/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 01/02/2010). 
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  HABEAS CORPUS. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL 

DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.099/95. 

VEDAÇÃO LEGAL. ART. 41 DA LEI 11.340/06. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

ORDEM DENEGADA. 

  1. A Constituição Federal, em seu art. 98, inciso I, não 

definiu a abrangência da expressão 'infrações de menor 

potencial ofensivo', isto é, coube ao legislador ordinário 

estabelecer o alcance do referido conceito que, considerando a 

maior gravidade dos crimes relacionados com violência 

doméstica ou familiar contra a mulher, decidiu tratar de forma 

mais severa as referidas infrações, afastando, no art. 41 da Lei 

nº 11.340/06, independentemente da pena prevista, a aplicação 

dos institutos previstos na Lei nº 9.099/95, quais sejam, a 

suspensão condicional do processo e a transação penal. 

  2. Na hipótese vertente, o paciente foi denunciado como 

incurso nas penas do art. 147 do Código Penal, pela prática de 

ameaça à sua companheira. Logo, por expressa vedação legal, 

não há como se aplicar o instituto da suspensão condicional do 

processo. 

  3. Ordem denegada. 
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(HC 156.924/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 16/11/2010  - 

publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 

Justiça – documento 02). 

 

 

 

c) “A suspensão condicional do processo (L. 9.099/95, art. 

89) só é possível enquanto não proferida a sentença 

condenatória. É inviável sua aplicação, como alternativa 

para confirmação da sentença condenatória” (STF - HC 

77264, Relator:  Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 

29/09/1998, DJ 04-08-2000 PP-00004 EMENT VOL-01998-03 PP-

00438)  

 

  HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 2 
ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO 
PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA POR PORTE ILEGAL 
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, 
CAPUT DA LEI 10.826/03). CONDENAÇÃO MANTIDA NO 
TRIBUNAL A QUO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO (ART. 89 DA LEI 9.099/95). PRECLUSÃO. 
PRECEDENTES DESTE STJ. PENA MÍNIMA 
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ESTABELECIDA PARA O CRIME (2 ANOS) SUPERIOR AO 
PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 9.099/95 (1 ANO). A LEI 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (LEI 10.259/01) 
NÃO ALTEROU O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. PARECER MINISTERIAL 
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT DENEGADO. 
  1.   É firme o entendimento desta Corte Superior 
quanto à inadmissibilidade da suspensão condicional do 
processo - nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95 - após à 
prolação de sentença condenatória, ressalvadas as hipóteses de 
desclassificação ou procedência parcial da pretensão punitiva 
estatal. 
  2.   A pena mínima cominada ao delito em questão (2 
anos) não se enquadra na previsão do art. 89 da Lei 9.099/95 (1 
ano); e o advento da Lei 10.259/01, que regulamentou o 
processo perante os Juizados Especiais Federais, em nada 
alterou o instituto da suspensão condicional do processo. 
  3.   Ordem denegada, em consonância com o parecer 
ministerial. 
(HC 133.471/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 
19/10/2009 – publicado na Revista Eletrônica do Superior 
Tribunal de Justiça – documento 03). 
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2. - INICIATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO 

2.a -  Negativa de vigência de lei federal. 

 

  Preceitua o art. 89 da Lei dos Juizados Especiais: “Nos 

crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um 

ano, abrangidos 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 autorizam a suspensão 

condicional da pena (art. 77 do Código Penal).” (grifo nosso). 
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  Não se pode excogitar, portanto, possa a suspensão ser 

concedida pelo Magistrado à revelia ou em discordância com o 

Ministério Público, pois só será possível por proposta do Ministério 

Público, que é justamente o único e privativo titular do “jus puniendi” 

(artigo 129, inciso I, da Constituição Federal).  

 

  Daí algumas conclusões lógicas e irretorquíveis. 

 

  A primeira delas, no sentido de que a lei não previu - 

porque não desejou - que a suspensão pudesse ser concedida de 

ofício, vez que implica transação, acordo, isto é, anuência das partes 

(Promotor de Justiça e imputado, que estará acompanhado de 

defensor). Depois, como é cediço, o juiz não participa dessa transação, 

senão para homologá-la, porque, caso contrário, estaria se avocando a 

condição de parte e em substituição compulsória do órgão acusador, o 

que se mostra incompatível com o princípio do acusatório, que repugna 

qualquer atividade “ex-officio” do órgão que se exige imparcial. 
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  Tivesse sido a intenção do legislador a de criar mais um 

direito público subjetivo para o acusado, por certo seria outra a redação 

do artigo 89 da Lei, bastando, para tanto, que se consignasse que 

“Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior 

a um ano, abrangidos ou não por esta Lei, o Juiz, ao receber a 

denúncia, a requerimento, ou não, do Ministério público, poderá 

suspender o processo...”. Não é o que se verifica. 

 
  Em outras palavras, a transação penal pressupõe 

consenso entre as partes, resulta da vontade delas, cumpridos os 

requisitos legais. 

 

  Nessa direção é o escólio de Afrânio Jardim: “Em alguns 

países, com reformas processuais recentes, o Ministério Público não 

tem o dever de oferecer a denúncia e, por motivo de política criminal, 

poderá deixar de denunciar e requerer o arquivamento da investigação 

policial. Suponhamos que a nossa Lei dissesse isto, o réu teria o direito 

subjetivo ao arquivamento do inquérito policial? Não. Seria apenas 

uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade. O nosso legislador não 

foi a tanto, diz que o Ministério Público não pode deixar de denunciar e 

requerer o arquivamento nem a pena, mas pode requerer uma pena 
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mais benevolente para o réu. Muda, a nível de sistema, a situação? 

Não. Ele tinha o dever de denunciar, mas, para essas infrações penais, 

ele não tem o dever de denunciar. Isto outorga ao réu o direito 

subjetivo de não ser processado? Parece-nos que não. Parece-nos 

que é uma faculdade que tem o Ministério Público naqueles casos, e, 

mesmo assim, só a pode exercer  preenchidos determinados requisitos 

legais, não oferecendo a denúncia e sugerindo uma pena mais 

benevolente para o réu. Isso não seria, ao nosso juízo um direito 

subjetivo do réu, mas uma faculdade do Ministério Público” (“Juizados 

Especiais”, Belo Horizonte, 1996, Associação Mineira do Ministério 

Público, nº 2, pg. 78 e 79). 

 

  Outros considerados autores não divergem quando, 

buscando a legítima intelecção dos dispositivos mencionados do 

recente diploma legal, pensam também que a iniciativa da transação e 

do  “sursis” processual, dentro dos princípios que disciplinam 

constitucionalmente a atividade do “Parquet”, é privativa do Promotor 

de Justiça. Assim é o pensamento de Alberto Zacarias Toron (“Drogas 

- boletim do IBCCrim, n. 35, novembro de 1995, p. 6). 
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  E se o Juiz não concordar com a negativa ministerial?  

Basta invocar, por analogia, o artigo 28 do Código de Processo Penal, 

submetendo a proposta ou a recusa de apresentação de proposta, ao 

crivo da Procuradoria Geral de Justiça.  

 

  Essa solução é apontada por Ada P. Grinover, Antonio 

Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes e Luiz Flávio 

Gomes: “Em suma, se presentes todos os requisitos legais da 

suspensão condicional do processo, deve o Ministério Público formular 

a proposta respectiva. E se, mesmo assim, não o fizer? Cremos que 

agir de ofício o juiz não pode (há quem pense de modo contrário: 

Damásio E. de Jesus, por exemplo). Eliminada a possibilidade de 

atuação do juiz “sponte” sua, só resta considerar o art. 28 do CPP 

(aplicado analogicamente) como solução plausível. 

 

  Parte-se do pressuposto de que a suspensão condicional 

do processo é instituto de natureza processual, atrelado ao princípio da 

discricionariedade regrada, cabendo ao Ministério Público a escolha da 

via reativa ao delito. A suspensão, de outro lado, de modo algum 

poderia ser concebida sem a transação explícita do órgão 
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acusatório.(grifo nosso). A solução para a recusa injustificada está no 

art. 28 do CPP, portanto. E se o Procurador Geral da Justiça insistir na 

não realização da proposta de suspensão, nada mais pode ser feito.” 

(Juizados Especiais Criminais, São Paulo, 1996, Ed. RT, n. 6.2, p. 

211). 

   
  Ao deixar, pois, de lado, o texto do artigo 89 da Lei nº 

9.099/95, a Egrégia 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, propondo, de ofício, a suspensão condicional do 

processo, negou, indubitavelmente, vigência à lei federal. 

 

 

2.b -   Do dissídio jurisprudencial 

 

  Com efeito, apreciando o Agravo Regimental no Recurso 

Especial nº 784.843 – SP, a 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, j. 20/04/2006, DJU 14/08/2006, p. 348 (publicado na Revista 

Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça – documento 01), 

decidiu: 
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  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 89 DA LEI Nº 
9.099/95. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 
RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE 
OFÍCIO PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. 
  1. A Egrégia 3ª Seção deste Superior Tribunal de 
Justiça pacificou já entendimento no sentido de que, em 
havendo divergência entre o órgão acusador e o magistrado, 
quanto à aplicação da suspensão condicional do processo 
(artigo 89 da Lei 9.099/95), tem incidência o disposto no artigo 
28 do Código de Processo Penal, não havendo falar em 
concessão, ex officio, do instituto despenalizador pelo próprio 
órgão julgador. 
  2. "Reunidos 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." (Súmula do STF, Enunciado 
nº 696). 
  3. Agravo regimental improvido. 

 

  Transcreve-se o relatório e o voto do Culto Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO:  

  

“RELATÓRIO 
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  EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO 

(Relator):    Agravo regimental interposto por Leandro Collado dos Santos e Rodolfo Henrique Brito de Souza contra decisão deste Relator que, monocraticamente, proveu recurso do Ministério Público para cassar acórdão de habeas corpus habeas corpus habeas corpus habeas corpus da Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que    deferira a suspensão condicional do processo, a despeito da recusa do oferecimento da proposta pelo Parquet.Parquet.Parquet.Parquet.   Alegam os agravantes que se a suspensão condicional do processo é direito subjetivo da parte e os atos do Ministério Público devem ser objeto de controle judicial, como são todos os atos administrativos, no caso do artigo 89 da Lei nº 9.099⁄ 95, não teria o legislador, como quer fazer crer a decisão impugnada, outorgado ao Ministério Público, um direito exclusivo, arbitrário e isento de verificação pelo Poder Judiciário, de decidir quando propor o benefício do artigo 89 da Lei nº 9.099⁄ 95.   Aduzem, de outro lado, que inexiste, na espécie, o dissídio jurisprudencial entre o acórdão atacado e a decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. 
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  Pugnam, ao final, pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão impugnada.   É o relatório.  
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 784.843 - SP (2005⁄0161016-3) 

  

VOTO 

          EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO (Relator):(Relator):(Relator):(Relator): Senhor Presidente, esta, em suma, a fundamentação da decisão objurgada:   "(...) A questão, ao que se tem, se refere ao oferecimento ou modificação da proposta de suspensão condicional do processo pelo próprio magistrado, de ofício.   Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça pacificou já entendimento no sentido de que, em havendo divergência entre o órgão acusador e o magistrado, no que se refere aos benefícios instituídos pela Lei nº 9.099⁄ 95, tem incidência o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, sendo vedado ao próprio órgão julgador a 
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aplicação ou modificação do instituto despenalizador requerido.   Nesse sentido, os seguintes precedentes:   "PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 306, DA LEI 9.503⁄ 97. CONCESSÃO DO SURSIS PROCESSUAL. MOMENTO E INICIATIVA.   I - O juiz não é parte e, portanto, inadmissível, em princípio, ex vi do art. 89 da Lei nº 9.099⁄ 95, c⁄ c os arts. 129, inciso I, da Carta Magna e 25, inciso III, da LONMP, que venha a oferecer o sursis processual ex officio ou a requerimento da defesa.   II - A eventual divergência entre o órgão de acusação e o órgão julgador acerca da concessão do sursis processual se resolve, na hipótese de recusa de proposta, pela aplicação do mecanismo previsto no art. 28 do CPP (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). 
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  Recurso provido." (REsp n° 704.924⁄ SP, Relator Ministro Felix Fischer,    inininin    23⁄ 5⁄ 2005). 
    "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEI N.º 9.099⁄ 95. ARTIGO 89. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 28 DO CPP.   1. Cabe ao Ministério Público a titularidade para a proposição da suspensão condicional do processo, não podendo o juiz substituí-lo nessa função.   2. Por conter requisitos de natureza axiológica a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu.   3. Divergindo juiz e promotor acerca da suspensão condicional do processo, devem ser os autos encaminhados ao Procurador-Geral, por aplicação analógica ao disposto no artigo 28 do CPP (Súmula 696 do STF). 
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  4. Recurso improvido." (REsp nº 435.552⁄ SP, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, inininin DJ 13⁄ 9⁄ 2004). 
    "RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 61 DA LEI Nº 9.099⁄ 95. DERROGAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. OFERECIMENTO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA.   1. A Lei 10.259⁄ 01 ajustada à Constituição da República, redefiniu os crimes de pequeno potencial ofensivo, identificando-os, em natureza, com os delitos a que a lei comine pena prisional máxima não superior a dois anos.   2. As infrações penais de pequeno potencial ofensivo são as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena privativa de liberdade máxima não superior a 2 (dois) anos. 
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  3. O procedimento das infrações de pequeno potencial ofensivo é o previsto na Lei nº 9.099⁄ 95, pena de nulidade.   4. Em havendo divergência entre o membro do Ministério Público e o Juiz, relativamente à suspensão condicional do processo, tem incidência a norma inserta no artigo 28 do Código de Processo Penal.    5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido." (REsp nº 613.833⁄ SP, da minha Relatoria, inininin DJ 6⁄ 12⁄ 2004). 
    "HABEAS CORPUS. LEI 9.099⁄ 95. ART. 76. TRANSAÇÃO PENAL. PROPOSTA  EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 
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  Não cabe ao Juiz, que não é titular da ação penal, substituir-se ao Parquet para formular proposta de transação penal.   A eventual divergência sobre o não oferecimento da proposta resolve-se à luz do mecanismo estabelecido no art. 28, c⁄ c o art. 3º do CPP.   Consoante precedentes firmados por este Tribunal, o artigo 2º, parágrafo único, da Lei 10.259⁄ 01, ao definir as infrações de menor potencial ofensivo como sendo crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 02 (dois) anos ou multa, derrogou o artigo 61, da Lei n.º 9.099⁄ 95, ampliando, destarte, o conceito de tais crimes também no âmbito dos Juizados Estaduais.   Ordem concedida em parte." (HC nº 30.970⁄ SP, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, inininin DJ 29⁄ 3⁄ 2004). 
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  "CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. LEI Nº 9.099⁄ 95. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIVERGÊNCIA. ART. 28 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.   I. É prerrogativa exclusiva do Ministério Público a iniciativa para a proposta de suspensão condicional do processo, sendo descabida, em tese, a sua realização pelo Julgador.   II. Divergindo o Juiz e o Representante do Parquet, quanto à proposição da benesse legal, os autos devem ser encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, por aplicação analógica do art. 28 do Diploma Processual Penal.   III. Recurso conhecido e provido para que, cassado o acórdão recorrido, seja adotado o procedimento do art. 28 do CPP." (REsp nº 218.115⁄ PR, Relator Ministro Gilson Dipp, inininin DJ 21⁄ 8⁄ 2000). 
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        In casuIn casuIn casuIn casu, o Ministério Público local não ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, com base no não preenchimento dos requisitos objetivos, tendo o Tribunal a quoa quoa quoa quo, em desacordo com o órgão ministerial, feito, de ofício, a proposta de suspensão condicional do processo.   Pelo exposto, com fundamento no artigo 557, parágrafo 1º-A, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3º do Código de Processo Penal, dou provimento ao recurso para, reformando o acórdão, denegar a ordem de habeas corpushabeas corpushabeas corpushabeas corpus." (fls. 161⁄ 163).   Conheço do recurso, mas lhe nego provimento.   É que, fundando-se também em negativa de vigência ao artigo 89 do Código Penal, induvidosamente cabível o conhecimento do recurso, pela alínea "a" do artigo 105, inciso III, da Constituição da República, ainda que se admitisse não comprovado o dissídio jurisprudencial.   No mérito, a Egrégia 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
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pacificou já entendimento no sentido de que cabe ao Ministério Público a titularidade para a proposição da suspensão condicional do processo, não podendo o juiz substituí-lo nessa função, e que, por conter requisitos de natureza axiológica, a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu (Cf. REsp 251.033⁄ SP, in in in in DJ 03⁄ 10⁄ 2005).   Daí porque, tal como declinado no decisum, decisum, decisum, decisum, em havendo divergência entre o órgão acusador e o magistrado quanto à aplicação da suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei 9.099⁄ 95), tem incidência o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, conforme, aliás, determina o enunciado nº 696 da súmula de jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis:verbis:verbis:verbis:   "Reunidos 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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  No mesmo sentido, a remansosa jurisprudência dos tribunais superiores, conforme se infere dos seguintes precedentes:   "Transação penal homologada em audiência realizada sem a presença do Ministério Público: nulidade: violação do art. 129, I, da Constituição Federal. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal - que a fundamentação do leading case da Súmula 696 evidencia: HC 75.343, 12.11.97, Pertence, RTJ 177⁄ 1293 -, que a imprescindibilidade do assentimento do Ministério Público quer à suspensão condicional do processo, quer à transação penal, está conectada estreitamente à titularidade da ação penal pública, que a Constituição lhe confiou privativamente (CF, art. 129, I).   2. Daí que a transação penal - bem como a suspensão condicional do processo - pressupõe o acordo entre as partes, cuja iniciativa da proposta, na ação penal pública, é do Ministério Público."    (RE 468.161⁄ GO, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, in in in in DJ 31⁄ 03⁄ 2006).   



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

  "HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SÚMULA 696 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem rechaçado a aplicação do instituto da prescrição antecipada reconhecida antes mesmo do oferecimento da denúncia. 2. Na hipótese de o juiz discordar da manifestação do Ministério Público que deixa de propor a suspensão condicional do processo, aplica-se, por analogia, o art. 28 do Código de Processo Penal. 3. Todavia, em se tratando de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, v.g., quando houver competência originária dos tribunais, o juiz deve acatar a manifestação do chefe do Ministério Público. 4. Tendo em vista que a suspensão condicional do processo tem natureza de transação processual, não existe direito público subjetivo do 
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paciente à aplicação do art. 89 da Lei 9.099⁄ 95. 5. Ordem denegada." (HC 83.458⁄ BA, Relator Ministro Joaquim Barbosa, in in in in DJ 06⁄ 02⁄ 2004). 
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. ERESP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI Nº 9.099⁄ 95). INICIATIVA DA PROPOSTA. DIVERGÊNCIA ENTRE AGENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E JUIZ DE DIREITO.   I - O juiz não é parte e, portanto, inadmissível, em princípio, ex vi art. 89 da Lei nº 9.099⁄ 95 c⁄ c os arts 129, inciso I da Carta Magna e 25, inciso III da LONMP, que venha a oferecer o sursis processual ex officio ou a requerimento da defesa.   II - A eventual divergência entre o órgão de acusação e o órgão julgador acerca da concessão do sursis processual se resolve, na hipótese de recusa de proposta, pela aplicação do mecanismo previsto no 
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art. 28 do C.P.P. (precedentes do Pretório Excelso e do STJ).   Embargos acolhidos." (EREsp 200.770⁄ GO, Relator Ministro Felix Fischer, inininin DJ 12⁄ 3⁄ 2001). 
    "CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. LEI Nº 9.099⁄ 95. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INICIATIVA. ART. 28 DO CPP. EMBARGOS ACOLHIDOS.    I. A iniciativa para a proposta de suspensão condicional do processo é privativa do Ministério Público, sendo descabida, em tese, a sua realização pelo Julgador.    II. Divergindo, o Julgador e o Representante do Parquet, quanto à proposição da benesse legal, os autos devem ser encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28 do CPP.  
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  III. Embargos acolhidos, reformando-se o acórdão embargado, a fim de que os autos sejam encaminhados ao Procurador-Geral da Justiça, nos termos do art. 28 do CPP." (EREsp 157.181⁄ SP, Relator Ministro Gilson Dipp, inininin    DJ 27⁄ 11⁄ 2000). 
    "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚM. 203-STJ. PROCESSUAL PENAL. LEI 9.099⁄ 95, ART. 89. SUSPENSÃO DO PROCESSO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. Acórdão de Tribunal de Alçada que determina a aplicação, de ofício, da suspensão condicional do processo de que trata a Lei 9.099⁄ 95, não pode ser considerado decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais, não se podendo falar em incidência da Súmula 203 do STJ.  
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  Não cabe ao Juiz, que não é titular da ação penal, substituir-se ao Parquet para formular proposta de suspensão condicional do processo. A eventual divergência sobre o não oferecimento da proposta resolve-se à luz do mecanismo estabelecido no art. 28 c⁄ c o art. 3º do CPP.    A teor do art. 89 da Lei 9.099⁄ 95, a suspensão condicional do processo somente é possível se não há condenação contra o acusado e se ele não responde a outro processo. Requisito legal que não ofende o princípio constitucional da "presunção de não culpabilidade".    Precedentes do STF e desta Corte. Embargos de divergência recebidos." (EREsp 185.187⁄ SP, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, inininin    DJ 22⁄ 11⁄ 99).   Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.   É O VOTO.”  (grifos do original). 
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  Este entendimento está consolidado no Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

  PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 334 DO CP. 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI 
Nº 9.099/95). RECUSA DO PARQUET EM OFERECÊ-LA. 
DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. CONCESSÃO EX-OFFICIO. 
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS. 
  I – O juiz não é parte e, portanto, inadmissível, em 
princípio, ex vi art. 89 da Lei nº 9.099/95 c/c os arts. 129, inciso I da 
Carta Magna e 25, inciso III da LONMP, que venha a oferecer o 
sursis processual ex officio ou a requerimento da defesa. 
  II - O Ministério Público ao não ofertar a suspensão 
condicional do processo, deve fundamentar adequadamente a sua 
recusa. A recusa concretamente motivada não acarreta, por si, 
ilegalidade sob o aspecto formal. 
  Ordem denegada. 
(HC 48.079/SP, Rel. MIN.  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 23.05.2006, DJ 26.06.2006 p. 173). 
 
  RECURSO ESPECIAL. ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO 
PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 
CONCESSÃO EX OFFICIO. INADMISSIBILIDADE. 
PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACUSADO QUE 
RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. 
  I - O juiz não é parte e, portanto, inadmissível, em 
princípio, ex vi art. 89 da Lei nº 9.099/95, que venha a oferecer o 
sursis processual ex officio ou a requerimento da defesa. 
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  II - Na hipótese de divergência entre juiz e promotor acerca 
da oferta da suspensão do processo,  os autos devem ser, remetidos 
ao Procurador-Geral de Justiça. 
  III – Escapa à questão do princípio da inocência a exigência 
infra-constitucional, acerca do sursis processual, sobre a inexistência 
de outro processo em andamento contra o réu. A recusa no 
oferecimento da suspensão não acarreta qualquer presunção. 
  IV – O benefício não alcança, pois, o réu que está sendo 
processado criminalmente. 
Recurso provido. 
(REsp 803.079/SP, Rel. MIN.  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 14.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 296). 
 
  RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEI 
N.º 9.099/95. ARTIGO 89. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 28 DO CPP. 
  1. Cabe ao Ministério Público a titularidade para a 
proposição da suspensão condicional do processo, não podendo 
o juiz substituí-lo nessa função. 
  2. Por conter requisitos de natureza axiológica a 
suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do 
réu. 
  3. Divergindo juiz e promotor acerca da suspensão 
condicional do processo, devem ser os autos encaminhados ao 
Procurador-Geral, por aplicação analógica ao disposto no 
artigo 28 do CPP (Súmula 696 do STF). 
  4. Recurso provido em parte. 
(REsp 251.033/SP, Rel. MIN.  HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, 
SEXTA TURMA, julgado em 02.06.2005, DJ 03.10.2005 p. 
343). 
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  No mesmo sentido é a orientação do Excelso Supremo 

Tribunal Federal através da Súmula 696: 

Reunidos 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.  

  
 

  Emerge patente, assim, a instauração de dissídio 

pretoriano, causada pela prolação, em 12ª Câmara de Direito Criminal 

do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

 

 

2.b.1 - Demonstração analítica 

 

  Como se verifica pelas transcrições ora feitas, é evidente 

o paralelismo entre o caso tratado no julgado trazido à colação e a 

hipótese decidida pelo v. acórdão recorrido: no dois processos houve 
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decisão sobre a medida consensual prevista no artigo 89 da Lei 

9.099/95. Contudo, as soluções aplicadas apresentam-se opostas.  

 

  Segundo o teor do acórdão impugnado: 

 

  “No caso presente, a defesa tomou a iniciativa de requerer 
a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da 
Lei 9.099/95 (fls. 81/83).  
 
  O ilustre promotor de Justiça deixou de formular a 
proposta de suspensão condicional do processo, por entender que, 
em se tratando de delitos praticados com violência doméstica e 
familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não 
tem aplicação a Lei 9.099/95, diante da vedação expressa do artigo 
41, da 11.340/06 (fls. 84). 
 
  Entendeu o ilustre magistrado Alex Ricardo dos Santos 
Tavares, que a proposta de suspensão condicional do processo é ato 
da atribuição do Ministério Público.  
 
  A suspensão condicional do processo é direito subjetivo do 
acusado, acarretando conseqüências que interferem diretamente no 
direito de punir do Estado. Se estiverem presentes os pressupostos 
legais, cabe ao juiz analisar a possibilidade do sobrestamento 
condicional do processo, na hipótese em que, oferecida a 
oportunidade, o Ministério Público deixe de propor ou deixe de 
formular a proposta. Necessário se faz analisar se a recusa encontra 
respaldo na lei.  
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  Prevê a Constituição de 1988, ao estabelecer as garantias 
constitucionais, que a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito (artigo 5º, XXXV, CF).  
 
  O controle jurisdicional não pode representar interferência 
na área de atribuição do Ministério Público que, não resta dúvida, 
em face do disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal, é 
titular da ação penal.  
 
  No entanto, a exclusividade da iniciativa da ação penal, 
que decorre do princípio da obrigatoriedade, deve ser exercido, nos 
limites da lei, por força do referido dispositivo constitucional.  
 
  Em se tratando de medidas despenalizadoras, como é da 
natureza da suspensão condicional do processo, conferiu-se ao 
Ministério Público discricionariedade regrada ou controlada como 
assinala Ada Pellegrini Grinover (Novas tendências do direito 
processual. RJ:Forense Universitária, 1990, p. 405).  
 
  Assim sendo, na hipótese de recusa pelo Ministério 
Público de formular a proposta de suspensão condicional do 
processo, cabe ao juiz assegurar ao apelante a oportunidade da 
medida. Incumbe ao juiz examinar se a recusa encontra respaldo na 
hipótese legal.  
 
  Por conseguinte, a iniciativa da proposta não deve ficar 
unicamente ao arbítrio do Ministério Público, devendo passar pelo 
crivo do Poder Judiciário.  
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  O acusado tem direito à apreciação judicial de questão que, 
em última análise, poderá atingir o direito de liberdade. Não se trata 
de situação que deva ser olhada apenas sob o ângulo processual.  
 
  De outra parte, o juiz não se limita a homologar a 
suspensão condicional do processo, tanto assim que mesmo 
formulada a proposta pela acusação, se entender não preenchidos os 
requisitos legais, deverá afastá-la. Constatada a ausência dos 
pressupostos legais, cabe ao juiz indeferir a pretensão. 
 
  Mas não é só, segundo estabelece o § 2º, do artigo 89, da 
Lei 9.099/95, poderá o juiz especificar outras condições, desde que 
adequadas ao fato e à situação especial do acusado, que 
condicionarão o sobrestamento do processo.  
 
  Por se tratar de direito subjetivo do acusado, a suspensão 
condicional do processo deve necessariamente passar pelo crivo 
jurisdicional.  
 
  Registre-se que o poder de assegurar o desenvolvimento 
regular do processo não colide com o direito de ação. Ou por outra, 
não se contrapõe à iniciativa da parte em provocar o exercício da 
função jurisdicional” (fls. 153/156).  
 

... 

 
  “Vislumbrada pelo magistrado a possibilidade da 
suspensão condicional do processo, cabe assegurar a medida ou 
dizer dos motivos de seu afastamento, não podendo simplesmente 
se abster de examinar a questão” (fls. 157). 
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... 

  “Assim sendo, converte-se o julgamento em diligência 
para que, em audiência, o apelante J. de S. S., na presença de 
defensor, seja consultado da proposta de suspensão condicional do 
processo, pelo prazo de dois anos, fixadas como condições: a 
proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização 
do juiz, e comparecer pessoal e mensalmente a Juízo para informar 
e justificar suas atividades.  
 
  Aceita a proposta, poderá desde logo ter início o período 
de provas e cumprido, sem revogação, deve ser declarada a 
extinção da punibilidade, comunicando-se a este Tribunal. 
Recusada a proposta, devem os autos retornar a este Tribunal para o 
julgamento do mérito do apelo.  
 
  Diante do exposto, por votação unânime, acolheram o 
pedido preliminar para converter o julgamento em diligência a fim 
de assegurar ao apelante a suspensão condicional do processo, nos 
termos em que formulados neste Acórdão, aceitas e cumpridas as 
obrigações, deve ser declarada a extinção da punibilidade, 
comunicando-se a este Tribunal, recusada a proposta devem os 
autos retornar a este Tribunal para o julgamento do mérito do 
apelo” (fls. 159/160).  

 

  Enquanto para o julgado do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: 
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  “ No mérito, a Egrégia 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pacificou já entendimento no sentido de que cabe ao Ministério Público a titularidade para a proposição da suspensão condicional do processo, não podendo o juiz substituí-lo nessa função, e que, por conter requisitos de natureza axiológica, a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu (Cf. REsp 251.033⁄ SP, in in in in DJ 03⁄ 10⁄ 2005).   Daí porque, tal como declinado no decisum, decisum, decisum, decisum, em havendo divergência entre o órgão acusador e o magistrado quanto à aplicação da suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei 9.099⁄ 95), tem incidência o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, conforme, aliás, determina o enunciado nº 696 da súmula de jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis:verbis:verbis:verbis:   "Reunidos 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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  No mesmo sentido, a remansosa jurisprudência dos tribunais superiores, conforme se infere dos seguintes precedentes:   "Transação penal homologada em audiência realizada sem a presença do Ministério Público: nulidade: violação do art. 129, I, da Constituição Federal. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal - que a fundamentação do leading case da Súmula 696 evidencia: HC 75.343, 12.11.97, Pertence, RTJ 177⁄ 1293 -, que a imprescindibilidade do assentimento do Ministério Público quer à suspensão condicional do processo, quer à transação penal, está conectada estreitamente à titularidade da ação penal pública, que a Constituição lhe confiou privativamente (CF, art. 129, I).   2. Daí que a transação penal - bem como a suspensão condicional do processo - pressupõe o acordo entre as partes, cuja iniciativa da proposta, na ação penal pública, é do Ministério Público."    (RE 468.161⁄ GO, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, in in in in DJ 31⁄ 03⁄ 2006).   
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  "HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SÚMULA 696 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem rechaçado a aplicação do instituto da prescrição antecipada reconhecida antes mesmo do oferecimento da denúncia. 2. Na hipótese de o juiz discordar da manifestação do Ministério Público que deixa de propor a suspensão condicional do processo, aplica-se, por analogia, o art. 28 do Código de Processo Penal. 3. Todavia, em se tratando de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, v.g., quando houver competência originária dos tribunais, o juiz deve acatar a manifestação do chefe do Ministério Público. 4. Tendo em vista que a suspensão condicional do processo tem natureza de transação processual, não existe direito público subjetivo do 
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paciente à aplicação do art. 89 da Lei 9.099⁄ 95. 5. Ordem denegada." (HC 83.458⁄ BA, Relator Ministro Joaquim Barbosa, in in in in DJ 06⁄ 02⁄ 2004). 
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. ERESP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI Nº 9.099⁄ 95). INICIATIVA DA PROPOSTA. DIVERGÊNCIA ENTRE AGENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E JUIZ DE DIREITO.   I - O juiz não é parte e, portanto, inadmissível, em princípio, ex vi art. 89 da Lei nº 9.099⁄ 95 c⁄ c os arts 129, inciso I da Carta Magna e 25, inciso III da LONMP, que venha a oferecer o sursis processual ex officio ou a requerimento da defesa.   II - A eventual divergência entre o órgão de acusação e o órgão julgador acerca da concessão do sursis processual se resolve, na hipótese de recusa de proposta, pela aplicação do mecanismo previsto no 
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art. 28 do C.P.P. (precedentes do Pretório Excelso e do STJ).   Embargos acolhidos." (EREsp 200.770⁄ GO, Relator Ministro Felix Fischer, inininin DJ 12⁄ 3⁄ 2001). 
    "CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. LEI Nº 9.099⁄ 95. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INICIATIVA. ART. 28 DO CPP. EMBARGOS ACOLHIDOS.    I. A iniciativa para a proposta de suspensão condicional do processo é privativa do Ministério Público, sendo descabida, em tese, a sua realização pelo Julgador.    II. Divergindo, o Julgador e o Representante do Parquet, quanto à proposição da benesse legal, os autos devem ser encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28 do CPP.  
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  III. Embargos acolhidos, reformando-se o acórdão embargado, a fim de que os autos sejam encaminhados ao Procurador-Geral da Justiça, nos termos do art. 28 do CPP." (EREsp 157.181⁄ SP, Relator Ministro Gilson Dipp, inininin    DJ 27⁄ 11⁄ 2000). 
    "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚM. 203-STJ. PROCESSUAL PENAL. LEI 9.099⁄ 95, ART. 89. SUSPENSÃO DO PROCESSO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. Acórdão de Tribunal de Alçada que determina a aplicação, de ofício, da suspensão condicional do processo de que trata a Lei 9.099⁄ 95, não pode ser considerado decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais, não se podendo falar em incidência da Súmula 203 do STJ.  
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  Não cabe ao Juiz, que não é titular da ação penal, substituir-se ao Parquet para formular proposta de suspensão condicional do processo. A eventual divergência sobre o não oferecimento da proposta resolve-se à luz do mecanismo estabelecido no art. 28 c⁄ c o art. 3º do CPP.    A teor do art. 89 da Lei 9.099⁄ 95, a suspensão condicional do processo somente é possível se não há condenação contra o acusado e se ele não responde a outro processo. Requisito legal que não ofende o princípio constitucional da "presunção de não culpabilidade".    Precedentes do STF e desta Corte. Embargos de divergência recebidos." (EREsp 185.187⁄ SP, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, inininin    DJ 22⁄ 11⁄ 99).   Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  
 

  Em síntese, o v. acórdão recorrido entende possível a 

concessão da suspensão condicional do processo à revelia do 
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Ministério Público, vez que afirmou: “Assim sendo, na hipótese de 

recusa pelo Ministério Público de formular a proposta de 

suspensão condicional do processo, cabe ao juiz assegurar ao 

apelante a oportunidade da medida” (fls. 155). Já o SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, como se constata pelo acórdão transcrito, 

afirma de maneira clara que não é possível a concessão do benefício à 

revelia do Ministério Público: “... a Egrégia 3ª Seção deste Superior 

Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, pacificou já entendimento no sentido de que 

cabe ao Ministério Público a titularidade para a proposição da 

suspensão condicional do processo, não podendo o juiz substituí-

lo nessa função, e que, por conter requisitos de natureza 

axiológica, a suspensão condicional do processo não é direito 

subjetivo do réu”.   

 

  Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta as divergências de soluções. Sendo assim, mais correta, a 

nosso ver, a solução encontrada pelo julgado do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 
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3 – “O art. 41 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) 

afastou a incidência da Lei 9.099/95 quanto aos crimes 

praticados com violência doméstica e familiar contra a 

mulher, independentemente da pena prevista, o que 

acarreta a impossibilidade de aplicação dos institutos 

despenalizadores nela previstos, como a suspensão 

condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95)” (STJ – 

HC 142.017/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 01/02/2010). 
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  A tese acolhida pela r. decisão recorrida dissente da 

orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça,  como demonstra 

o seguinte julgado, cuja ementa é do seguinte teor: 

 

  HABEAS CORPUS. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL 
DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.099/95. 
VEDAÇÃO LEGAL. ART. 41 DA LEI 11.340/06. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
ORDEM DENEGADA. 
  1. A Constituição Federal, em seu art. 98, inciso I, não 
definiu a abrangência da expressão 'infrações de menor 
potencial ofensivo', isto é, coube ao legislador ordinário 
estabelecer o alcance do referido conceito que, considerando a 
maior gravidade dos crimes relacionados com violência 
doméstica ou familiar contra a mulher, decidiu tratar de forma 
mais severa as referidas infrações, afastando, no art. 41 da Lei 
nº 11.340/06, independentemente da pena prevista, a aplicação 
dos institutos previstos na Lei nº 9.099/95, quais sejam, a 
suspensão condicional do processo e a transação penal. 
  2. Na hipótese vertente, o paciente foi denunciado como 
incurso nas penas do art. 147 do Código Penal, pela prática de 
ameaça à sua companheira. Logo, por expressa vedação legal, 
não há como se aplicar o instituto da suspensão condicional do 
processo. 
  3. Ordem denegada. 
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(HC 156.924/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 16/11/2010 – 
publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 
Justiça – documento 02). 
  
 

 

  Transcreve-se o Relatório e o Voto do Culto Ministro 

Relator: 

 

RELATÓRIO 

  

  O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): 
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela 
Defensoria Pública em favor de JULIANO DE OLIVEIRA SILVA, 
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do 
Sul que, julgando o Recurso em Sentido Estrito nº 2009.025384-
2⁄0000-00, manteve a decisão que, nos termos do art. 41 da Lei 
11.340⁄2006, indeferiu a suspensão condicional do processo na ação 
penal movida em face do paciente, pela suposta prática do delito 
previsto no art. 147 do Código Penal. 

  Argumenta a defesa a ilegalidade do acórdão recorrido 
porquanto "o instituto da suspensão condicional do processo não 
se inclui apenas entre os mecanismos característicos dos Juizados 
Especiais Criminais, já que não se destina exclusivamente aos 
chamados delitos de menor potencial ofensivo (pena máxima de 
dois anos), mas àqueles com pena mínima de até um ano. Portanto, 
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uma vez preenchidos os requisitos, mesmo os delitos processados 
na Justiça Comum, Especial, Eleitoral, Militar, Ambiental, etc., são 
passíveis de suspensão condicional do processo, ainda que não 
tenham nenhuma relação com a sistemática dos Juizados" (fl. 19). 

  Sustenta, por fim, que a aplicação do instituto previsto no 
art. 89 da Lei 9.099⁄95 ao caso em análise não importaria nenhuma 
violação à isonomia, tampouco à proteção à família. 

  Pleiteia, liminarmente, sejam suspensos os efeitos do 
acórdão recorrido, porquanto presentes os requisitos autorizadores 
da suspensão condicional do processo. No mérito, requer a 
concessão definitiva da ordem e a consequente remessa dos autos 
ao representante do Ministério Público de 1º grau para que se 
manifeste sobre a possibilidade da proposta de suspensão 
condicional do processo. 

  Instrui a inicial com os documentos de fls. 14 a 56, sendo 
indeferida a tutela de urgência (fls. 59 e 60) e prestadas as 
informações pela autoridade impetrada (fls. 65), oportunidade em 
que acostou cópia da decisão vergastada (fls. 66 a 68). 

  A douta Subprocuradoria-Geral da República opinou pela 
denegação da ordem. 

  É o relatório. 

HABEAS CORPUS Nº 156.924 - MS (2009⁄0242750-8) 
   
  

VOTO 
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  O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): 
Por meio do presente writ o impetrante busca a aplicação da 
suspensão condicional do processo ao paciente ao argumento de 
que "uma vez preenchidos os requisitos, mesmo os delitos 
processados na Justiça Comum, Especial, Eleitoral, Militar, 
Ambiental, etc., são passíveis de suspensão condicional do 
processo, ainda que não tenham nenhuma relação com a 
sistemática dos Juizados" (fls. 19). 

  Como é cediço, o art. 41 da Lei nº 11.340⁄06, ao dispor que 
"aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a 
mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 
9099, de 26 de setembro de 1995", proibiu a aplicação dos 
institutos previstos na Lei dos Juizados Especiais Criminais aos 
crimes praticados com violência doméstica contra a mulher, 
inclusive da suspensão condicional do processo. 

  Isto porque a Constituição Federal, em seu art. 98, inciso I, 
não definiu a abrangência da expressão "infrações de menor 
potencial ofensivo", isto é, coube ao legislador ordinário 
estabelecer o alcance do referido conceito, qual seja, as . E ainda, 
considerando a maior gravidade dos crimes relacionados com 
violência doméstica ou familiar contra a mulher, decidiu tratar de 
forma mais severa as referidas infrações, afastando, no art. 41 da 
Lei nº 11.340⁄06, independentemente da pena prevista, a aplicação 
dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099⁄95, quais 
sejam, a suspensão condicional do processo e a transação penal. 

  Sobre o assunto, cabe destacar o posicionamento 
doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, in verbis: 
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"Por isso, o art. 41 da Lei 11.340⁄2006 pode estipular 
outra exceção, agora para restringir o alcance da Lei 
9099⁄95. Na realidade, com outras palavras, firmou o 
entendimento de que os crimes praticados com violência 
doméstica e familiar contra a mulher não são de menor 
potencial ofensivo, pouco importando o quantum da pena, 
motivo pelo qual não se submetem ao disposto na Lei 
9.099⁄95, afastando, inclusive, o benefício da suspensão 
condicional do processo, previsto no art. 89 da referida 
Lei do JECRIM. Embora severa, a disposição do art. 41, 
em comento, é constitucional. Em primeiro plano, porque 
o art. 98, I, da Constituição Federal, delegou à lei a 
conceituação de infração de menor potencial ofensivo e as 
hipóteses em que se admite a transação. Em segundo 
lugar, pelo fato de se valer do princípio da isonomia e não 
da igualdade literal, ou seja, deve-se tratar desigualmente 
os desiguais" (Leis Penais e Processuais Penais 

Comentadas. 4.ed. Dão Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 1185). 

  

  Por oportuno, mister transcrever, ainda, lição da autoria de 
DAMÁSIO DE JESUS, da obra Lei dos Juizados Especiais 
Criminais Anotada: 

  
"O art. 41 da Lei acima determina que: 'Aos crimes 
praticados com violência doméstica e familiar contra a 
mulher, independentemente da pena prevista, não se 
aplica a Lei n. 9099, de 26 de setembro de 1995'. Desse 
modo, não se admite suspensão condicional do processo 
para qualquer fato envolvendo violência doméstica e 
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familiar contra a mulher, ainda que a pena mínima 
cominada ao fato não seja inferior a um ano" (Lei dos 

Juizados Especiais Criminais Anotada. 11.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 113). 

  

  Assim, da detida análise dos autos, constata-se que o 
paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 147 do 
Código Penal, pela prática de ameaça à sua companheira (fls.66v), 
logo, por expressa vedação legal, não há como se aplicar o instituto 
da suspensão condicional do processo ao referido delito, consoante 
entendimento desta Corte de Justiça: 

  
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO 
CORPORAL LEVE PRATICADA COM VIOLÊNCIA 
FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE 
DA LEI 9.099⁄95 E, COM ISSO, DE SEU ART. 89, QUE 
DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO. PARECER MINISTERIAL PELA 
DENEGAÇÃO DO WRIT. 
ORDEM DENEGADA. 
"1.   O art. 41 da Lei 11.340⁄06 (Lei Maria da Penha) 
afastou a incidência da Lei 9.099⁄95 quanto aos crimes 
praticados com violência doméstica e familiar contra a 
mulher, independentemente da pena prevista, o que 
acarreta a impossibilidade de aplicação dos institutos 
despenalizadores nela previstos, como a suspensão 
condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099⁄95). 
"2.   Ademais, a suspensão condicional do processo, no 
caso, resta obstada pela superveniência da sentença penal 
condenatória. 
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Precedentes do STF. 
"3.   Parecer ministerial pela denegação do writ. 
"4.   Ordem denegada". 
(HC 142017⁄MG, Rel. Ministro  NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19⁄11⁄2009, 
DJe 01⁄02⁄2010). 

  

  Não diverge o seguinte julgado: 

  
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA 
PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO. PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. MEDIDA 
DESPENALIZADORA. PROIBIÇÃO DE APLICAÇÃO DA 
LEI 9.099⁄1995. ORDEM DENEGADA. 
"1. A família é a base da sociedade e tem a especial 
proteção do Estado; a assistência à família será feita na 
pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 
relações. (Inteligência do artigo 226 da Constituição da 
República). 
"2. As famílias que se erigem em meio à violência não 
possuem condições de ser base de apoio e 
desenvolvimento para os seus membros, os filhos daí 
advindos dificilmente terão condições de conviver 
sadiamente em sociedade, daí a preocupação do Estado 
em proteger especialmente essa instituição, criando 
mecanismos, como a Lei Maria da Penha, para tal 
desiderato. 
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"3. Não se aplica aos crimes praticados contra a mulher, 
no âmbito doméstico e familiar, a Lei 9.099⁄1995. (Artigo 
41 da Lei 11.340⁄2006). 
"4. A suspensão condicional do processo é medida de 
caráter despenalizador criado pela Lei 9.099⁄1995 e vai 
de encontro aos escopos criados pela Lei Maria da Penha 
para a proteção do gênero feminino. 
"5. Ordem denegada. 
(HC 109.547⁄ES, Rel. Ministra  JANE SILVA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ⁄MG), 
SEXTA TURMA, julgado em 10⁄11⁄2009, DJe 07⁄12⁄2009). 

   

  Ante o exposto, não havendo qualquer constrangimento 
ilegal a ser sanado por esta via, denega-se a ordem” (grifos do 
original). 

 

 

  Aliás, esta é a pacífica orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Confira-se: 

 

  HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL 
DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 9.099/95. 
ORDEM DENEGADA. 
  1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi 
firmada no sentido da inaplicabilidade da Lei n.º 9.099/95 aos 
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crimes praticados com violência doméstica ou familiar, em 
razão do disposto no art. 41 da Lei n.º 11.340/2006. 
  2. Ordem denegada. 
(HC 164.481/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 23/08/2010). 
 
  HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO 
CORPORAL LEVE PRATICADA COM VIOLÊNCIA 
FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE 
DA LEI 9.099/95 E, COM ISSO, DE SEU ART. 89, QUE 
DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO. PARECER MINISTERIAL PELA 
DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 
  1.   O art. 41 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) 
afastou a incidência da Lei 9.099/95 quanto aos crimes 
praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, o que acarreta a 
impossibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores 
nela previstos, como a suspensão condicional do processo (art. 
89 da Lei 9.099/95). 
  2.   Ademais, a suspensão condicional do processo, no 
caso, resta obstada pela superveniência da sentença penal 
condenatória. 
  Precedentes do STF. 
  3.   Parecer ministerial pela denegação do writ. 
  4.   Ordem denegada. 
(HC 142.017/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 
01/02/2010). 
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  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA 
PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO. PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. MEDIDA 
DESPENALIZADORA. PROIBIÇÃO DE APLICAÇÃO DA 
LEI 9.099/1995. ORDEM DENEGADA. 
  1. A família é a base da sociedade e tem a especial 
proteção do Estado; a assistência à família será feita na pessoa 
de cada um dos que a integram, criando mecanismos para 
coibir a violência no âmbito de suas relações. (Inteligência do 
artigo 226 da Constituição da República). 
  2. As famílias que se erigem em meio à violência não 
possuem condições de ser base de apoio e desenvolvimento para 
os seus membros, os filhos daí advindos dificilmente terão 
condições de conviver sadiamente em sociedade, daí a 
preocupação do Estado em proteger especialmente essa 
instituição, criando mecanismos, como a Lei Maria da Penha, 
para tal desiderato. 
  3. Não se aplica aos crimes praticados contra a mulher, 
no âmbito doméstico e familiar, a Lei 9.099/1995. (Artigo 41 da 
Lei 11.340/2006). 
  4. A suspensão condicional do processo é medida de 
caráter despenalizador criado pela Lei 9.099/1995 e vai de 
encontro aos escopos criados pela Lei Maria da Penha para a 
proteção do gênero feminino. 
  5. Ordem denegada. 
(HC 109.547/ES, Rel. Ministra JANE SILVA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA 
TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 07/12/2009). 
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  Emerge patente, assim, a instauração de dissídio 

pretoriano, causada pela prolação, em 12ª Câmara de Direito Criminal 

do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

3.a - Demonstração analítica de semelhança  

 

  Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente o 

paralelismo entre o caso tratado no julgado trazido à colação e a 

hipótese decidida nos autos: nos dois processos houve decisão sobre 

a aplicação do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 ao réu que comete crime 
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com violência doméstica ou familiar. Contudo, as soluções aplicadas 

apresentam-se opostas.  

 

  Segundo o teor do acórdão impugnado:  

 

  “Consta da denúncia que, no dia 13 de julho de 2008, por 
volta de 20h, em Jales - SP, o apelante J. de S. S. agrediu, com 
socos na cabeça e nas costas a vítima Maria Estela Medeiros, 
portadora de deficiência (surda-muda), com quem conviveu por 
aproximadamente um ano, produzindo lesões corporais de natureza 
leve. Consta ainda que, horas depois, na mesma data, ameaçou de 
morte a vítima.  
 
  No caso presente, a defesa tomou a iniciativa de requerer a 
suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei 
9.099/95 (fls. 81/83).  
 
  O ilustre promotor de Justiça deixou de formular a 
proposta de suspensão condicional do processo, por entender que, 
em se tratando de delitos praticados com violência doméstica e 
familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não 
tem aplicação a Lei 9.099/95, diante da vedação expressa do artigo 
41, da 11.340/06 (fls. 84). 
 
  Entendeu o ilustre magistrado Alex Ricardo dos Santos 
Tavares, que a proposta de suspensão condicional do processo é ato 
da atribuição do Ministério Público” (153/154).  
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... 

 
 
  “Vislumbrada pelo magistrado a possibilidade da 
suspensão condicional do processo, cabe assegurar a medida ou 
dizer dos motivos de seu afastamento, não podendo simplesmente 
se abster de examinar a questão. 
 
  Na hipótese dos autos, viável a suspensão condicional do 
processo posto que se trata de instituto que acidentalmente integra a 
Lei 9.099/95.  
 
  Para os efeitos da Lei 11.340/06, configura violência 
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial em qualquer 
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.  
 
  O artigo 41, da Lei 11.340/06 veda a aplicação das 
medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/95. Em razão da 
natureza do conflito de interesses e da relação estabelecida entre as 
pessoas nele envolvidas, a conciliação ou a transação penal, 
institutos típicos das infrações penais de menor potencial ofensivo, 
foram repelidos pela Lei Maria da Penha, em se tratando de 
violência doméstica e familiar.  
 
  A suspensão condicional do processo, embora instituto 
inserido na Lei 9.099/95, não constitui instrumento processual 
dirigido especificamente às infrações de menor potencial ofensivo.  
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  A suspensão condicional do processo circunstancialmente 
está no bojo da Lei 9.099/95. Todavia, trata-se de instituto 
processual que tem incidência ampla. Aplica-se a delitos que não 
estão compreendidos no rol das infrações de menor potencial 
ofensivo. 
 
  O artigo 89, da Lei 9.099/95, prevê a possibilidade da 
suspensão condicional do processo, desde que a pena mínima 
cominada para o delito seja igual ou inferior a um ano. Aplica-se a 
qualquer crime, seja ou não infração de menor potencial ofensivo. 
Basta que a pena mínima cominada seja igual ou inferior a um ano 
(art. 89, Lei 9.099/95).  
 
  Na realidade, a suspensão condicional do processo 
representa forma alternativa de solução do conflito de interesses. É 
direito subjetivo do acusado. Acarreta conseqüências que 
interferem diretamente no direito de punir do Estado. A suspensão 
condicional do processo é medida de conseqüências mais brandas 
do que a condenação. Cumprido o período probatório, dá lugar à 
extinção da punibilidade, sem que os antecedentes fiquem 
comprometidos. For conseguinte, se presentes os pressupostos 
legais, cabe ao juiz analisar a possibilidade do sobrestamento 
condicional do processo.  
 
  O apelante é primário e não tem antecedentes criminais. 
Assim, tendo em vista a pena mínima cominada para o delito de 
lesões corporais, tem direito a à suspensão condicional do processo,  
nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/95.  
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  Assim sendo, converte-se o julgamento em diligência para 
que, em audiência, o apelante J. de S. S., na presença de defensor, 
seja consultado da proposta de suspensão condicional do processo, 
pelo prazo de dois anos, fixadas como condições: a proibição de 
ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, e 
comparecer pessoal e mensalmente a Juízo para informar e 
justificar suas atividades.  
 
  Aceita a proposta, poderá desde logo ter início o período 
de provas e cumprido, sem revogação, deve ser declarada a 
extinção da punibilidade, comunicando-se a este Tribunal. 
Recusada a proposta, devem os autos retornar a este Tribunal para o 
julgamento do mérito do apelo.  
 
  Diante do exposto, por votação unânime, acolheram o 
pedido preliminar para converter o julgamento em diligência a fim 
de assegurar ao apelante a suspensão condicional do processo, nos 
termos em que formulados neste Acórdão, aceitas e cumpridas as 
obrigações, deve ser declarada a extinção da punibilidade, 
comunicando-se a este Tribunal, recusada a proposta devem os 
autos retornar a este Tribunal para o julgamento do mérito do 
apelo” (fls. 157/160).  

 

 

  Enquanto para o paradigma:  

 

  “Como é cediço, o art. 41 da Lei nº 11.340⁄06, ao dispor 
que "aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 
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contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se 
aplica a Lei n. 9099, de 26 de setembro de 1995", proibiu a 
aplicação dos institutos previstos na Lei dos Juizados Especiais 
Criminais aos crimes praticados com violência doméstica contra a 
mulher, inclusive da suspensão condicional do processo. 

  Isto porque a Constituição Federal, em seu art. 98, inciso I, 
não definiu a abrangência da expressão "infrações de menor 
potencial ofensivo", isto é, coube ao legislador ordinário 
estabelecer o alcance do referido conceito, qual seja, as . E ainda, 
considerando a maior gravidade dos crimes relacionados com 
violência doméstica ou familiar contra a mulher, decidiu tratar de 
forma mais severa as referidas infrações, afastando, no art. 41 da 
Lei nº 11.340⁄06, independentemente da pena prevista, a aplicação 
dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099⁄95, quais 
sejam, a suspensão condicional do processo e a transação penal. 

  Sobre o assunto, cabe destacar o posicionamento 
doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, in verbis: 

  
"Por isso, o art. 41 da Lei 11.340⁄2006 pode estipular 
outra exceção, agora para restringir o alcance da Lei 
9099⁄95. Na realidade, com outras palavras, firmou o 
entendimento de que os crimes praticados com violência 
doméstica e familiar contra a mulher não são de menor 
potencial ofensivo, pouco importando o quantum da pena, 
motivo pelo qual não se submetem ao disposto na Lei 
9.099⁄95, afastando, inclusive, o benefício da suspensão 
condicional do processo, previsto no art. 89 da referida 
Lei do JECRIM. Embora severa, a disposição do art. 41, 
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em comento, é constitucional. Em primeiro plano, porque 
o art. 98, I, da Constituição Federal, delegou à lei a 
conceituação de infração de menor potencial ofensivo e as 
hipóteses em que se admite a transação. Em segundo 
lugar, pelo fato de se valer do princípio da isonomia e não 
da igualdade literal, ou seja, deve-se tratar desigualmente 
os desiguais" (Leis Penais e Processuais Penais 

Comentadas. 4.ed. Dão Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 1185). 

  

  Por oportuno, mister transcrever, ainda, lição da autoria de 
DAMÁSIO DE JESUS, da obra Lei dos Juizados Especiais 
Criminais Anotada: 

  
"O art. 41 da Lei acima determina que: 'Aos crimes 
praticados com violência doméstica e familiar contra a 
mulher, independentemente da pena prevista, não se 
aplica a Lei n. 9099, de 26 de setembro de 1995'. Desse 
modo, não se admite suspensão condicional do processo 
para qualquer fato envolvendo violência doméstica e 
familiar contra a mulher, ainda que a pena mínima 
cominada ao fato não seja inferior a um ano" (Lei dos 

Juizados Especiais Criminais Anotada. 11.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 113). 

  

  Assim, da detida análise dos autos, constata-se que o 
paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 147 do 
Código Penal, pela prática de ameaça à sua companheira (fls.66v), 
logo, por expressa vedação legal, não há como se aplicar o instituto 
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da suspensão condicional do processo ao referido delito, consoante 
entendimento desta Corte de Justiça: 

  
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO 
CORPORAL LEVE PRATICADA COM VIOLÊNCIA 
FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE 
DA LEI 9.099⁄95 E, COM ISSO, DE SEU ART. 89, QUE 
DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO. PARECER MINISTERIAL PELA 
DENEGAÇÃO DO WRIT. 
ORDEM DENEGADA. 
"1.   O art. 41 da Lei 11.340⁄06 (Lei Maria da Penha) 
afastou a incidência da Lei 9.099⁄95 quanto aos crimes 
praticados com violência doméstica e familiar contra a 
mulher, independentemente da pena prevista, o que 
acarreta a impossibilidade de aplicação dos institutos 
despenalizadores nela previstos, como a suspensão 
condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099⁄95). 
"2.   Ademais, a suspensão condicional do processo, no 
caso, resta obstada pela superveniência da sentença penal 
condenatória. 
Precedentes do STF. 
"3.   Parecer ministerial pela denegação do writ. 
"4.   Ordem denegada". 
(HC 142017⁄MG, Rel. Ministro  NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19⁄11⁄2009, 
DJe 01⁄02⁄2010). 

  

  Não diverge o seguinte julgado: 
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"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA 
PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO. PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. MEDIDA 
DESPENALIZADORA. PROIBIÇÃO DE APLICAÇÃO DA 
LEI 9.099⁄1995. ORDEM DENEGADA. 
"1. A família é a base da sociedade e tem a especial 
proteção do Estado; a assistência à família será feita na 
pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 
relações. (Inteligência do artigo 226 da Constituição da 
República). 
"2. As famílias que se erigem em meio à violência não 
possuem condições de ser base de apoio e 
desenvolvimento para os seus membros, os filhos daí 
advindos dificilmente terão condições de conviver 
sadiamente em sociedade, daí a preocupação do Estado 
em proteger especialmente essa instituição, criando 
mecanismos, como a Lei Maria da Penha, para tal 
desiderato. 
"3. Não se aplica aos crimes praticados contra a mulher, 
no âmbito doméstico e familiar, a Lei 9.099⁄1995. (Artigo 
41 da Lei 11.340⁄2006). 
"4. A suspensão condicional do processo é medida de 
caráter despenalizador criado pela Lei 9.099⁄1995 e vai 
de encontro aos escopos criados pela Lei Maria da Penha 
para a proteção do gênero feminino. 
"5. Ordem denegada. 
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(HC 109.547⁄ES, Rel. Ministra  JANE SILVA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ⁄MG), 
SEXTA TURMA, julgado em 10⁄11⁄2009, DJe 07⁄12⁄2009). 

  
  

  Ante o exposto, não havendo qualquer constrangimento 
ilegal a ser sanado por esta via, denega-se a ordem”. 

 

 

  Nas duas situações discute-se a respeito das 

interpretações dos artigos 41, da Lei nº 11.340/06; e 89, da Lei nº 

9.099/95. 

 

  Para o julgado recorrido, é possível conceder ao réu que 

cometeu crime com violência doméstica ou familiar a suspensão 

condicional do processo: 

  

  “O artigo 41, da Lei 11.340/06 veda a aplicação das 
medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/95. Em razão da 
natureza do conflito de interesses e da relação estabelecida entre as 
pessoas nele envolvidas, a conciliação ou a transação penal, 
institutos típicos das infrações penais de menor potencial ofensivo, 
foram repelidos pela Lei Maria da Penha, em se tratando de 
violência doméstica e familiar.  
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  A suspensão condicional do processo, embora instituto 
inserido na Lei 9.099/95, não constitui instrumento processual 
dirigido especificamente às infrações de menor potencial ofensivo.  
 
  A suspensão condicional do processo circunstancialmente 
está no bojo da Lei 9.099/95. Todavia, trata-se de instituto 
processual que tem incidência ampla. Aplica-se a delitos que não 
estão compreendidos no rol das infrações de menor potencial 
ofensivo” (fls. 158). 

 

 

  Já para o acórdão trazido à colação, o artigo 89 da Lei nº 

9.099/95 é inaplicável nesta circunstância.  

 

 “Como é cediço, o art. 41 da Lei nº 11.340⁄06, ao dispor que "aos 
crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a 
mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 
9099, de 26 de setembro de 1995", proibiu a aplicação dos 
institutos previstos na Lei dos Juizados Especiais Criminais aos 
crimes praticados com violência doméstica contra a mulher, 
inclusive da suspensão condicional do processo”. 

 

  Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. 
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  Sendo assim, mais correta, é evidente, a solução 

encontrada pela decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – “A suspensão condicional do processo (L. 9.099/95, 

art. 89) só é possível enquanto não proferida a sentença 

condenatória. É inviável sua aplicação, como alternativa 

para confirmação da sentença condenatória” (STF - HC 

77264, Relator:  Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 

29/09/1998, DJ 04-08-2000 PP-00004 EMENT VOL-01998-03 PP-

00438)  
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  Ao conceder ao acusado a suspensão condicional do 

processo, após a prolação da sentença condenatória, o acórdão 

recorrido dissentiu do entendimento do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça,  como demonstra o seguinte julgado, cuja ementa é do 

seguinte teor: 

 

  HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 2 
ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO 
PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA POR PORTE ILEGAL 
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, 
CAPUT DA LEI 10.826/03). CONDENAÇÃO MANTIDA NO 
TRIBUNAL A QUO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO (ART. 89 DA LEI 9.099/95). PRECLUSÃO. 
PRECEDENTES DESTE STJ. PENA MÍNIMA 
ESTABELECIDA PARA O CRIME (2 ANOS) SUPERIOR AO 
PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 9.099/95 (1 ANO). A LEI 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (LEI 10.259/01) 
NÃO ALTEROU O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. PARECER MINISTERIAL 
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT DENEGADO. 
  1.   É firme o entendimento desta Corte Superior 
quanto à inadmissibilidade da suspensão condicional do 
processo - nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95 - após à 
prolação de sentença condenatória, ressalvadas as hipóteses de 
desclassificação ou procedência parcial da pretensão punitiva 
estatal. 
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  2.   A pena mínima cominada ao delito em questão (2 
anos) não se enquadra na previsão do art. 89 da Lei 9.099/95 (1 
ano); e o advento da Lei 10.259/01, que regulamentou o 
processo perante os Juizados Especiais Federais, em nada 
alterou o instituto da suspensão condicional do processo. 
  3.   Ordem denegada, em consonância com o parecer 
ministerial. 
(HC 133.471/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 
19/10/2009 – publicado na Revista Eletrônica do Superior 
Tribunal de Justiça – documento 03). 

 

  Para melhor demonstrar o dissídio, transcreve-se o 

relatório e o voto do Culto Ministro Relator: 

 

RELATÓRIO 

   

  1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de 
RICARDO MARTINIANO, em adversidade ao acórdão proferido 
pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que 
denegou a ordem em writ ali impetrado. 

  2. Depreende-se dos autos que o paciente foi 
condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento 
de 10 dias-multa por infração à norma do art. 14, caput da Lei 
10.826⁄03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A 
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sentença foi confirmada pelo Tribunal de origem, já que, interposta 
Apelação pela defesa. 

  3. Sustenta a impetração, em síntese, a aplicação da 
Lei 10.259⁄01, que regulamenta o processo perante os Juizados 
Especiais Federais, com o objetivo de ter estendida a possibilidade 
de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099⁄95) ao 
caso concreto. 

  4. Prestadas as informações de estilo (fls. 11⁄88), o 
MPF, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da 
República JAIR BRANDÃO DE SOUZA MEIRA, opinou pela 
denegação da ordem (fls. 90⁄93). 

  5. Era o que havia para relatar. 

  
VOTO 

  
  

  HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 
2 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO 
PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA POR PORTE ILEGAL 
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, 
CAPUT DA LEI 10.826⁄03). CONDENAÇÃO MANTIDA NO 
TRIBUNAL A QUO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO (ART. 89 DA LEI 9.099⁄95). PRECLUSÃO. 
PRECEDENTES DESTE STJ. PENA MÍNIMA 
ESTABELECIDA PARA O CRIME (2 ANOS) SUPERIOR AO 
PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 9.099⁄95 (1 ANO). A LEI 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (LEI 10.259⁄01) 
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NÃO ALTEROU O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. PARECER MINISTERIAL 
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT DENEGADO. 

  1. É firme o entendimento desta Corte 
Superior quanto à inadmissibilidade da suspensão 
condicional do processo - nos termos do art. 89 da Lei 
9.099⁄95 - após à prolação de sentença condenatória, 
ressalvadas as hipóteses de desclassificação ou procedência 
parcial da pretensão punitiva estatal.  

  2. A pena mínima cominada ao delito em 
questão (2 anos) não se enquadra na previsão do art. 89 da 
Lei 9.099⁄95 (1 ano); e o advento da Lei 10.259⁄01, que 
regulamentou o processo perante os Juizados Especiais 
Federais, em nada alterou o instituto da suspensão 
condicional do processo. 

  3 .Ordem denegada, em consonância com o 
parecer ministerial. 

  
  

  1. Firme é o entendimento desta Corte Superior 
quanto à inadmissibilidade da suspensão condicional do processo - 
nos termos do art. 89 da Lei 9.099⁄95 - havendo prolação de 
sentença condenatória. 

  2. Confiram-se os seguintes julgados: 

  HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL 
PENAL. CRIME DE PORTE DE ARMA. INSUFICIÊNCIA 
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PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE 
DE EXAME DE PROVAS. VIA ELEITA INADEQUADA. 
FIXAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELO TRIBUNAL A 
QUO. IDÊNTICO PEDIDO CONSTANTE NA 
IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 
PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO 
TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DIREITO DE 
AGUARDAR EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM 
JULGADO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO OBJETO. 

 1. A alegação de insuficiência probatória para a 
condenação demanda um exame aprofundado do conjunto 
fático-probatório dos autos, o que, como é sabido, afigura-se 
inviável na via estreita do habeas corpus.  

 2. Tendo sido fixado pelo Tribunal coator a pena de 
detenção ao ora Paciente, portanto, de forma idêntica ao que 
ora pretende alcançar o Impetrante, através do presente writ, 
inexiste, pois, interesse de agir quanto a esse aspecto. 

  3. A teor do entendimento pacífico desta 
Corte, resta precluso o pleito à suspensão condicional do 
processo se já foi proferida a sentença penal condenatória, 
mormente quando tal decisão já transitou em julgado, como é 
o caso ora em espécie. 

  4. Diante da superveniência da efetivação da 
coisa julgada, resta prejudicado o pleito de aguardar em 
liberdade o trânsito em julgado da condenação. 
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  5. Habeas corpus prejudicado em parte e, na 
outra, não conhecido. (HC 56.231⁄SP, Rel(a). Min(a). 
LAURITA VAZ, DJU 07.02.08). 

 

*      *      * 
  

  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. SUPERVENIENTE 
PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. PRECLUSÃO. 

  1 .A alegada falta de justa causa para a ação 
penal não foi apreciada pelo Tribunal de origem, razão pela 
qual não merece ser conhecida a impetração nesse ponto, 
sob pena de supressão de instância. 

  2. Havendo sentença condenatória, resta 
preclusa a aplicação da suspensão condicional do processo, 
prevista na Lei 9.099⁄95. Precedentes desta Corte. 

  3 .Recurso conhecido parcialmente e, nessa 
parte, desprovido. (RHC 17.216⁄SP, Rel(a). Min(a). 
LAURITA VAZ, DJU 20.06.05). 

 

*      *      * 
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  PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO RECUSA DO PARQUET. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28, DO CPP. 
CONVERSÃO. JULGAMENTO. APELAÇÃO. DILIGÊNCIA. 
INCIDÊNCIA. LEI Nº 9.099⁄95. IMPOSSIBILIDADE. 

  1 .A Terceira Seção desta Corte tem 
pacificado entendimento no sentido de que, à falta de 
proposta de suspensão condicional do processo, por parte do 
Ministério Público, deve o magistrado aplicar, de forma 
analógica, o art. 28, do CPP, não podendo, de ofício, deferir 
a medida (EREsp 185.187⁄SP, DJU de 22⁄11⁄99).  

  2. Afigura-se inviável, em sede de apelação 
criminal, após proferida sentença condenatória, a conversão 
do julgamento em diligência para a aplicação da suspensão 
condicional do processo, prevista na Lei 9.099⁄95, em face da 
preclusão da questão, porquanto já ultrapassado o momento 
processual próprio. Precedentes. 

  3. Recurso conhecido e provido. (REsp. 
444.932⁄SP, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU 
07.04.03). 

  

  3. Outrossim, ainda que não encerrado o processo, 
não seria possível a concessão do benefício, uma vez que a pena 
mínima cominada ao delito em questão (2 anos) não se enquadra na 
previsão do art. 89 da Lei 9.099⁄95 (1 ano). Além do mais, o 
advento da Lei 10.259⁄01, que regulamentou o processo perante os 
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Juizados Especiais Federais, em nada alterou o instituto da 
suspensão condicional do processo. Não é outro o entendimento 
desta Corte: 

  HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI 9.099⁄95. 
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL. 

  1.  As inovações da Lei n.º 10.259⁄01 
derrogaram o art. 61 da Lei 9.099⁄95, passando a considerar 
crimes de menor potencial ofensivo aqueles cuja pena 
máxima cominada seja de 2 (dois) anos. 

  2.  Tais inovações, porém, segundo 
entendimento pacífico desta Corte, não alcançaram o 
instituto do sursis processual, previsto no art. 89 da Lei 
9.099⁄95, permanecendo, pois, inalterado o seu cabimento 
tão-somente para os delitos com a cominação de pena 
mínima igual ou inferior a 1 (um) ano. 

  3.  Considerando que o Paciente foi 
denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 
155, parágrafo 4o., inciso III (furto qualificado), do Código 
Penal, cuja pena mínima prevista é de 2 (dois) anos e a 
máxima é de 8 (oito) anos, a pretensão para a suspensão 
condicional do processo encontra óbice no limite temporal 
previsto no art. 89, da Lei dos Juizados Especiais. 

  4.  Ordem denegada (HC 96.627, Rel. Min. 
LAURITA VAZ, DJe 11.04.08). 
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  4. Isso posto, em consonância com o parecer 
ministerial, denega-se a ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a - Demonstração analítica de semelhança  

 

  Como se verifica pela transcrição ora feita é evidente o 

paralelismo entre o caso tratado no julgado trazido à colação e a 

hipótese decidida nos autos: nos dois processos houve decisão sobre 

a aplicação do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, após a prolação da 

sentença condenatória. Contudo, as soluções aplicadas apresentam-se 

opostas.  
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  Segundo o teor do acórdão impugnado:  

 

  “J. de S. S., por infração ao artigo 129, §§ 9º e 11, do 
Código Penal, foi condenado à pena de quatro meses de detenção, e 
por infração ao artigo 147, c.c. artigo 61, I, aliena f, ambos do 
Código Penal, à pena de um mês e cinco dias de detenção, fixado 
para ambos os delito o regime inicial aberto, substituída as penas 
privativas de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em 
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo e, nos termos 
do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, no pagamento de 
R$ 1.000,00 para a vítima, a título de indenização moral mínima 
(fls. 106/116). 
 
  A sentença recorrida transitou em julgado para o 
Ministério Público em 7 de janeiro de 2010 (fls. 136)” (fls. 152).  
 
  O Ilustre Defensor Dativo apelou e pediu, em 
preliminar, pediu “a aplicação do artigo 89, da Lei 8.099/95. No 
mérito, em face da precariedade da prova, a absolvição, ou então a 
redução da pena afastada a verba indenizatória (fls. 122/127)” (fls. 
152). 

 

... 

  “Diante do exposto, por votação unânime, acolheram o 
pedido preliminar para converter o julgamento em diligência a fim 
de assegurar ao apelante a suspensão condicional do processo, nos 
termos em que formulados neste Acórdão, aceitas e cumpridas as 
obrigações, deve ser declarada a extinção da punibilidade, 
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comunicando-se a este Tribunal, recusada a proposta devem os 
autos retornar a este Tribunal para o julgamento do mérito do 
apelo” (fls. 160).  

 

 

  Enquanto para o paradigma:  

 

  “1. Firme é o entendimento desta Corte Superior 
quanto à inadmissibilidade da suspensão condicional do processo - 
nos termos do art. 89 da Lei 9.099⁄95 - havendo prolação de 
sentença condenatória”. 

...   

  “4. Isso posto, em consonância com o parecer 
ministerial, denega-se a ordem”. 

 

  Nas duas situações discute-se a respeito da possibilidade 

de concessão da suspensão condicional do processo após a prolação 

da sentença condenatória. Para o acórdão recorrido o benefício é 

possível, enquanto para o paradigma é absolutamente inadmissível. 

Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e manifesta a 

divergência de soluções. 
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  Sendo assim, mais correta, é evidente, a solução 

encontrada pela decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça.  

 

5.  RAZÕES  DO  PEDIDO  DE  REFORMA  DA  DECISÃO 

RECORRIDA. 

 

  Ante o exposto, demonstradas fundamentadamente 

violações da norma federal e os dissídios jurisprudenciais, aguarda o 

Ministério Público do Estado de São Paulo seja deferido o 

processamento do presente recurso especial por Essa Egrégia 

Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo 

Superior Tribunal de Justiça, para que seja afastada a suspensão 

condicional do processo, com o conseqüente prosseguimento do 

processo, se acolhidos os argumentos de que é impossível a 

concessão do benefício ao réu que pratica crime com violência 

doméstica ou familiar; ou, ainda, nos processos onde haja sentença 

condenatória. Acolhidos um destes fundamentos, pede-se o retorno 

dos autos ao Tribunal de origem, para o julgamento do mérito da 

apelação. Caso não acolhida estas teses, espera-se seja agasalhada 

aquela no sentido de que a proposta de suspensão condicional do 

processo é de iniciativa exclusiva do Ministério Público e, por 
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conseguinte, seja determinada a remessa dos autos à Procuradoria-

Geral de Justiça, para análise da suspensão. 

 

  São Paulo, 28 de fevereiro de 2011. 

 

 

PERSEU GENTIL NEGRÃO 

Procurador de Justiça 
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