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Tese 392 
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – LEI Nº 9.099/95 – SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO - REVOGAÇÃO – CRIME COMETIDO 

ANTES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.  

A suspensão condicional do processo será revogada se, no curso do 

prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime, sendo 

indiferente que tenha sido cometido antes da concessão do benefício. 

(D.O.E.,  p. )       
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

  

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do Recurso Em Sentido Estrito nº 0000079-

03.2010.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que figura como 

recorrido ADILSON PEDROSO DE MORAIS, vem perante Vossa 

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

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

nº 8.038/90 e artigo 541 e § único do Código de Processo Civil, 

interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, do acórdão de fls. 232/235, da C. 2ª Câmara Criminal do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos motivos adiante 

aduzidos: 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME  

ADILSON PEDROSO DE MORAIS foi denunciado como 

incurso nas sanções do artigo 180, “caput”, do Código Penal e 
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beneficiado com a suspensão condicional do processo no dia 07 de 

julho de 2011 (fls. 02 do respectivo apenso). 

Em 20 de abril de 2012 foi certificado no apenso que o 

Recorrido teve denúncia recebida, pela prática de crime doloso, no 

curso do período de prova (fls. 4).  

Em razão disso, e ainda não decorrido o período de 

prova, Ministério Público requereu a revogação do benefício em 26 

de abril de 2012 (fls. 4).  

A defesa foi intimada para se manifestar. Em 18 de 

junho de 2013 a serventia certificou que não houve manifestação da 

defesa. O período de prova findou em 06 de julho de 2013, quando 

então a defesa se manifestou (fls. 31/32).  

Aos 07 de novembro de 2013 a magistrada revogou o 

benefício (fls. 34), mas quando da audiência de instrução, 

reconsiderou a decisão e declarou extinta a punibilidade do 

Recorrido (fls. 175 dos autos principais).  

Inconformado, o Ministério Público recorreu, tendo a 

Colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, por unanimidade de votos, negado provimento ao 

recurso sob duplo fundamento: a) o delito pelo qual o recorrido foi 

denunciado durante o período de prova, foi cometido antes da 

obtenção da suspensão condicional do processo; b)  a decisão de 

revogação foi posterior ao fim do período de prova (fls. 232/235). 
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Assim entenderam os doutos Julgadores, em acórdão 

que foi relatado pelo Des. FRANCISCO ORLANDO, ora transcrito:  

 

ACÓRDÃO  
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em 

Sentido Estrito nº 0000079-03.2010.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que 
é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido 
ADILSON PEDROSO DE MORAIS.  

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALEX ZILENOVSKI (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ALMEIDA SAMPAIO.  

São Paulo, 15 de junho de 2015.  
FRANCISCO ORLANDO  
          RELATOR  
          Recurso 

 
Recurso em Sentido Estrito nº 0000079-03.2010.8.26.00495.  
Recorrente: Ministério Público.  
Recorrido: Adilson Pedroso de Moraes.  
Processo nº 0000079-03.2010.8.26.0495 3ª Vara da Comarca de Registro.  
Voto 22.648 Relator.  
 

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo 
Representante do Ministério Público contra respeitável decisão proferida pelo 
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Registro, que extinguiu a punibilidade do 
Recorrido porque expirado o período de prova. Argumenta que o decurso desse 
prazo não conduz automaticamente à extinção da punibilidade; que o fato 
caracterizador da hipótese de revogação foi descoberto antes do término do 
lapso probatório e que o pleito ministerial também é anterior ao “dies ad quem”. 
Pretende que a decisão seja cassada, com o prosseguimento do feito.  

O recurso foi contrarrazoado e a decisão mantida.  
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento.  
É o relatório.  
O Recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 

180, “caput”, do Código Penal. Foi beneficiado com a suspensão condicional do 
processo no dia 07 de novembro de 2011. Em 20 de abril de 2012 foi certificado 
no apenso que o Recorrido teve denúncia recebida no curso do período de prova 
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(fls. 4). O Representante do Parquet requereu a revogação do benefício em 26 de 
abril de 2012. A defesa foi intimada para se manifestar. Em 18 de junho de 2013 
a serventia certificou que não houve manifestação da defesa. O período de prova 
findou em 06 de julho de 2013. Meses depois a defesa se manifestou. 
Inicialmente, a magistrada revogou o benefício, mas quando da audiência de 
instrução, reconsiderou a decisão e declarou extinta a punibilidade do Recorrido.  

Pois bem. Inicialmente pontuo que o crime no qual o 
Recorrente embasa sua pretensão foi praticado antes do início do período de 
prova e com a devida vênia não me aprece que a intenção do legislador, ao 
prever a causa de revogação prevista no artigo 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95, 
tenha almejado crime praticado antes da vigência do período de prova.  

Pela análise da jurisprudência dos Tribunais Superiores, vê-se 
que o novo processo que autoriza a revogação da benesse diz respeito sempre a 
fato superveniente, portanto praticado no curso do período de prova. Se o 
Estado demora em proceder à apuração do fato criminoso, se a “persecutio 
criminis” tarda a ser instaurada, e se o inquérito policial em andamento não 
impede o benefício da suspensão, não me parece lógico que o acusado tenha a 
benesse revogada por circunstâncias que se encontram fora de seu controle, que 
não pertinem ao seu comportamento durante o período de prova. O crime 
praticado antes do início do período de prova, e ainda em fase de investigação 
quando da concessão do benefício, não pode ultra agir para macular o 
merecimento à benesse, outrora verificado, ainda que de forma indevida.  

Aqui considero imprescindível realizar uma interpretação 
teleológica do dispositivo, que resulta na conclusão de que o novo processo que 
autoriza a revogação do benefício deve ter sido instaurado para a apuração de 
fato cometido posteriormente à concessão da suspensão.  

Mas ainda que assim não se entenda, não se pode mesmo 
atender a pretensão ministerial, pois a decisão que revogou a benesse foi 
proferida após o término do período de prova. O § 3º, do artigo 89, da Lei nº 
9.099/95 é claro ao prever as causas obrigatórias de revogação do benefício (“A 
suspensão será revogada se...”). O § 4º prevê causas facultativas de revogação da 
benesse (“A suspensão poderá ser revogada se...). E o § 5º, do mesmo dispositivo 
legal, dispõe que “Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a 
punibilidade”. A leitura deles conduz à conclusão de que verificada quaisquer das 
hipóteses de revogação (§§ 3º e 4º), mas não havendo decisão judicial 
revogando a benesse no curso do período de prova, a punibilidade será extinta 
(§ 5º). Fosse intenção do legislador que a revogação se desse de forma 
automática, a redação do § 5º seria “expirado o prazo e não verificada a 
ocorrência de quais das hipóteses dos §§ 3º e 4º...”).  

Embora o Representante do Parquet tenha pleiteado a 
revogação no curso do lapso probatório, cabia a ele _ e ao magistrado _ fiscalizar 
o andamento do feito e o cumprimento da condição, o que não ocorreu. E 
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sempre com a devida vênia, agora não se pode fazer malabarismos com a lei, 
para interpretá-la de forma extensiva e aditiva.  

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.  
FRANCISCO ORLANDO  
           Relator  
 

 Ao decidir pela não revogação da suspensão 

condicional do processo – porque o crime pelo qual foi denunciado 

durante o período de prova foi praticado antes do benefício, e 

porque expirado o período de prova, não mais cabe a revogação, a 

douta Turma Julgadora, além de contrariar o disposto no artigo 89, § 

3º, da Lei n. 9.099/95, divergiu da orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios, autorizando, pois, a interposição deste recurso, com 

amparo nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. 

 

2. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 89, § 3º, DA LEI N. 

9.099/95 

 

A decisão que julgar extinta a punibilidade pelo 

decurso do prazo de suspensão, em relação ao qual não houve 

revogação, tem natureza declaratória, nos termos do artigo 89, § 5º, 

da Lei n. 9.099/95. 

Como consequência, pouco importa eventual demora 

do Magistrado para a apreciação da extinção da punibilidade, pois a 

sua decisão somente poderá ater-se aos outros processos iniciados 

durante o período de prova. Ao reverso, ainda que escoado o período 
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de prova e não julgada extinta a punibilidade, se o juiz verificar no 

seu curso a existência de causas revocatórias, não declarará extinta a 

punibilidade, seguindo o feito nos seus ulteriores termos.  

Dispõe o art. 89, §3º, da Lei nº 9.099/95 que a 

suspensão será revogada, se no seu curso o acusado vier a ser 

processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a 

reparação do dano. Desta forma, caso o agente venha a praticar 

outro crime do qual venha a ser processado, outro caminho não 

restará ao julgador senão tornar sem efeito a suspensão. Não se 

condiciona, aliás, a revogação ao trânsito em julgado desse novo 

feito pelo fato tido como criminosos. 

No caso em exame, antes do término do período de 

prova veio aos autos a informação de recebimento de denúncia 

contra o recorrido pela prática de crime doloso, o que levou o 

Ministério Público a requerer a revogação do benefício (fls. 4 do 

apenso de acompanhamento do “sursis”). 

Entretanto, pelo fato de a defesa demorar mais de um 

ano para se manifestar, a decisão de revogação do benefício só foi 

prolatada quando já fluído o período de prova. 

Sobre o momento da revogação ensina VICTOR 

EDUARDO RIOS GONÇALVES: 

“A revogação pode se dar mesmo após o término do 

prazo do período de prova, desde que diga respeito a 

fato ocorrido antes disso. Alguns juízes entendiam que, 

se a revogação não tivesse sido decretada até o último 
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dia do período de prova, a extinção da punibilidade 

seria decorrência do mero transcurso do prazo. Os 

Tribunais Superiores rechaçaram essa interpretação e 

atualmente é pacífico que a extinção da punibilidade 

decorre de apreciação por parte do juízo no sentido de 

veriricar se, dentro do período de prova, o réu cumpriu 

todas as condições. Caso constatado o 

descumprimento, poderá revogar o benefício mesmo 

após o fim do período de prova” (Direito Processual 

Penal Esquematizado, 3. Ed., Saraiva, 2014, p. 595). 

 

No mesmo sentido a jurisprudência das duas Turmas 

Criminais do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO 

DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. POSSIBILIDADE. ART. 89, 

§ 5º, DA LEI 9.099/95. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO 

POSTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.  A 

revogação do benefício independe de declaração 

expressa no curso do prazo de suspensão, bastando, 

para que seja implementada, a ocorrência de fato 

impeditivo da extinção da punibilidade naquele 

período. Precedentes do STJ. 2. Recurso provido para 

cassar a decisão de declaração da extinção da 

punibilidade e o acórdão recorrido (REsp 1122937 / 

MG Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, Data do Julgamento 19/11/2009,   

DJe 14/12/2009).   
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HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO 

DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO 

DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO POSTERIOR AO 

PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO 

CONHECIDO. 1. Se descumpridas as condições 

impostas durante o período de prova da suspensão 

condicional do processo, o benefício deverá ser 

revogado, mesmo que já ultrapassado o prazo legal, 

desde que referente a fato ocorrido durante sua 

vigência. 2. Na espécie, o paciente descumpriu uma 

das condições impostas, qual seja, o comparecimento 

pessoal em juízo. 3. Habeas corpus não conhecido.  

Por tal motivos, a decisão colegiada não deve 

prevalecer, uma vez que contrariou o disposto no 

artigo 89, §3º, da Lei nº 9.099/95 (HC 254146 / RS, 

Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 

TURMA, Data do Julgamento  14/04/2015, DJe 

22/04/2015). 

 

Assim, ao decidir que embora tenha ocorrido causa 

de revogação obrigatória no curso do período de prova, não cabe a 

revogação da suspensão condicional do processo após a sua fluência, 

o v. acórdão contrariou o disposto no artigo 89, § 3º, da Lei n. 

9.099/95. 
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3. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARTIGO 89, § 3º, DA LEI 

9.099/95: MOMENTO PARA A REVOGAÇÃO DA 

SUSPENSÃO. 

                           

 No julgamento do AgRg no REsp 1433114 / MG,  Sexta 

Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR, j. 12.05.2015, DJe 

25.05.2015, que ora se oferta como paradigma (cópia anexa), o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu: 

 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.114 - MG (2014/0020422-0)  
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR  
AGRAVANTE : GERLANE ANDRADE BRANDÃO  
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO  
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 

EMENTA 
 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89, §§ 3º e 5º, DA LEI N. 9.099/1995. 
REVOGAÇÃO. TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA 
OCORRIDA DURANTE O PRAZO DA SUSPENSÃO.  
1. A agravante alega que a causa que ensejou a revogação do benefício ocorreu 
após o período de prova, contudo constata-se que dentro do período de prova 
foi oferecida denúncia em desfavor da ré.  
2. Segundo entendimento desta Corte, a suspensão condicional do processo 
pode ser revogada mesmo depois do término do período de prova, desde que o 
motivo que deu ensejo à revogação tenha ocorrido durante o período de 
vigência do sursis .  
3. Agravo regimental improvido.  
 

ACÓRDÃO  
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as 

acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi 
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Cordeiro, Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP) e Maria 
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.  

Brasília, 12 de maio de 2015 (data do julgamento).  
Ministro Sebastião Reis Júnior  
                Relator  

 
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.114 - MG (2014/0020422-0)  

RELATÓRIO 
O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Trata-se de agravo regimental 
interposto por Gerlane Andrade Brandão, representada pela Defensoria Pública 
da União, contra a decisão que deu provimento ao recurso especial interposto 
pelo Ministério Público de Minas Gerais (fl. 270):  
 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO. ART. 89, § 5º, DA LEI N. 9.099/1995. REVOGAÇÃO. 
TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA 
OCORRIDA DURANTE O PRAZO DA SUSPENSÃO. Recurso 
especial provido.  
 
Alega a agravante que, apesar de ser plenamente possível a 

revogação do benefício da suspensão condicional do processo após o transcurso 
do período de prova, no caso, o motivo que deu ensejo à revogação do benefício 
ocorreu após o período de prova.  

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do 
agravo ao Colegiado.  

É o relatório.  
 
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.114 - MG (2014/0020422-0)  
 

VOTO 
 

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (RELATOR): A 
insurgência não merece ser acolhida.  

A agravante alega que a audiência que homologou a aplicação 
do benefício da suspensão condicional do processo, pelo período de 2 anos, 
ocorreu em 11/2/2010 e que, em 28/8/2012 e 10/9/2012, respectivamente, a 
prisão da ré foi comunicada e os seus antecedentes criminais foram certificados 
nos autos. Salienta que a comunicação da prisão teria ocorrido apenas após o 
período de prova, que terminou em 11/2/2012.  

Analisando-se a folha de antecedentes criminais (fl. 145), 
verifica-se que, realmente, a ré foi presa na data informada, ou seja, após o 
período de prova. Contudo, constata-se também que, na Ação Penal n. 0000613-
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57.2011.8.13.0079, a denúncia foi apresentada em 22/2/2011, portanto, dentro 
do período de prova.  

Sendo assim, atento ao disposto no § 3º do art. 89 da Lei n. 
9.099/1995, que dispõe que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o 
beneficiário vier a ser processado por outro crime, e diante da jurisprudência 
desta Corte, que entende que a suspensão condicional do processo pode ser 
revogada mesmo depois do término do período de prova, desde que o motivo 
que deu ensejo à revogação tenha ocorrido durante o período de vigência do 
sursis, não há motivos para reconsideração da decisão agravada.  

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.  
 

3.1. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 
 
 Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente 

o paralelismo entre os casos tratados no r. julgado trazido à colação e 

a hipótese decidida nos autos: nos dois processos houve decisão 

sobre a existência de ação penal no curso do período de prova e 

decisão judicial após o término do benefício; porém, as soluções 

aplicadas apresentam-se opostas.  

 Segundo o teor do v. acórdão impugnado: 

“...não se pode mesmo atender a pretensão ministerial, 
pois a decisão que revogou a benesse foi proferida após o término do 
período de prova. O § 3º, do artigo 89, da Lei nº 9.099/95 é claro ao prever 
as causas obrigatórias de revogação do benefício (“A suspensão será 
revogada se...”). O § 4º prevê causas facultativas de revogação da benesse 
(“A suspensão poderá ser revogada se...). E o § 5º, do mesmo dispositivo 
legal, dispõe que “Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta 
a punibilidade”. A leitura deles conduz à conclusão de que verificada 
quaisquer das hipóteses de revogação (§§ 3º e 4º), mas não havendo 
decisão judicial revogando a benesse no curso do período de prova, a 
punibilidade será extinta (§ 5º). Fosse intenção do legislador que a 
revogação se desse de forma automática, a redação do § 5º seria 
“expirado o prazo e não verificada a ocorrência de quais das hipóteses dos 
§§ 3º e 4º...”).  
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Embora o Representante do Parquet tenha pleiteado a 
revogação no curso do lapso probatório, cabia a ele _ e ao magistrado _ 
fiscalizar o andamento do feito e o cumprimento da condição, o que não 
ocorreu. E sempre com a devida vênia, agora não se pode fazer 
malabarismos com a lei, para interpretá-la de forma extensiva e aditiva”.  

 

  Enquanto para o paradigma: 

“Analisando-se a folha de antecedentes criminais (fl. 145), 
verifica-se que, realmente, a ré foi presa na data informada, ou seja, após 
o período de prova. Contudo, constata-se também que, na Ação Penal n. 
0000613-57.2011.8.13.0079, a denúncia foi apresentada em 22/2/2011, 
portanto, dentro do período de prova.  

Sendo assim, atento ao disposto no § 3º do art. 89 da Lei 
n. 9.099/1995, que dispõe que a suspensão será revogada se, no curso do 
prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime, e diante da 
jurisprudência desta Corte, que entende que a suspensão condicional do 
processo pode ser revogada mesmo depois do término do período de 
prova, desde que o motivo que deu ensejo à revogação tenha ocorrido 
durante o período de vigência do sursis, não há motivos para 
reconsideração da decisão agravada”.  

   

 Em síntese, enquanto para o r. julgado recorrido: “O § 

3º, do artigo 89, da Lei nº 9.099/95 é claro ao prever as causas obrigatórias 

de revogação do benefício (“A suspensão será revogada se...”). O § 4º 

prevê causas facultativas de revogação da benesse (“A suspensão poderá 

ser revogada se...). E o § 5º, do mesmo dispositivo legal, dispõe que 

“Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade”. 

A leitura deles conduz à conclusão de que verificada quaisquer das 

hipóteses de revogação (§§ 3º e 4º), mas não havendo decisão judicial 

revogando a benesse no curso do período de prova, a punibilidade será 

extinta (§ 5º) (...)Embora o Representante do Parquet tenha pleiteado a 

revogação no curso do lapso probatório, cabia a ele _ e ao magistrado _ 

fiscalizar o andamento do feito e o cumprimento da condição, o que não 

ocorreu” para o v. acórdão paradigma: “atento ao disposto no § 3º do 

art. 89 da Lei n. 9.099/1995, que dispõe que a suspensão será revogada se, 
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no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime, e 

diante da jurisprudência desta Corte, que entende que a suspensão 

condicional do processo pode ser revogada mesmo depois do término do 

período de prova, desde que o motivo que deu ensejo à revogação tenha 

ocorrido durante o período de vigência do sursis, não há motivos para 

reconsideração da decisão agravada”. 

 

 Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. 

 Sendo assim, mais correta, a nosso ver, a solução 

encontrada pela decisão do Comendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

4. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARTIGO 89, § 3º, DA LEI 

9.099/95: DENÚNCIA POR CRIME ANTERIOR À SUSPENSÃO. 

CAUSA DE REVOGAÇÃO. 

 O v. acórdão recorrido manteve a extinção da 

punibilidade decretada em Primeiro Grau também sob o fundamento 

de que a denúncia contra o réu no período de prova, foi por crime 

anterior ao benefício. 

 Ocorre que o artigo 89, § 3º, da Lei n. 9099/95, não 

exige que o novo processo seja por crime cometido após o início da 

suspensão do processo. 

“...como a lei não faz ressalva, é indiferente que o 

outro crime tenha sido cometido antes ou depois 

daquele que deu origem à suspensão condicional do 

processo” (VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES, 
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Direito Processual Penal Esquematizado, 3. Ed., 

Saraiva, 2014, p. 593). 

 

 Ao fazer essa exigência, a douta Câmara Julgadora 

divergiu da interpretação que é dada pelo c. Superior Tribunal de 

Justiça: 

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.  
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECEBIMENTO DE 
DENÚNCIA NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO 
DO BENEFÍCIO. OBRIGATORIEDADE. IRRELEVÂNCIA DA DATA 
DO FATO (CRIME ANTERIOR) QUE ENSEJOU A REVOGAÇÃO. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte firmou o entendimento, 
em consonância com o disposto no art. 89, § 3º, da Lei n.º 
9.099/95,  de que é obrigatória a revogação do sursis 
processual, quando o beneficiário vier a ser processado pelo 
cometimento de crime, bem como contravenção, no curso do 
período de prova. Na espécie, diante da realidade processual 
(recebimento de denúncia, referente ao cometimento de outro 
crime, no curso do período de prova do benefício), inviável o 
restabelecimento da pretendida suspensão condicional do 
processo. 2. "Tratando-se de benefício de índole processual, 
mostra-se irrelevante que os fatos apurados no novo processo 
instaurado sejam anteriores ao período da suspensão, uma 
vez que, nos termos do art. 89, § 3.º, da Lei 9.099/95, "A 
suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário 
vier a ser processado por outro crime". 4. No caso, durante o 
período de prova do sursis processual, o paciente foi 
denunciado por outro crime, razão pela qual se justifica a 
revogação do benefício. 5. Ordem denegada". (HC 62.401/ES, 
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 
julgado em 20/05/2008, DJe 23/06/2008). 3. Recurso ordinário 
em habeas corpus não provido (RHC 50274 / Relatora  Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,SEXTA TURMA   Data do 
Julgamento  07/10/2014   DJe 17/10/2014). 

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. PACIENTE PROCESSADO POR 
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OUTRO CRIME. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. 
FATOS ANTERIORES AO PERÍODO DA SUSPENSÃO. ORDEM 
DENEGADA. 1. A inobservância das condições legais ou judiciais 
impostas ao beneficiado pela suspensão condicional do 
processo constitui fato extintivo do direito à declaração de 
extinção da punibilidade baseada no término do período de 
prova. 2. A revogação do benefício independe de declaração 
expressa no curso do prazo de suspensão, bastando, para que 
seja implementada, a ocorrência de fato impeditivo da extinção 
da punibilidade naquele período. 3. Tratando-se de benefício 
de índole processual, mostra-se irrelevante que os fatos 
apurados no novo processo instaurado sejam anteriores ao 
período da suspensão, uma vez que, nos termos do art. 89, § 
3º, da Lei 9.099/95, "A suspensão será revogada se, no curso 
do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime". 
4. No caso, durante o período de prova do sursis processual, o 
paciente foi denunciado por outro crime, razão pela qual se 
justifica a revogação do benefício. 5. Ordem denegada. (HC 
62401 / ES Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA 
TURMA, Julgamento  20/05/2008, DJe 23/06/2008). 

 

4.1. DECISÃO PARADIGMA 

 

 No julgamento da Apelação Criminal n. 

20111010042105APR, 2ª Turma Criminal, rel. Des. JOÃO TIMÓTEO DE 

OLIVEIRA, j. 07.11.2013, DJe 19.11.2013, p. 222, ora ofertado como 

paradigma (cópia anexa declarada autêntica pelo subscritor, nos 

termos do artigo 365, IV, do CPC), decidiu o E. Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios: 

 

Órgão 2ª Turma Criminal 

Processo N. Apelação Criminal 20111010042105APR 

Apelante(s) JOSE MENDES DE MELO 

Apelado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 



Recurso Especial nº 0000079-03.2010.8.26.0495 
                                                           Página 17 de 35 

 
 

Relator 
Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 

Acórdão Nº 
735.024 

 

 

E M E N T A 

 

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESOBEDIÊNCIA. ARTIGOS 129, § 

9º, E 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DA 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CRIME ANTERIOR AOS FATOS DO 

PROCESSO SUSPENSO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. 

ATIPICIDADE. PREVISÃO DE SANÇÃO ESPECÍFICA. DOSIMETRIA. 

CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE EXACERBADA. RECONHECIMENTO DA 

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 

INVIÁVEL. DETRAÇÃO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. 

1. Para a revogação da suspensão condicional do processo, basta que a 

denúncia por outro crime seja recebida durante o período de prova, sendo 

irrelevante o fato de o evento delituoso ter sido praticado antes do crime de 

que trata o processo suspenso. 

2. É atípica a conduta do agente que descumpre medida protetiva de 

urgência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

quando aplicada outra medida acautelatória e coercitiva, tal como a prisão 

preventiva, e esta se mostre suficiente para tutelar a integridade física e 

psíquica da vítima, não havendo que se falar em responsabilização penal pelo 

crime de desobediência tipificado no artigo 330 do Código Penal.  

3. Demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do agente, consistente 

na prática de agressões de modo reiterado, doze dias depois da concessão de 

sua liberdade provisória em outro processo, correta a valoração negativa da 

culpabilidade no delito de lesão corporal. 

4. Não cabe o reconhecimento da confissão espontânea quando o acusado 

em nada colaborou para a elucidação dos fatos, negando a conduta pela qual 

foi condenado. 

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, em face do disposto no art. 44, inciso I e III do Código Penal, pelo fato 
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de ter sido cometido com violência contra a pessoa, e em razão da modulação 

negativa da circunstância judicial da culpabilidade. 

6. Constatado que o período em que o réu permaneceu em custódia cautelar 

não afetará o regime estabelecido para cumprimento inicial da pena, 

desnecessária, por ora, a aplicação do instituto da detração penal. 

7. Preliminar rejeitada. No mérito, dado parcial provimento ao recurso para 

absolver o réu do crime de desobediência, com fulcro no artigo 386, inciso III, 

do Código de Processo Penal, mantendo a condenação do réu à pena de 7 

(sete) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime previsto no 

artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c artigo 5º e artigo 7º da Lei 11.340/06. 

 

A C Ó R D Ã O 

 

Acordam os Senhores Desembargadores da 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA - Relator, SOUZA E AVILA - 

Vogal, CESAR LABOISSIERE LOYOLA - Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador 

JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: REJEITAR A PRELIMINAR. 

DAR PARCIAL PROVIMENTO. POR MAIORIA, VENCIDO O E. 2º VOGAL, de acordo com a 

ata do julgamento e notas taquigráficas. 

Brasília (DF), 7 de novembro de 2013 

 

Documento Assinado Digitalmente 

14/11/2013 - 18:47 

Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 

Relator 
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R E L A T Ó R I O 

 

Trata-se de apelação criminal interposta por J. M. M. contra 

sentença proferida às fls. 190/205 pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher de Santa Maria/DF, que julgou parcialmente procedente a 

pretensão punitiva do Estado para absolver o réu da imputação do artigo 147, 

caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal e condená-lo à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de 

detenção, em regime aberto, mais 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima, 

por infringência ao artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c artigo 5º e artigo 7º da 

Lei 11.340/06 e artigo 330, caput, do Código Penal. 

A defesa, em suas razões (fls. 218/240), argúi preliminar de 

nulidade, pugnando pela reforma da decisão que revogou o benefício da 

suspensão condicional do processo. 

No mérito, requer a absolvição do apelante pelo crime de 

desobediência, ao argumento de que se trata de figura atípica. Quanto à 

dosimetria, pugna pela fixação da pena-base em seu mínimo legal e pelo 

reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Por fim, 

pede a aplicação do instituto da detração penal e a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos.  

Em sede de contrarrazões, a d. Promotoria de Justiça 

manifestou-se às fls. 242/250 pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 

A ilustre Procuradoria de Justiça oficiou às fls. 254/260 para 

conhecer e desprover o apelo. 

É o relatório.  
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V O T O S 

 

O Senhor Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA - Relator 

 

A presente apelação é tempestiva e adequada à espécie, razão 

pela qual dela conheço.  

Passo à análise do recurso. 

Narra a denúncia de fls. 02/03: 

(...) Em 22 de maio de 2011, por volta das 13h, no interior da 

Casa 33 da QR 203, Conjunto E, em Santa Maria – DF, J. M. M., de forma livre e 

consciente, ameaçou sua companheira J. S. V., por palavras, de causar-lhe mal 

injusto e grave, além de ofender sua integridade física, causando-lhe as lesões 

corporais descritas no laudo n. 19965/2011, fl. 07/IP. Ao assim agir, desobedeceu 

ordem legal de funcionário público. 

J. M. e J. vivem sob união estável há 14 (catorze) anos. 

Na data, horário e local referidos, J. M. chegou em casa 

demonstrando comportamento alterado (v. inclusive laudo de fl. 22/IP) e, 

xingando J., ordenou-lhe que o deixasse entrar pois iria matá-la. Em suas 

palavras, disse “quando eu entrar aí eu vou te matar, abre que eu não tenho 

chave eu vou te matar”. 

Em seguida, J. M. pulou o muro e seguiu em direção a Jacinta, 

agredindo-a com empurrões, puxões de cabelo, esganadura e socos no rosto e na 

cabeça, a ponto de lhe causar as lesões físicas descritas à fl. 07/IP. 

Assim agindo, J. M. deliberadamente desobedeceu à ordem 

judicial emanada pelas autoridades judiciárias do Plantão Judicial, em 24 de abril, 

e deste Segundo Juizado de Violência Doméstica, em 10 de maio, as quais o 

afastaram do lar e o proibiram de se aproximar e de manter contato com J. 

(...).  
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DA PRELIMINAR 

A Defesa argúi preliminar de nulidade para que seja reformada 

a decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo. Para 

tanto, aduz que quando foi oferecida a benesse, o réu já estava sendo 

investigado, em fase inquisitorial, pelas condutas que deram ensejo à ação penal 

de nº 2011.10.1.003334-9. Destarte, o ajuizamento da ação penal não poderia 

dar azo à revogação do benefício, se se trata de fatos anteriores à ação penal em 

comento, de conhecimento prévio do parquet. 

Noticiam os autos que o recorrente foi beneficiado com a 

suspensão condicional do processo, em 21 de junho de 2011, pelo período de 02 

(dois) anos, nos termos do artigo 89 da Lei n.º 9.099/95 (fls. 84/86).  

Em 08 de fevereiro de 2013, o Juiz de Conhecimento revogou o 

benefício, diante da informação de que o réu deixou de cumprir as condições 

impostas e passou a responder por outro delito que deu origem à ação penal de 

nº 2011.10.1.003334-9 (fl. 140).  

Anote-se que pouco mais de um ano após o oferecimento da 

suspensão condicional do processo – 01 de outubro de 2012 – foi recebida 

denúncia de um novo delito, em que figuram as mesmas partes, sendo inclusive 

proferida sentença condenando-o à pena de 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) 

dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, por infringência ao 

artigo 147, caput, do Código Penal, em concurso material com a pena do artigo 

163, inciso II, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica. 

Verifica-se que o acusado passou, então, a figurar no pólo 

passivo de nova ação penal, incorrendo, por isso, na hipótese do parágrafo 3º do 

artigo 89 da Lei nº 9.099/95. Confira-se: 

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o 

beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo 

justificado, a reparação do dano. 

Como se vê, não se trata apenas de descumprimento 

injustificado das condições impostas (revogação facultativa – art. 89, § 4º da Lei 

9.099⁄95), mas sim, da instauração de processo penal para se apurar a prática de 
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novo delito cometido pelo beneficiado, constituindo causa obrigatória de 

revogação do sursis processual (art. 89, § 3º). 

Desta feita, consoante pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, a suspensão condicional do processo é automaticamente 

revogada se o réu vem a ser processado pela prática de novo crime, em 

obediência ao art. 89, § 3º, da Lei 9.099⁄95, de forma que deixa de ser 

merecedor do benefício para ser normalmente processado com todas as 

garantias pertinentes. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. SURSIS PROCESSUAL 

(ART. 89, § 3º DA LEI Nº 9.099⁄95. REVOGAÇÃO. A teor do art. 89, § 3º, da Lei nº 

9099⁄95, se o acusado vier a ser processado por outro crime, impõe-se a 

revogação. O réu deixa de ser merecedor do benefício, que é norma excepcional, 

para ser normalmente processado com todas as garantias pertinentes. Não há, 

por igual, inobservância à presunção de não culpado. Recurso conhecido e 

provido. (REsp 708.658⁄SP, Rel. Min.  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta 

Turma, DJ 5⁄9⁄05). 

HABEAS CORPUS. FURTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO. BENEFICIÁRIO PROCESSADO POR OUTRO CRIME NO PERÍODO DE 

PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE, POUCO IMPORTANDO A 

ULTERIOR ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF 

PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1.   Uma vez constatado o 

envolvimento do beneficiário do sursis processual em outro delito, de rigor a 

revogação do benefício, sob pena de infringência ao disposto no § 3º do art. 89 

da Lei 9.099⁄90 caso o Magistrado autorize o prosseguimento da suspensão. 

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2.   Parecer do MPF pela denegação 

da ordem. 3.   Ordem denegada. (HC 111.977⁄SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 2⁄3⁄09). 

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

BENEFICIÁRIO PROCESSADO POR OUTRO CRIME NO PERÍODO DE PROVA. 

ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE 

PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Constatado que o beneficiário da suspensão 

condicional do processo respondeu a outra ação penal durante o período de 



Recurso Especial nº 0000079-03.2010.8.26.0495 
                                                           Página 23 de 35 

 
 

prova, a revogação do benefício é automática, sendo irrelevante sua posterior 

absolvição, ou o fato da decisão ser proferida após o término do período de 

prova. 2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ordem denegada. (HC 

53.505⁄SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 12⁄2⁄07). 

 A natureza excepcional do benefício demanda do réu a 

observância de determinados encargos, aos quais voluntariamente concorda em 

se submeter, cujo descumprimento por cometimento de novo crime impõe, por 

resposta obrigatória do juiz, imediata e automática revogação, que não se 

condiciona à prévia oitiva do beneficiado.  

Quanto à tese defensiva de que a denúncia recebida no curso 

do período de prova versa sobre fatos praticados em 23 de abril de 2011, tenho 

que melhor sorte não assiste à Defesa. 

Consoante exaustivamente explanado, basta que o beneficiário 

seja processado por outro crime no curso da suspensão, que estará caracterizado 

o descumprimento de requisito necessário à concessão da benesse (art. 89, § 3°, 

da Lei n.º 9.099/95). Mostra-se irrelevante, assim, o fato de ter sido o outro 

crime praticado antes do crime de que trata o processo suspenso, haja vista que 

o benefício em questão possui índole processual, não envolvendo nenhum 

conteúdo penal.  

Nesse sentido, temos o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO. PACIENTE PROCESSADO POR OUTRO CRIME. 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FATOS ANTERIORES AO PERÍODO 

DA SUSPENSÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A inobservância das condições legais ou 

judiciais impostas ao beneficiado pela suspensão condicional do processo 

constitui fato extintivo do direito à declaração de extinção da punibilidade 

baseada no término do período de prova. 2. A revogação do benefício independe 

de declaração expressa no curso do prazo de suspensão, bastando, para que seja 

implementada, a ocorrência de fato impeditivo da extinção da punibilidade 

naquele período. 3. Tratando-se de benefício de índole processual, mostra-se 

irrelevante que os fatos apurados no novo processo instaurado sejam 

anteriores ao período da suspensão, uma vez que, nos termos do art. 89, § 3º, 
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da Lei 9.099/95, "A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o 

beneficiário vier a ser processado por outro crime". 4. No caso, durante o 

período de prova do sursis processual, o paciente foi denunciado por outro crime, 

razão pela qual se justifica a revogação do benefício. 5. Ordem denegada. (HC 

62.401/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

20/05/2008, DJe 23/06/2008) (Grifo nosso). 

Com efeito, para a revogação da benesse faz-se necessário que 

a denúncia por outro crime seja recebida durante o período de prova, não 

merecendo relevância a data dos fatos imputados na eventual inicial acusatória. 

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada. 

DO MÉRITO 

I - Da atipicidade do crime de desobediência 

O apelante requer, em relação ao crime de desobediência, a 

absolvição por atipicidade da conduta, alegando que há previsão de outras 

cominações para o inadimplemento das cautelares previstas na Lei Maria da 

Penha. 

Seu pedido merece acolhimento. 

Não se desconhece a divergência doutrinária e jurisprudencial 

quanto à configuração do crime de desobediência, em caso de descumprimento 

de medida protetiva concedida com fundamento na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria 

da Penha). 

Contudo, esta Turma Julgadora vem decidindo no sentido de 

que a previsão de tutela específica (artigo 461, §§ 5º e 6º, do Código de Processo 

Civil) e o cabimento da prisão preventiva, para coagir o agente ao cumprimento 

de medida protetiva de urgência determinada no contexto de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, obstam a configuração do crime de 

desobediência.   

A efetividade das normas é o meio para se manter a 

integridade da ordem jurídica e atingir o objetivo maior de pacificação social. No 

contexto delineado nos autos, a prisão cautelar concretiza mais adequadamente 

a proteção do bem jurídico tutelado, qual seja a integridade física e psíquica da 
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vítima, não se mostrando eficaz a responsabilização do acusado pelo crime de 

desobediência, cuja quantidade de pena, inclusive, não autoriza a restrição de 

sua liberdade. 

Entendo que resta configurado o crime de desobediência 

apenas quando as demais medidas coercitivas se tornarem inócuas, ou seja, 

quando verificada a renitência do agente, mesmo após a aplicação das sanções 

civis e processuais penais pertinentes, haja vista o caráter fragmentário e 

subsidiário do Direito Penal, o que não é a hipótese dos autos. 

O acusado foi preso em flagrante no dia 22 de maio de 2011 e 

teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia 23 de maio de 

2011 (fls. 36/37), por questão de ordem pública e por descumprimento de 

medida cautelar, permanecendo em cárcere até 21 de junho de 2011, data da 

audiência de instrução em que lhe foi concedido o benefício da suspensão 

condicional do processo (fls. 84/86). 

A propósito, colaciono alguns arestos que expressam o atual 

posicionamento desta Corte de Justiça: 

RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. PENAL. 

PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TIPICIDADE DA 

CONDUTA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE 

EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE E DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTAS NOS ARTS. 45 

E 46 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. APELAÇÕES 

DESPROVIDAS. 1. O Réu que descumpre medidas protetivas de urgência e, em 

razão desta conduta tem prisão preventiva decretada, não comete crime de 

desobediência eis que já sofreu medida cautelar consequente e correspondente 

a seus atos. 2. Não foi aferida a dependência química ou a influência de 

substâncias psicotrópicas por meio de exame pericial, e não há motivos concretos 

para declarar a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do réu. 3. Recursos de 

apelação a que se nega provimento. (Acórdão n.649250, 20120310062264APR, 

Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

24/01/2013, Publicado no DJE: 30/01/2013. Pág.: 333) (Grifo nosso). 

PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE SANÇÕES. PRECEDENTE 

STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O descumprimento de medida protetiva fixada com 
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fulcro na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é atípico e não configura delito 

de desobediência (art. 330 do Código Penal). (Precedentes da 1ª Turma do TJDFT 

e RESP 1.280.328/DF do STJ). 2. O descumprimento de ordem ou medida judicial 

somente configura crime de desobediência (art. 330, Código Penal) quando não 

há previsão legal por sanção específica para o afronte, e a Lei Maria da Penha 

prevê medidas extrapenais, como o auxílio de força policial (art. 22, Lei nº 

11.340/2006) ou imposição de multas, decretação de prisão preventiva e outras 

(art. 461, § § 5º e 6º, do Código de Processo Civil), para o caso de 

descumprimento de medidas protetivas. Entendimento que prestigia o princípio 

da intervenção mínima do Direito Penal. 3. Recurso provido para absolver o réu 

por atipicidade de conduta, nos moldes do art. 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal.  (Acórdão n.634500, 20100910237214APR, Relator: SILVANIO 

BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE: 21/11/2012. Pág.: 

125) (Grifo nosso). 

PENAL E PROCESSUAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÕES 

DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE ATIPICIDADE. (...) 3 No descumprimento de 

medidas protetivas, o tipo do art. 330, do Código Penal só se configura quando 

inexistir disposição retributiva extrapenal ou outra cominação de natureza civil 

ou administrativa, se o fato é anterior à Lei 12.403/2011, que possibilitou a 

prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, 

que seria mais gravosa ao réu do que condenação pelo crime de desobediência. 

(...). (Acórdão n.648640, 20101210006987APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1ª 

Turma Criminal, Publicado no DJE: 28/01/2013. Pág.: 164) (Grifo nosso). 

Portanto, é atípica a conduta do agente que descumpre medida 

protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, quando aplicada outra medida acautelatória e coercitiva, tal como a 

prisão preventiva, e esta se mostre suficiente para tutelar a integridade física e 

psíquica da vítima, não havendo que se falar em responsabilização penal pelo 

crime de desobediência tipificado no artigo 330 do Código Penal. 

II – Da dosimetria da pena 

Atento ao disposto na Constituição Federal, e na forma 

preconizada pelos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena. 
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Ao avaliar as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado 

na primeira fase da dosimetria, a MM. Juíza sentenciante utilizou-se dos 

seguintes fundamentos: 

(...) Analisando as circunstâncias judiciais, ao exame da 

culpabilidade, verifico que a conduta merece alto grau de reprovação, na medida 

em que o acusado demonstrou seu intento reiterado na prática de condutas 

delitivas contra a mesma vítima, uma vez que já havia registro de fatos 

anteriores praticados no mesmo contexto de violência doméstica, fatos estes que 

deflagraram a ação penal 3334-9/11, que tramitou neste juízo e em relação aos 

quais foi também condenado. E, saliente-se, mesmo após a concessão de 

liberdade provisória a ele concedida nos autos mencionados, em poucos mais de 

10 dias após a sua soltura, o sentenciado cometeu novos delitos contra sua ex-

companheira, resultando nas lesões ora noticiadas. Por tais razões, essa 

circunstância judicial deve ser valorada em desfavor do réu.  

A folha de antecedentes penais do acusado não registra 

qualquer condenação em seu desfavor, além da que foi proferida recentemente 

por este juízo nos autos nº 3334-9/11.  

Quanto à conduta social e à personalidade do agente, não 

existem elementos colhidos durante a instrução que possam sustentar qualquer 

juízo em seu desfavor.  

O motivo para as práticas delituosas foram os inerentes ao tipo. 

Quanto às circunstâncias do crime, o fato de ter sido praticado em contexto de 

violência doméstica e familiar já é circunstância qualificadora por expressa 

previsão legal, para o crime de lesões corporais, e circunstância agravante para o 

delito de desobediência, pelo que não será valorada em desfavor do acusado 

neste momento para o estabelecimento da pena base de nenhum dos delitos.  

No que concerne às conseqüências da conduta do acusado, 

nada foi apurado. 

Não existem provas nos autos de que vítima tenha contribuído 

para a prática do crime. 

Com cuidado nessas diretrizes, fixo-lhe a pena base em 07 

(sete) meses de detenção para o crime de lesão corporal, já observada a forma 
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qualificada no âmbito da violência doméstica e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de 

detenção e 12 (doze) dias-multa para o delito de desobediência. (...). 

Com acerto a d. magistrada ao analisar de modo desfavorável a 

culpabilidade do réu, justificando o aumento da pena-base de forma concreta.  

A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal, considerada sob 

o prisma de fator de graduação da pena, refletindo na maior reprovabilidade à 

intensidade do dolo ou o grau de culpa, pode aumentar a pena sob o 

fundamento de que o agente atuou com dolo intenso, o que se confirma no caso 

dos autos. 

Verifica-se que o julgador destacou a circunstância de o réu ter 

exercido seu dolo de modo reiterado, haja vista que já estava sendo investigado 

pela prática de crime contra a mesma vítima (autos nº 2011.10.1.003334-9), 

também no contexto de violência doméstica, e, após doze dias da concessão de 

sua liberdade provisória no mencionado processo, voltou a cometer novo delito 

contra sua ex-companheira, desferindo-lhe socos e puxões de cabelo. 

Portanto, diante da maior reprovabilidade da conduta, correta 

a majoração da pena-base em 4 (quatro) meses de detenção. 

No segundo estágio de aplicação da pena, requer a defesa 

técnica o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, 

ao argumento de que ela foi utilizada na sentença monocrática para concluir pela 

prática da conduta. 

Razão não lhe assiste. 

O réu, em seu interrogatório judicial, negou veementemente 

que tenha agredido sua ex-companheira, senão vejamos: 

(...) Que no dia dos fatos, estava separado da vítima há duas 

semanas, não sabia da existência de medidas protetivas deferidas contra si; não 

tinha recebido nenhum oficial de justiça; foi até à residência do casal para pegar 

umas roupas; a vítima o escrachou verbalmente, vindo para cima do 

interrogando, que a penas o empurrou; não pulou o muro da residência, quem 

tem aproximadamente três metros; a vítima abriu o portão da casa autorizando 

que o interrogando pegasse as roupas (...) não lembra de ter ameaçado de morte 
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a vítima; não puxou os cabelos da vítima nem praticou esganadura; não sabe 

explicar as lesões verificadas no laudo pericial (...).  

Nota-se que o apelante afirmou desconhecer a existência de 

medidas protetivas, bem como negou a prática de qualquer agressão contra a 

vítima. Destarte, incontestável que a versão do réu em nada contribuiu para a 

elucidação dos fatos, não havendo que se falar em reconhecimento da 

atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 

Nesse sentido: 

PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE FACA. 

VÍTIMA ABORDADA QUANDO ABASTECIA O CARRO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. 

SUBTRAÇÃO DO AUTOMÓVEL, CARTEIRA COM DINHEIRO E TELEFONE CELULAR. 

CRÍTICA DA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO 

CONFIRMADA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, incisos I e II, do Código Penal, 

pois, junto com comparsas, subtraiu documentos pessoais, telefone celular e 

automóvel de homem que o abastecia em um posto, sendo rendido sob ameaça 

de uma faca. 2 A materialidade e a autoria do roubo são comprovadas quando 

há o reconhecimento seguro e convincente do réu pela vítima, secundado por 

outros elementos de convicção. 3 Não se reconhece a confissão espontânea 

quando a versão do agente em nada contribui para a elucidação dos fatos na 

busca da verdade processual, dificultando ainda mais o deslinde. 4 A pena 

acessória deve ser proporcional à principal porque se subordina aos mesmos 

parâmetros, aos quais se acrescenta tão só o exame da condição financeira do 

agente. 5 Apelação parcialmente provida. (Acórdão n.714601, 

20120710166304APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE 

SANTIS, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/09/2013, Publicado no DJE: 

03/10/2013. Pág.: 164) (Grifo nosso). 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE 

ARMA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. 

DIMINUIÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO 

CONFIGURADA. MESMOS REGISTROS PARA ANTECEDENTES CRIMINAIS, 

PERSONALIDADE E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. As provas são coerentes e harmônicas no sentido de que o acusado 

mantinha em depósito quantidade considerável de droga 344,60 de crack; e mais 



Recurso Especial nº 0000079-03.2010.8.26.0495 
                                                           Página 30 de 35 

 
 

uma arma de fogo, não havendo que se falar em absolvição. 2. Não cabe o 

reconhecimento da confissão espontânea quando o acusado, em sede policial 

ou de interrogatório judicial, nega veemente os crimes a ele imputados, em 

nada colaborando para a elucidação dos fatos investigados. 3. A utilização dos 

mesmos registros indicados para caracterizar a reincidência não pode ser 

considerada na primeira fase da pena para modular os antecedentes e 

personalidade, sob pena de bis in idem. 4. Dado parcial provimento ao recurso. 

(Acórdão n.552137, 20110110527862APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 

Revisor: SOUZA E AVILA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 17/11/2011, 

Publicado no DJE: 05/12/2011. Pág.: 222) (Grifo nosso). 

Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de aumento ou 

diminuição da pena, fica a pena definitivamente estabelecida em 7 (sete) meses 

de detenção. 

Fica mantido o regime aberto para o cumprimento da pena, 

nos termos do artigo 33, caput, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal. 

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, tenho que o acusado não faz jus. 

O artigo 44 do Código Penal é claro ao dispor os requisitos 

objetivos e subjetivos necessários para que se opere a substituição, verbis:  

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e 

substituem as privativas de liberdade, quando:  

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 

(quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à 

pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 

II – o réu não for reincidente em crime doloso; 

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem 

que essa substituição seja suficiente. 

Verifica-se que a substituição pleiteada encontra óbice no 

requisito objetivo consistente na violência empregada contra a sua ex-

companheira.  
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Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Manual de Direito 

Penal, 8ª Edição, RT, p. 437, ao tratar dos requisitos para a concessão das penas 

restritivas de direitos, esclarece: “Não cabe ao juiz estabelecer exceção não 

criada pela lei, de forma que estão excluídos todos os delitos violentos ou com 

grave ameaça, ainda que comportem penas de pouca duração.” 

Ademais, a culpabilidade exacerbada indica que a mera 

substituição da pena não será suficiente para a reprovação de sua conduta no 

caso concreto. 

Destarte, inviável a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, face ao não preenchimento dos requisitos previstos no 

artigo 44 do Código Penal.   

III – Detração penal 

Quanto à aplicação da detração penal, a nova redação do art. 

387, § 2º, do Código de Processo Penal, dada pela Lei 12.736/2012, assim dispõe: 

“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no 

Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime 

inicial de pena privativa de liberdade”. 

No caso em apreço, constata-se que o réu foi preso em 

flagrante em 22/05/2011 (fl. 13), sendo que em 21/06/2011 foi posto em 

liberdade em razão da concessão do benefício da suspensão condicional do 

processo (fls. 84/86). 

Ocorre que, ainda que subtraído o tempo de 30 (trinta) dias, a 

inovação legislativa não irá influenciar no estabelecimento do regime inicial para 

cumprimento da pena, eis que fixado o regime prisional aberto. 

Diante do exposto, rejeito a preliminar e dou parcial 

provimento ao recurso do apelante J. M. M. para absolvê-lo do crime de 

desobediência (artigo 330, caput¸ do Código Penal), com fulcro no artigo 386, 

inciso III, do Código de Processo Penal, mantendo a condenação do réu à pena 

de 7 (sete) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime previsto 

no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c artigo 5º e artigo 7º da Lei 11.340/06. 

É como voto. 
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O Senhor Desembargador SOUZA E AVILA - Vogal 

Com o Relator. 

O Senhor Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA - Vogal 

Também rejeito a preliminar. Quanto ao mérito, peço  venia 

para manter a sentença que condenou o apelante pelo crime de 

desobediência e negar provimento ao recurso do apelante.  

D E C I S Ã O 

REJEITAR A PRELIMINAR. DAR PARCIAL PROVIMENTO. POR 

MAIORIA, VENCIDO O E. 2º VOGAL. 

 

4.2. COTEJO ANALÍTICO DE SEMELHANÇA 

 

 É nítida a semelhança entre as situações tratadas na 

decisão recorrida e no acórdão paradigma. Nas duas discutiu-se a 

possibilidade de revogação da suspensão do processo por denúncia 

relativa a crime praticado antes do início do período de prova. 

Distintas, portanto, as soluções. 

 Para a decisão recorrida: 

“Inicialmente pontuo que o crime no qual o Recorrente 
embasa sua pretensão foi praticado antes do início do período de prova e 
com a devida vênia não me aprece que a intenção do legislador, ao prever 
a causa de revogação prevista no artigo 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95, tenha 
almejado crime praticado antes da vigência do período de prova.  
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Pela análise da jurisprudência dos Tribunais Superiores, 
vê-se que o novo processo que autoriza a revogação da benesse diz 
respeito sempre a fato superveniente, portanto praticado no curso do 
período de prova. Se o Estado demora em proceder à apuração do fato 
criminoso, se a “persecutio criminis” tarda a ser instaurada, e se o 
inquérito policial em andamento não impede o benefício da suspensão, 
não me parece lógico que o acusado tenha a benesse revogada por 
circunstâncias que se encontram fora de seu controle, que não pertinem 
ao seu comportamento durante o período de prova. O crime praticado 
antes do início do período de prova, e ainda em fase de investigação 
quando da concessão do benefício, não pode ultra agir para macular o 
merecimento à benesse, outrora verificado, ainda que de forma indevida.  

Aqui considero imprescindível realizar uma interpretação 
teleológica do dispositivo, que resulta na conclusão de que o novo 
processo que autoriza a revogação do benefício deve ter sido instaurado 
para a apuração de fato cometido posteriormente à concessão da 
suspensão”.  

 Já para a decisão paradigma: 

“Quanto à tese defensiva de que a denúncia recebida no 

curso do período de prova versa sobre fatos praticados em 23 de abril de 

2011, tenho que melhor sorte não assiste à Defesa. 

Consoante exaustivamente explanado, basta que o 

beneficiário seja processado por outro crime no curso da suspensão, que 

estará caracterizado o descumprimento de requisito necessário à 

concessão da benesse (art. 89, § 3°, da Lei n.º 9.099/95). Mostra-se 

irrelevante, assim, o fato de ter sido o outro crime praticado antes do 

crime de que trata o processo suspenso, haja vista que o benefício em 

questão possui índole processual, não envolvendo nenhum conteúdo 

penal.  

Nesse sentido, temos o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO. PACIENTE PROCESSADO POR OUTRO CRIME. 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FATOS ANTERIORES AO 
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PERÍODO DA SUSPENSÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A inobservância das 

condições legais ou judiciais impostas ao beneficiado pela suspensão 

condicional do processo constitui fato extintivo do direito à declaração de 

extinção da punibilidade baseada no término do período de prova. 2. A 

revogação do benefício independe de declaração expressa no curso do 

prazo de suspensão, bastando, para que seja implementada, a ocorrência 

de fato impeditivo da extinção da punibilidade naquele período. 3. 

Tratando-se de benefício de índole processual, mostra-se irrelevante que 

os fatos apurados no novo processo instaurado sejam anteriores ao 

período da suspensão, uma vez que, nos termos do art. 89, § 3º, da Lei 

9.099/95, "A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o 

beneficiário vier a ser processado por outro crime". 4. No caso, durante o 

período de prova do sursis processual, o paciente foi denunciado por outro 

crime, razão pela qual se justifica a revogação do benefício. 5. Ordem 

denegada. (HC 62.401/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA 

TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 23/06/2008) (Grifo nosso). 

Com efeito, para a revogação da benesse faz-se necessário 

que a denúncia por outro crime seja recebida durante o período de prova, 

não merecendo relevância a data dos fatos imputados na eventual inicial 

acusatória” 

Em síntese, enquanto para a decisão recorrida “o 

novo processo que autoriza a revogação da benesse diz respeito sempre a 

fato superveniente, portanto praticado no curso do período de prova (...)O 

crime praticado antes do início do período de prova, e ainda em fase de 

investigação quando da concessão do benefício, não pode ultra agir para 

macular o merecimento à benesse, outrora verificado, ainda que de forma 

indevida, para a decisão paradigma” Mostra-se irrelevante, assim, o fato 

de ter sido o outro crime praticado antes do crime de que trata o processo 

suspenso, haja vista que o benefício em questão possui índole processual, 

não envolvendo nenhum conteúdo penal”.  
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Melhor solução é a adotada pelo E. Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e Territórios. 

 

5. RAZÕES  DO  PEDIDO  DE  REFORMA  DA  DECISÃO 

RECORRIDA 

 

Ante o exposto, demonstrados fundamentadamente a 

negativa de vigência à lei federal e o dissídio jurisprudencial, 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 cassada a decisão que 

decretou extinta a punibilidade, com a consequente revogação da  

suspensão condicional do processo para que a ação penal contra 

ADILSON PEDROSO DE MORAIS retome seu curso.  

                              São Paulo, 31 de julho de 2015. 

 

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NUSDEO 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 
 

 
 

JAIRO JOSÉ GÊNOVA 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

DESIGNADO 


