
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

PROTOCOLO Nº 12.758/2015
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 2008.706-1,  DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MARINGÁ.
ÓRGÃO MINISTERIAL: 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ.
ACUSADO: WILLIAN JEFFERSON BATISTA. 
ASSUNTO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EMENTA: SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.  RÉU CONDENADO EM OUTRO
PROCESSO. VEDAÇÃO LEGAL AO BENEFICIO. ARTIGO 89 DA LEI 9.099/95.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Em análise dos presentes autos verifica-se tratar de ação penal remetida

pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Maringá, por aplicação do art.

28 do CPP, ante o fato do magistrado não concordar com a negativa da representante

do Ministério Público em propor a  suspensão condicional  do processo em questão

relativa ao delito de furto qualificado pelo concurso de agentes. 

Consta no presente caderno investigatório que, no dia 10.02.2008, por

volta das 13hs, no estabelecimento comercial “Lojas Mil”, situado na Avenida Brasil, nº
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3593, na cidade de Maringá, o denunciado Willian Jefferson Batista, acompanhado por

Renan Aparecido Jorge,  por uma pessoa apenas identificada como “Camila” e pelo

adolescente DRT, subtraiu, para todos, diversas mercadorias que foram avaliadas, em

sua totalidade, em R$ 1.856,44 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta

e quatro centavos), conforme denúncia de fls. 03/06. 

A Promotoria de Justiça, Alessandra Sandri Klock do Passo, às fls. 312,

entendeu não ser cabível  proposta de suspensão condicional  do processo a Willian

Jefferson Batista, remetendo às promoções ministeriais anteriores de fls. 134/147 e

228. 

O Magistrado,  Cláudio Camargo dos Santos,  às fls.  313, discordou da

representante  do  Ministério  Público  pugnando  pela  aplicação  do  benefício  em

questão. Nestes  termos,  determinou  o  encaminhamento  dos  autos  a  esta

Procuradoria-Geral de Justiça, aos fins do disposto no art. 28 do Código de Processo

Penal.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos  do  disposto  no  art.  28  do  Código  de

Processo  Penal,  direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao

conteúdo  do  pronunciamento  ministerial  de  fls.  312,  que  deixou  de  propor  a

suspensão condicional do processo. 

Trata-se, portanto, de questão atinente à aplicação ou não do benefício

da suspensão condicional do processo ao presente caso.

A  concessão  da  suspensão  condicional  do  processo  ao  acusado  de

infração de menor potencial ofensivo pressupõe o preenchimento dos requisitos legais

explicitados no caput do art. 89 da Lei dos Juizados Especiais, in verbis: 
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Art.  89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou

inferior  a  um  ano,  abrangidas  ou  não  por  esta  Lei,  o  Ministério

Público,  ao  oferecer  a  denúncia,  poderá  propor  a  suspensão  do

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja

sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime,

presentes  os  demais  requisitos  que  autorizariam  a  suspensão

condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Na  espécie,  após  oferecer  denúncia,  o  Ministério  Público  deixou  de

ofertar a suspensão condicional do processo ao denunciado Willian Jefferson Batista

(fls. 312) ao argumento de que o denunciado estava “sendo processado, na Comarca

de Sarandi-PR, como incurso nas sanções do art. 309 do CTB, conforme fls. 222/225”,

circunstância que impede a concessão do respectivo benefício. 

Da análise da certidão do sistema oráculo,  constante às fls.  222/224,

verifica-se  que  o  denunciado  não  é  primário.  Consta  que  foi  condenado  em

14.10.2011, em regime aberto, a pena de 06 (seis) meses de detenção como incurso

no art. 309 do CTB (falta de habilitação) nos Autos nº 0005064-29.2010.8.16.0160 em

trâmite perante o Juizado Especial Criminal de Sarandi-PR. 

Assim,  a  condenação  do  denunciado  por  outro  crime  impede  a

concessão do benefício da suspensão condicional do processo por expressa vedação

legal (art. 89 da Lei nº 9099/95). 

Nesse sentido: 

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 - se o paciente estava sendo processado

pela prática de outro delito (STJ, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA

FILHO, DJe 18/05/2011). 
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3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto,  no exercício das atribuições previstas no art.  28 do

Código de Processo Penal, entende-se pela ratificação do pronunciamento ministerial

de fls. 312, elaborada pela Promotora de Justiça, Alessandra Sandri Klock do Passo,

que entendeu não ser cabível a proposta de suspensão condicional do processo.

     Curitiba, 31 de julho de 2015.

     Reginaldo Rolim Pereira
                                            Procurador de Justiça

4


