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Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes,

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e

legais, vem oferecer 

suspensão condicional do processo

em que denuncia o  Deputado Federal  HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA

(BETINHO GOMES), pelos fatos e fundamentos a seguir mencionados.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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I

Nesta  data,  a  Procuradora-Geral  da  República  ofereceu  denúncia  contra  o

Deputado Federal Heberte Lamarck Gomes da Silva (Betinho Gomes), pela prática do crime

previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 

Considerando que a pena mínima estabelecida para o crime que lhe foi imputado

é de um ano de reclusão, o denunciado faz jus ao benefício estabelecido no artigo 89 da Lei

nº 9.099/95, desde que preenchidos os requisitos legais. 

O denunciado deve  apresentar,  caso tenha interesse na proposta de suspensão

condicional do processo ora apresentada, as certidões de antecedentes criminais do Supremo

Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Justiças Federais e Estaduais dessa Capital e

do Estado de Pernambuco.

II

Assim, diante da Lei nº 9.099/1995 e, constatada, com base na documentação a

ser fornecida pelo denunciado, ausência de anteriores condenações e de processos criminais

em andamento,  ofereço  a  suspensão  condicional  do  processo  por  dois  anos,  mediante  o

cumprimento das seguintes condições:

i) comparecimento bimestral, durante o período de 2 (dois) anos, à Secretaria da

Corte para justificação de suas atividades.

ii) pagamento mensal, durante o período de 01 (um) ano, de 12 (doze) prestações,

no  total, da  quantia  correspondente  a  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  do  seu  subsídio de

Parlamentar  Federal  à Associação  Brasileira  de  Assistência  às  Famílias  de  Crianças

Portadoras de Câncer - ABRACE, localizada na QE 25, Área Especial I, CAVE, Guará II,

CEP 71025-015, Brasília/DF, devendo ser esclarecido à referida entidade que a doação está

vinculada ao presente feito, comprovando-se a prática do ato perante o Supremo Tribunal

Federal;

iii) prestação de serviços à comunidade, por 120 (cento e vinte) horas a serem
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cumpridas no primeiro ano de suspensão na  instituição Mão na Terra1, localizada no Sítio

Geranium, Núcleo Rural de Taguatinga, Chácara 29, comprovando-se mensalmente a prática

do ato perante o Supremo Tribunal Federal.

III

Cumpre registrar que as condições propostas, nos termos do artigo 89, § 2º da Lei

nº  9.099/95, obedecem  aos  princípios  da  proporcionalidade  e  adequação,  mantendo  os

parâmetros de suficiência e necessidade, porquanto a simples doação de valores para entidade

sem fins lucrativos seria insuficiente para o fator reparador e de conscientização, facultando

ao denunciado sua aceitação.

Ademais,  esclareço  que,  em atenção  à  adequação  das  condições  ao  fato  e  à

situação pessoal do acusado, a escolha da entidade busca harmonizar a prestação de serviço à

realidade do denunciado que é engenheiro agrônomo de formação.

Sobre o tema, elucidativos os julgados dessa Suprema Corte, abaixo transcritos:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O MEIO
AMBIENTE.  ALEGAÇÃO  DE  ATIPICIDADE  DA CONDUTA.  QUESTÃO  NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SU-
PRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CON-
DIÇÃO.  IMPOSIÇÃO.  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA.  LEGALIDADE.  WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I
– A alegação de atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insigni-
ficância não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco pelo Tribunal
Regional Federal. Desse modo, fica esta Corte impedida de analisá-la, sob pena de inde-
vida supressão de instâncias, com evidente extravasamento dos limites da competência
prevista no art. 102 da Constituição Federal. II – Ambas as Turmas desta Corte já assen-
taram o entendimento de que a imposição de prestação pecuniária como condição para a
suspensão condicional do processo é válida, desde que adequada ao fato e à situação do
acusado, justamente como se observa no caso concreto. III – Habeas corpus parcialmente
conhecido  e,  nessa  extensão,  denegada a  ordem.  (HC 115721,  Relator(a):   Min.  RI-
CARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELE-
TRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC 01-07-2013) 

1 Instituição  parceira,  cadastrada  pela  Coordenadoria  Excecutiva  de  Medidas  Alternativas  do  Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios -  MPDFT, cujo contato pode ser realizado através dos telefones
(61)  33581497  ou  (61)  35818135  –  Maria  Adabia  Chaves  Barberato.  Maiores  informações  no  site:
www.maonaterra.com.br
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HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONS-
TITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA
E DE DESACATO.  SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.  PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. VALIDADE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas
corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art.
102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utiliza-
ção de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Não é inválida a imposição, como
condição para a suspensão condicional do processo, de prestação de serviços ou presta-
ção pecuniária, desde que “adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado” e fixadas
em patamares distantes das penas decorrentes de eventual condenação. Precedentes. 3. A
imposição das condições previstas no § 2º do art. 89 da Lei 9.099/95 fica sujeita ao pru-
dente arbítrio do juiz, não cabendo revisão em habeas corpus, salvo se manifestamente
ilegais ou abusivas. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 123324, Re-
lator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 06-11-2014 PUBLIC 07-11-2014) 

IV

Pelo exposto, requeiro a intimação do denunciado HEBERTE LAMARCK GOMES

DA SILVA (Betinho Gomes) e sua defesa, para que se manifeste, em 15 (quinze), dias sobre

esta proposta  de suspensão condicional do processo e,  em caso de aceitação, apresente a

documentação necessária para análise dos requisitos estabelecidos pela Lei 9.099/95.

Brasília, 14 de março de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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