
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

PROTOCOLO MP/PR Nº                      11520/2015
AÇÃO PENAL Nº                                   0001968-72.2015.8.16.0146
ORIGEM:                                                VARA CRIMINAL DE RIO NEGRO
ACUSADO:                                             EVAIR MOREIRA MAESS
OBJETO:                                                 ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

EMENTA:   SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INQUÉRITO POLICIAL.   NÃO

CONFIGURAÇÃO  NEM  DE  MAUS  ANTECEDENTES,  NEM  DE  REINCIDÊNCIA.

POSSIBILIDADE.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os presentes autos foram inaugurados por auto de prisão em flagrante

para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art. 155, §4º, indico II, c/c o art.

14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado mediante escalada

e  destreza)  ocorrido  em  21.03.2015,  quando  o  denunciado  Evair  Moreira  Maess

adentrou nas dependências da residência situada na Rua José Seidel, nº 357, Vila Ema,

Rio Negro, PR, de propriedade da vítima Isael dos Santos de Paula, local onde subtraiu,

para si, mediante escalada e destreza, coisas alheias móveis avaliadas, conjuntamente,
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em R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), conforme auto de apreensão e avaliação de

fls. 25/29. 

Após oferecimento de denúncia,  às fls.  02/04,  o Promotor de Justiça

Juliano da Silva, às fls. 57, deixou de propor o benefício da suspensão condicional do

processo em favor do denunciado em virtude do não preenchimento dos requisitos

subjetivos,  “vez que a conduta social e a personalidade do agente revelam-se como

impeditivos  da concessão da benesse  (art.  77,  inciso  II,  do Código Penal),  dado os

registros que indicam a prática reiterada de crimes contra o patrimônio alheio (vide fls.

46/48).”

Exercendo controle jurisdicional  de 1º grau, o Juiz de Direito Rodrigo

Morillos, às fls. 64 e 69, discordando da promoção ministerial, ao argumento de que “a

existência, apenas, de IPs outros em desfavor do acusado não pode, porque a lei assim

não registra,  servir  como fundamento para a  não oferta do benefício  da ‘SCP’  em

relação ao réu, no caso em tela.” 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. 67, que deixou de oferecer o benefício

da suspensão condicional  do processo por entender que a existência de inquéritos
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policiais  diversos em desfavor  do acusado se  consubstancia em fato que macula a

personalidade e a conduta social do agente.

Após  análise  dos  autos,  verificamos  que  razão  não  assiste  ao  Ilustre

Promotor de Justiça subscritor do parecer de fls. 67. 

Inquéritos  e  ações  penais  em  trâmite  não  servem  para  caracterizar

maus antecedentes. Tais dados não se prestam para a propositura de ação civil, nem

devem ser considerados como maus antecedentes, tampouco servem para demonstrar

reincidência ou impedir futura transação penal, substituição de pena ou sursis. 

Assim, tendo em vista o princípio de presunção de não-culpabilidade, é

defeso  considerar  como  maus  antecedentes  os  registros  policiais  em  nome  do

investigado. 

Consta do sistema ‘oráculo’ que o acusado, Evair Moreira Maess, possui

registro de inquéritos policiais, sem que tenha sido proferida sentença condenatória

com trânsito em julgado ou mesmo oferecida denúncia.

Somente  a  condenação  anterior,  com  trânsito  em  julgado,  pode

caracterizar a presença de maus antecedentes e impedir, assim, o oferecimento do

benefício da suspensão condicional do processo e da proposta de transação penal. 

Sobre  o  tema,  insta  registrar  as  seguintes  decisões  do  e.  Superior

Tribunal de Justiça1: 

“Apesar  de  não  estar  configurada  a  reincidência,  a  existência  de

condenação anterior,  com trânsito em julgado, pode caracterizar a

1 Sem destaque os textos originais. 
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presença de maus    antecedentes   do réu, impedindo o oferecimento

da proposta de   transação   penal, bem como de suspensão condicional

do processo.” (STJ, HC 44327/SP, Ministro GILSON DIPP, 16/02/2006).

“PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  FURTO  QUALIFICADO.  SUSPENSÃO

CONDICIONAL DA PENA. ART.  77 DO CP.  INQUÉRITOS, PROCESSOS

EM  CURSO  E  TRANSAÇÃO  PENAL.  INEXISTÊNCIA  DE  ÓBICE  AO

DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 444/STJ.  1.  A existência de

inquéritos, ações penais em curso ou processo em que foi aceita a

proposta de transação penal, por si só, não autoriza o indeferimento

da suspensão condicional da pena. 2.  Inquéritos   e ações penais em

curso  não  se  prestam  para  caracterizar  maus    antecedentes, má

conduta  social  ou  personalidade  desajustada.  Precedentes.  3.  Os

requisitos  subjetivos,  previstos  no  art.  77,  II,  do  Código  Penal,

exigidos para a concessão do sursis, coincidem com as circunstâncias

judiciais  previstas  no  art.  59  do  mesmo  diploma,  cuja  análise  é

necessária quando da fixação da pena-base. Assim, é perfeitamente

aplicável ao caso, por analogia, o entendimento consubstanciado na

Súmula  444/STJ.  Precedente.  4.  O  feito  em  que  há  aceitação  de

proposta  de  transação penal  não  pode  constar  de  certidão  de

antecedentes criminais, em função do que dispõe o art. 76, § 6º, da

Lei n. 9.099/1995. 5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1262591 /

MG, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 07/03/2013). 

“Ações    penais   em andamento ou  sem certificação do  trânsito  em

julgado  (Súmula  444/STJ),  registro  decorrente  da  aceitação  de

transação penal   proposta pelo Ministério Público, bem como ações

penais   em  que  houve  a  extinção  da  punibilidade  e  inquéritos

arquivados, não podem ser utilizados como   maus antecedentes, má

conduta social ou personalidade desajustada para fins de elevação da

pena-base. Precedentes.” (STJ,  HC 242125 / PE, Ministro SEBASTIÃO

REIS JÚNIOR, 12/08/2014). 
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O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem assim entendido2:

“ROUBO MAJORADO.  CONCURSO DE AGENTES,  USO DE ARMA DE

FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRIMEIRO RECURSO -

AUTORIA E  MATERIALIDADE COMPROVADAS.  IMPOSSIBILIDADE DE

ABSOLVIÇÃO.  SEGUNDO  RECURSO  -  INVERSÃO  DA  POSSE  QUE

CARACTERIZA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. DIMINUIÇÃO

DA  PENA-BASE.  EXCLUSÃO  DOS  MAUS  ANTECEDENTES  POR

AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSAÇÃO PENAL QUE NÃO

DEVE SER CONSIDERADA PARA FINS DE ANTECEDENTES. AUMENTO

DA PENA EM TERCEIRA FASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PENA

DEFINITIVA QUE RESULTA EM 08 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO.

FIXAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  FECHADO.  RECURSO  DE  RODRIGO:

IMPROVIDO.  RECURSO  DE  JEFERSON:  PARCIALMENTE  PROVIDO.  I-

Súm. 444, STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações

penais em curso para agravar a pena-base". II- A transação penal, que

ocorre  antes  do  oferecimento  da  denúncia,  quando ainda  não  há

processo formado, não deve ser utilizada para fins de reincidência e

maus antecedentes.” (TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 708779-6 - São José

dos Pinhais -  Rel.: Miguel Pessoa - Unânime -  - J. 05.05.2011)

“Processos em andamento não podem ser considerados como maus

antecedentes, devido ao  princípio  constitucional da presunção da

inocência, enunciado  no  artigo  5º,  inciso  LVII,  da  CF/88.”  (TJPR,

processo  540844-4,  Carlos  Augusto  A  de  Mello,  Data  Julgamento:

03/12/2009).

"APELAÇÃO  CRIMINAL.  CORRUPÇÃO  PASSIVA  (ARTIGO  317  DO

CÓDIGO  PENAL).  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  SUFICIENTEMENTE

COMPROVADAS.  RÉU  CONTUMAZ  NA  PRÁTICA  DE  DELITOS  DA

2 Idem. 
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MESMA  NATUREZA.  CONDENAÇÃO  CONFIRMADA.  APLICAÇÃO  DA

PENA.  MAUS  ANTECEDENTES.  INOCORRÊNCIA.  INQUÉRITOS

POLICIAIS  E  PROCESSOS  EM  ANDAMENTO  QUE  NÃO  OS

CARACTERIZAM.  PRINCÍPIO  DA  PRESUNÇÃO  DA  INOCÊNCIA.

CONDENAÇÃO  COM  TRÂNSITO  EM  JULGADO  POR  FATOS

POSTERIORES  ÀQUELES  OBJETO  DA  AÇÃO  PENAL  ORA  EM

JULGAMENTO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  NEM  DE  MAUS

ANTECEDENTES,  NEM DE REINCIDÊNCIA.  READEQUAÇÃO DA PENA

NECESSÁRIA.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  CARACTERIZAÇÃO.  PENA

APLICADA  INFERIOR  A  QUATRO  ANOS.  DECURSO  DE  PRAZO

SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE A DATA DO CRIME E O RECEBIMENTO

DA  DENÚNCIA.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO-PROVIDO,  COM

REDUÇÃO  DE  OFÍCIO  DA  PENA  APLICADA,  BEM  COMO  O

RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA,  COM  EXTINÇÃO

DA PUNIBILIDADE. 1. (...) 340) 2. (...) 3. (...)" (TJPR - 2ª C.Criminal - AC

0462980-7 - Capitão Leônidas Marques - Rel.: Juíza Subst. 2º G. Lilian

Romero - Unanime - J. 25.09.2008)

III – CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  em  respeito  à  independência  funcional  do  digno

representante  do  Ministério  Público  que  deixou  de  promover  o  oferecimento  do

benefício da suspensão condicional do processo (art. 77, II, da Lei nº 9.099/95), sugere-

se a designação de outro Promotor de Justiça para atuar nos autos, acompanhando a

demanda nos seus ulteriores termos.  

Curitiba, 29 de junho de 2015.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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