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-2020 ESTUDOS DO CAOCRIM
1- Tema: Lei 14.039/2020 e a retroatividade do complemento da norma penal em branco do art
89 da Lei de Licitações.
O art. 89 da Lei Licitações pune:
“Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa”.
As condutas típicas são dispensar (isentar), inexigir (deixar de exigir, não promover ou obrigar) ou deixar
de observar (desprezar) licitação fora das hipóteses legais ou sem as formalidades legais. Trata-se de
tipo misto alternativo.
Como se sabe, excepcionalmente, é admitida a contratação direta com o Poder Público, nos casos
em que há dispensa ou inexigibilidade de licitação, pelo que estamos diante de uma norma penal
em branco, cujo complemento é feito por outras leis.
A licitação será dispensada quando a realização do certame em si é inconveniente. As hipóteses de
dispensa estão expressamente previstas em lei, como o rol dos artigos 17 e 24 da Lei 8.666/1993,
art. 5º, § 3º, da Lei 10.973/2004, art. 3º, § 1º, da Lei 12.850/2013 e art. 29 da Lei 13.303/2016,
sendo vedado ao administrador a ampliação das hipóteses.
A licitação será inexigível, por outro lado, quando há inviabilidade de competição, porque não é possível
garantir a pluralidade de interessados ou a fixação de critérios objetivos de julgamento.
Resumidamente, entende-se que a inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos
decorre da presença simultânea de quatro requisitos: 1) Serviço técnico especializado previsto no art. 13
da Lei 8.666/1993; 2) Natureza singular do serviço, isto é, não seja serviço comum, rotineiro, que possa
ser prestado por qualquer empresa; 3) Notória especialização do contratado; 4) O serviço não seja de
publicidade ou divulgação. As hipóteses de inexigibilidade estão elencadas no rol exemplificativo dos
artigos 25 da Lei 8.666/1993 e 30 da Lei 13.303/2016.
Assim, a dispensa ou inexigibilidade da licitação, fora dessas hipóteses configura o crime em
análise. O crime incide também quando o agente, de modo fraudulento, simular a presença das
hipóteses para a contratação direta.
Além disso, para dispensar ou inexigir a licitação, a legislação impõe formalidades imprescindíveis
ao ato que, descumpridas, ensejam a caracterização da última figura prevista nesse tipo penal. A
fim de evitar que desconformidades desimportantes sejam erigidas como objeto de tutela penal, é
imprescindível que o descumprimento das formalidades produza uma substancial violação às
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-2020 normas licitatórias, apta a caracterizar desvio de finalidade. As formalidades a que se refere o tipo
são as previstas no artigo 7º, § 9º e 26, ambos da Lei 8.666/1993.
No que se refere a contratação de serviços advocatícios com inexigibilidade de licitação, sempre se
decidiu imprescindível observar os seguintes parâmetros: a) necessidade de procedimento
administrativo formal; b) notória especialização do profissional a ser contratado; c) natureza singular do
serviço; d) demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e
e) cobrança de preço compatível com o mercado para o serviço. (STF - Inq 3074/SC, rel. Min. Roberto
Barroso, 26.8.2014).
A Lei 14.039/20, ao alterar o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e o
Decreto-lei 9.295/46, reconheceu a natureza técnica e singular dos serviços prestados por
advogados e por profissionais de contabilidade. Essa opção legislativa retroage, alcançando fatos
pretéritos. Contudo, apenas reconhecendo a natureza singular dos serviços, a retroatividade da
novel Lei não pode ignorar a presença dos demais parâmetros acima delineados (repise-se:
necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização do profissional a ser
contratado; demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público;
e cobrança de preço compatível com o mercado para o serviço).

2- Tema: Pedido de afastamento da reincidência reconhecida na sentença condenatória
Em regra, os termos da sentença transitada em julgado não podem ser alterados pelo juízo da
execução criminal. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal, além de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado
e do internado.
Excepcionalmente, contudo, admite-se reparos técnicos pelo juiz da execução. Por exemplo, é
sabido que não existe “sursis” sem condições a serem observadas pelo beneficiário. Caso o
magistrado sentenciante não determine as condições a serem obedecidas pelo condenado, deve o
autor da ação opor Embargos de Declaração (art. 382, CPP ou art. 619, CPP, em sede de acórdão
condenatório) a fim de sanar a omissão.
Não sanado o vício (ou não sendo opostos Embargos), nada impede que o juízo das execuções fixe
as condições a serem observadas, com fulcro nos arts. 66, III, “d”, e 158, §2º, ambos da Lei de
Execução Penal. Nesse sentido vem decidindo o STJ:
“se o juiz se omite em especificar as condições na sentença, cabe ao réu ou ao Ministério Público
opor embargos de declaração, mas se a decisão transitou em julgado, nada impede que, provocado
ou de ofício, o Juízo da Execução especifique as condições. Aí não se pode falar em ofensa à coisa
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-2020 julgada, pois esta diz respeito à concessão do sursis e não às condições, as quais podem ser
alteradas no curso da execução da pena” (RT 709/389).
Dentro desse espírito, pergunta-se: pode o juiz da execução penal afastar reincidência reconhecida
na sentença condenatória?
Prevalece que não. Vejamos alguns julgados que se cuidaram do tema
TJMS- Agravo de Execução Penal - Nº 0040983-04.2018.8.12.0001 - Campo Grande
E M E N T A – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.
1. O afastamento da reincidência devidamente reconhecida por sentença condenatória não pode
ser realizado pelo Juízo das Execuções, devendo ocorrer por meio impugnativo próprio, seja
Apelação Criminal ou Revisão Criminal, a depender da ocorrência, ou não, do trânsito em julgado.
2. De todo modo, conquanto registros de condenações criminais cujas penas tenham sido extintas
há mais de cinco anos não sejam aptas a gerar reincidência quanto a novos crimes, é perfeitamente
aplicável a referida agravante em relação àqueles praticados antes do decurso do período
depurador, com irradiação de seus efeitos sobre o cálculo dos futuros benefícios da execução
penal.
3. Com o parecer, agravo em execução penal desprovido.

TJMS- Agravo de Execução Penal - Nº 0031749-95.2018.8.12.0001 - Campo Grande
E M E N T A – AGRAVO EM EXECUÇÃO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
RECONHECIDA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Em execução definitiva, é defeso ao juízo da execução penal afastar a agravante da reincidência
reconhecida em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada material e à
segurança jurídica que legitimamente se espera das decisões do Poder Judiciário.

TJES- Ag-ExPen 0019993-32.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto
Pessoa de Mendonça; Julg. 28/2/2018; DJES 9/3/2018)
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-2020 AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA
REINCIDÊNCIA NA SENTENÇA E PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL.
APELAÇÃO OU REVISÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A reincidência é matéria relativa ao mérito da ação penal originária, não sendo passível de
análise em execução penal.
2. Art. 1º da LEP. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do
internado. Dessa forma, o juiz de execuções penais está adstrito ao que consta na sentença.
3. No presente caso, para que surtisse efeitos no Juízo de Execução Penal, a d. Defesa deveria ter
impugnado a sentença por meio dos recursos cabíveis, quais sejam, a apelação ou revisão criminal.
4. Recurso não conhecido.

3- Nota Técnica do CAOCRIM nº 11: pesquisa relacionada com pessoas foragidas
O CAOCRIM atendeu a solicitação de colegas e elaborou, com apoio do CAEX e da Dra. Mylene
Comploier, Nota Técnica para orientar as providências cabíveis para a localização de pessoas
foragidas. Clique aqui .
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-2020 STF/STJ: decisões de interesse institucional COMENTADAS PELO CAOCRIM

DIREITO PROCESSUAL PENAL:
1-Tema: Astreintes. Aplicabilidade subsidiária do CPC ao processo penal. Multa diária e poder
geral de cautela. Teoria dos poderes implícitos.
INFORMATIVO 677 STJ- TERCEIRA SEÇÃO
É possível a fixação de astreintes em desfavor de terceiros, não participantes do processo, pela
demora ou não cumprimento de ordem emanada do Juízo Criminal (REsp 1.568.445-PR, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Rel. Acd. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em
24/6/2020, DJe 20/8/2020).
COMENTÁRIOS DO CAOCRIM
As normas de processo civil aplicam-se de forma subsidiária ao processo penal (art. 3º. CPP).
A jurisprudência do STJ, seguindo a doutrina majoritária, admite a aplicabilidade das normas
processuais civis ao processo penal, desde que haja lacuna a ser suprida. Importante ressaltar que a
lei processual penal não tratou, detalhadamente, de todos os poderes conferidos ao julgador no
exercício da jurisdição.
Multa cominatória surge, no direito brasileiro, como uma alternativa à crise de inefetividade das
decisões, um meio de se infiltrar na vontade humana até então intangível e, por coação psicológica,
demover o particular de possível predisposição de descumprir determinada obrigação.
Assim, quando não houver norma específica, diante da finalidade da multa cominatória, que é
conferir efetividade à decisão judicial, imperioso concluir pela possibilidade de aplicação da medida
em demandas penais. Note-se que essa multa não se confunde com a multa por litigância de má-fé,
esta sim refutada pela jurisprudência pacífica do STJ.
É importante observar que o poder geral de cautela, com previsão no Código de Processo Civil,
também tem incidência no processo penal. Tanto é assim que, quanto à aplicabilidade desse poder
no processo penal, é possível encontrar precedentes recentes do STF. Nos termos do entendimento
do STF, ao juiz somente foi obstado pela Lei 12.403/11 o emprego de cautelares inominadas que
atinjam a liberdade de ir e vir do indivíduo.
Ademais, a teoria dos poderes implícitos também é um fundamento autônomo que, por si só,
justificaria a aplicação de astreintes pelos magistrados.
No ponto, poderia surgir a dúvida quanto à aplicabilidade das astreintes a terceiro não integrante
da relação jurídico-processual . Entretanto, é curioso notar que, no processo penal, a irregularidade
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-2020 não se verifica quando imposta a multa coativa a terceiro. Haveria, sim, invalidade se ela incidisse
sobre o réu, pois ter-se-ia clara violação ao princípio do nemo tenetur se detegere.
Na prática jurídica, não se verifica empecilho à aplicação ao terceiro e, na doutrina majoritária,
também se entende que o terceiro pode perfeitamente figurar como destinatário da multa.
Ademais, não é exagero lembrar, ainda, que o Marco Civil da Internet traz expressamente a
possibilidade da aplicação de multa ao descumpridor de suas normas quanto à guarda e
disponibilização de registros conteúdos.
Por fim, vale observar, a propósito, a existência de dispositivos expressos, no próprio Código de
Processo Penal, que estipulam multa ao terceiro que não colabora com a justiça criminal (arts. 219
e 436, § 2º).
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-2020 DIREITO PENAL:
1-Tema: Teses do STJ sobre falta grave na execução penal
1) A decisão proferida pela autoridade administrativa prisional em processo administrativo
disciplinar – PAD que apura o cometimento de falta grave disciplinar no âmbito da execução
penal é ato administrativo, portanto, passível de controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar na execução penal é imprescindível a
instauração de processo administrativo (PAD) pelo diretor do presídio, assegurado, inclusive, o
direito de defesa, a ser exercido por advogado constituído ou defensor público. O tema já foi
motivo de controvérsia no STJ, que editou a súmula 533, na qual conclui que o procedimento é
obrigatório.
A decisão proferida no procedimento tem natureza de ato administrativo, que, portanto, pode
sofrer controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Há precedentes desta tese nos quais
condenados questionavam atos judiciais que haviam modificado a conclusão do PAD para tornar
mais severa a punição. Segundo o STJ, considerando que o condenado deve se defender dos fatos,
e não da natureza legal da falta cometida, é possível que o juiz da execução, zelando pela correta
aplicação da lei, faça o controle da decisão administrativa e imponha sanção mais severa:
“1. É possível o controle judicial sobre decisão administrativa do diretor do presídio que, no uso de
suas atribuições, considerou a falta disciplinar cometida pelo sentenciado como de natureza média.
2. Inafastável, pois, a possibilidade de o Magistrado da execução, após requerimento do órgão
ministerial, “zelar pelo correto cumprimento da pena” (art. 66, VI, da LEP), o que inclui a apreciação
das penalidades administrativas aplicadas pelo diretor do presídio, no âmbito do controle de
legalidade da referida decisão administrativa. 3. In casu, o agravante exerceu trabalho externo na
Defensoria Pública da União até seu afastamento em razão de ter sido detectado que o registro de
seu ponto de saída teria sido registrado por outro reeducando nos dias 3 e 13 de maio de 2016.
Instaurado incidente de regressão de regime, a autoridade administrativa considerou que a
conduta praticada consistiu em falta de natureza média. O Tribunal de origem, todavia, reconheceu
que a falta cometida além de configurar ilícito penal (art. 299 do CP), também seria de natureza
grave, consoante o disposto no art. 50, VI, c. c. art. 39, V, da Lei de Execução Penal. 4. “Assim, ainda
que se reconheça certa discricionariedade da autoridade administrativa prisional no exercício de
dosimetria da penalidade administrativa – conforme previsto no art. 59 da LEP -, não se pode
admitir a convolação dessa atividade em arbitrariedade e, ainda, retirar do Poder Judiciário a
devida intervenção” (HC 365.431/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 8/11/2016)” (AgRg no AREsp 1.439.580/SP, j. 15/10/2019).
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-2020 2) A decisão que reconhece a prática de falta grave disciplinar deverá ser desconstituída diante
das hipóteses de arquivamento de inquérito policial ou de posterior absolvição na esfera penal,
por inexistência do fato ou negativa de autoria, tendo em vista a atipicidade da conduta.
Em regra, as apurações que tramitam nas esferas penal e administrativa são independentes, pois
têm naturezas diversas. Há, no entanto, algumas situações em que a decisão proferida no
procedimento administrativo é afetada pela conclusão do inquérito policial ou pela sentença na
ação penal. Isso ocorre quando, reconhecida a falta grave no PAD, o procedimento criminal conclui
que o fato não existiu ou que o condenado não foi seu autor. Nesses casos, não há possibilidade de
subsistir a punição disciplinar:
“II – Em consulta ao processo instaurado para apuração do crime de posse irregular de arma de
fogo de uso permitido, que supedaneou o reconhecimento da falta grave, verifica-se que o d. Juízo
acolheu a promoção do Ministério Público estadual e determinou o arquivamento do inquérito
policial, ao reconhecer a atipicidade da conduta. III – A falta grave suscitada nos autos teria
ocorrido unicamente pela prática de fato previsto como crime doloso no curso da execução penal,
nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais. Logo, determinado o arquivamento do inquérito
policial com fundamento na atipicidade, ou seja, na inexistência de crime, deve ser afastada a
caracterização de falta grave. Precedentes” (HC 462.463/RS. j. 13/12/2018).
3) No processo administrativo disciplinar que apura a prática de falta grave, não há
obrigatoriedade de que o interrogatório do sentenciado seja o último ato da instrução, bastando
que sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa, e que um defensor esteja presente.
Pode-se definir o interrogatório como sendo a resposta dada pelo acusado às perguntas que lhe são
formuladas para esclarecimento do fato delituoso e suas circunstâncias. Seguindo moderna
tendência, o interrogatório é o último ato da instrução processual penal, o que realça seu caráter
de meio de defesa. Não obstante essa característica de meio de defesa, o STJ tem decidido que, no
PAD, não é obrigatório que o interrogatório seja o último ato da instrução:
“2. No procedimento administrativo disciplinar que apura a prática de falta grave, não há
obrigatoriedade de que o interrogatório do sentenciado ocorra no último ato da instrução,
bastando que seja sempre respeitado o contraditório e a ampla defesa, além da presença de um
defensor. (AgRg no HC 369.712/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
17/5/2018, DJe 1º/6/2018) 3. Ademais, admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas
apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido
processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada
caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (HC 117.952/PB, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010)”
(HC 483.451/SP, j. 26/2/2019)
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-2020 4) A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o
convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações
gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.
É um tanto controverso, no processo penal, o valor probatório a ser conferido ao depoimento de
policiais. Parte da jurisprudência vê com enormes reservas essa espécie de depoimento. Afinal –
argumentam – se o policial foi o responsável pela prisão do réu, buscará, sempre, conferir ares de
legalidade ao seu ato. Não faria sentido, que, por exemplo, tendo prendido o acusado por tráfico de
entorpecente, afirmasse que a droga não se encontrava em poder daquele primeiro. Há, de outra
parte, posicionamento francamente favorável ao depoimento de policiais. É que, tendo participado
diretamente da diligência que culminou na deflagração de processo contra o réu, mais do que
ninguém se encontra preparado para depor sobre os fatos. Demais disso, importaria em verdadeiro
contrassenso que o Estado, de um lado, habilitasse o agente a prestar-lhe serviços, mediante,
inclusive, ingresso na carreira por um concurso público para, de outro, negar credibilidade a seu
depoimento.
Debate semelhante existe sobre a possibilidade de admitir o depoimento de agentes penitenciários
no procedimento que apura a prática de falta grave. O STJ admite o depoimento como prova
idônea:
“Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente
em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a
caracterização da falta como grave *…+. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir
fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é
inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em
1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HCn. 334.732, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016” (AgRg no HC
562.216/SP, j. 26/5/2020).
5) No processo administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave supostamente
praticada no curso da execução penal, a inexistência de defesa técnica por advogado na oitiva de
testemunhas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura causa de nulidade
do PAD.
6) A ausência de defesa técnica em procedimento administrativo disciplinar instaurado para
apuração de falta grave em execução penal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa
e enseja nulidade absoluta do PAD.
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-2020 A súmula 533 do STJ, que exige a instauração de procedimento administrativo para a imposição de
sanção por falta disciplinar, é clara ao dispor também que deve ser assegurado o direito de defesa,
a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Todos os atos que, por sua
natureza, admitem o contraditório e a ampla defesa devem ser praticados na presença do
advogado do condenado. A falta de defesa acarreta a nulidade do procedimento:
“II – “Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é
imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento
prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor
público nomeado” (REsp n. 1.378.557/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
21/3/2014, grifei). III – O Plenário do col. Pretório Excelso, em julgamento do RE n. 398.269/RS, Rel.
Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/2/2010, concluiu pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.
5 aos procedimentos administrativos disciplinares realizados em sede de execução penal,
ressaltando a imprescindibilidade da defesa técnica nesses procedimentos, sob pena de afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, aos ditames da LEP e à legislação processual penal.
IV – A apuração e aplicação de sanção disciplinar em procedimento administrativo disciplinar
instaurado para apuração de falta grave supostamente praticada no curso da execução penal sem a
presença de defesa técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura causa
de nulidade absoluta do PAD” (HC 517.663/MG, j. 1/10/2019).
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1-Tema: ANPP. Recusa de formulação de acordo de não persecução penal. Discricionariedade
regrada do promotor de Justiça – manutenção

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 28-A, § 14
Autos n.º 00x0xxx-6x.201x.8.26.0050 – MM. Juízo da 2xª Vara Criminal da Comarca da Capital
Ré: D.J.C.
Assunto: recusa de formulação de acordo de não persecução penal – manutenção

1. BREVE HISTÓRICO
Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público contra D.J.C., imputando-lhe o
crime do art. 155, parágrafo 4°, inciso II, por dezenove vezes, na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal.
O processo teve seu regular trâmite, sobrevindo r. sentença, que julgou procedente a ação
penal, condenando a ré ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de valor
equivalente a 18 (dezoito) dias-multa, arbitrados no mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período, autorizada a redução desse prazo, nos moldes do art. 46, § 4º,
do Código Penal, bem como pena de multa no valor correspondente a 100 UFESPs também para
entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções (cf. fls. 192/198).
A Ilustre Defesa interpôs recurso de apelação (fls. 204/205 e 213/220).
O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção da r.
sentença em sua integralidade (fls. 226/228).
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235/238).
O Egrégio Tribunal de Justiça, por sua Colenda 12ª Câmara de Direito Criminal, converteu o
julgamento em diligência, ordenando a baixa dos autos à origem, para que seja examinada a
possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP (cf.
fls. 240/243).
Baixados os autos, a Douta Promotora de Justiça, motivadamente, deixou de oferecer o
aventado benefício, por entendê-lo incabível no caso concreto. Argumentou, inicialmente, que a ré
não confessou os fatos formal e circunstanciadamente e, além disso, os crimes foram praticados de
modo continuado no tempo, forte indicativo de condutas reiteradas e profissionais, causadores de
vultosos prejuízos à vítima, não se mostrando a medida suficiente à reprovação e à prevenção do
crime em questão.
Frisou, ainda, que a propositura do acordo não é direito subjetivo da acusada, sendo
prerrogativa institucional do Ministério Público (fls. 255/260).
A MM. Juíza, então, determinou a remessa dos autos a esta Chefia Institucional, para
revisão da recusa ministerial (fls. 262).
É a síntese do necessário.
Com a máxima vênia da Douta Defesa e do Egrégio Tribunal de Justiça, não cabe acordo de
não persecução penal à sentenciada, conforme será a seguir aduzido.
1.1.

DA PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSTA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Calha frisar, de início, que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo
público do investigado, mas prerrogativa institucional do Ministério Público. Nesse sentido,
inclusive, o Enunciado n.º 21, elaborado em conjunto pela Procuradoria-Geral de Justiça e pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público.
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suspensão condicional do processo.
Quanto a estas, inclusive, sedimentou-se de há muito na jurisprudência o entendimento de
que, uma vez negada a elaboração da proposta, cumpre aplicar o artigo 28, caput, do Código de
Processo Penal, a fim de que o órgão ministerial de revisão possa dar a palavra final.
Essa solução encontra fundamento na Constituição Federal; em particular, no artigo 129,
inciso I, o qual atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública.
Deveras, tratando-se do dominus litis, aos membros desta Instituição incumbe aferir o cabimento
das medidas despenalizadoras contidas na Lei n.º 9.099/95 e – igualmente – do acordo de não
persecução penal.
Nesse sentido, a Súmula n.º 696 do Egrégio Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que proclamam cuidar-se a formulação das propostas de
transação penal e suspensão condicional do processo de verdadeira prerrogativa funcional do
Parquet (STJ, HC n.º 150.416, rel. Ministro GILSON DIPP, 5.ª TURMA, DJe de 18/10/2010).
Muito embora o precedente utilizado acima seja referente a acórdão proferido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus julgado no ano de 2010, como se disse no início da
fundamentação, tal entendimento encontra-se pacificado. Nessa esteira, a título exemplificativo, os
seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO. PRERROGATIVA DO REPRESENTANTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO PELO
MAGISTRADO.
PRECEDENTES.
NÃO
CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
INDEFERIMENTO LIMINAR.
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a proposta de suspensão
condicional do processo é prerrogativa do Ministério Público,
sendo vedado ao Magistrado oferecê-la de ofício. Ademais, a
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exclusiva do Ministério Público e deve sempre ser motivada, como
de fato ocorreu no caso em questão. Precedentes do STF (Inq 3.438
– Rel. Min. Rosa Weber – 1ª T – j. 11.11.2014 – DJe 10.02.2015 e RE
n. 468.161 – Rel. Min. Sepúlveda Pertence – 1ª. T – j. 14.03.2006 –
DJe 31.03.2006) e do STJ (AgInt no RHC 66.292/PR – Rel. Min. Nefi
Cordeiro – 6ª T – j. 02.06.2016 – DJe 16.06.2016; HC 150.416/SP –
Rel. Min. Gilson Dipp – 5ª T – j. 28.09.2010 – DJe 18.10.2010; AgRg
nos EDcl no REsp 825.208/RS – Rel. Min. Laurita Vaz – 5ª T – j.
22.6.2010 – DJe 2.8.2010 e REsp 1.008.191/SP – Rel. Min. Félix
Fischer – 5ª T – j. 24.4.2008 – DJe 9.6.2008
2. Indeferimento liminar do “habeas”.
(TJ-SP - HC 2002196-16.2017.8.26.0000-SP, Rel.: Airton Vieira, j. em
31.1.2017, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 2.2.2017) – grifos
acrescidos.

CRIME CONTRA A HONRA. PARLAMENTAR. OFENSAS IRROGADAS
QUE NÃO GUARDAM NEXO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO.
CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 53 DA CF.
CRIME DE INJÚRIA PRATICADO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO
EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 714 DESTE SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. ATO QUE DISPENSA MAIORES
FORMALIDADES. TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE O
PODER JUDICIÁRIO CONCEDER O BENEFÍCIO SEM A PROPOSTA DO
TITULAR DA AÇÃO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
QUE ABRANGE TAMBÉM A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE
DE DEPOIMENTOS COLHIDOS POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
INQUÉRITO PARA APURAR CRIME IMPUTADO A DEPUTADO
FEDERAL. SUPERVISÃO QUE COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DENÚNCIA QUE, MESMO EXCLUÍDAS AS PROVAS
PRODUZIDAS POR AUTORIDADE INCOMPETENTE, ESTÁ
LASTREADA EM INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA
SUFICIENTES PARA SEU RECEBIMENTO.
(...)
4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a
respeito da impossibilidade de o Poder Judiciário conceder os
benefícios previstos no art. 76 e 89 da Lei nº 9.099/95 sem que o
titular da ação penal tenha oferecido a proposta.
(...)
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Turma, julgado em 11.11.2014, DJe 10.2.2015) – grifos acrescidos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. (ART. 89 DA LEI N. 9.099/95). RECUSA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prerrogativa do oferecimento, ou não, da suspensão
processual, nos termos da lei, é exclusiva do Ministério Público,
devendo sempre ser motivada, como de fato ocorrera no caso em
questão (HC 40.511/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 13/02/2006, p. 833).
2. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas
no decisum ora agravado, deve ser a decisão mantida por seus
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgInt no RHC 66.292/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta
Turma, julgado em 2.6.2016, DJe 16.6.2016) – grifos acrescidos.

Destaque-se, por oportuno, que esse E. Tribunal de Justiça, em recente decisão da Colenda
3ª Câmara de Direito Criminal, ao julgar Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São
Paulo, denegou a ordem reconhecendo tratar-se de prerrogativa Institucional do Parquet a
análise do cabimento do acordo de não persecução penal, sendo consignado pelo eminente
relator que o Poder Judiciário deve se abster de interferir na questão:

Habeas Corpus. Insurgência quanto à ausência de propositura de
acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a
ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos
termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça.
Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA.
(TJ-SP, HC n. 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Des. Xisto Rangel,
julgado em 5 de maio de 2020)
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DAS RAZÕES EXPOSTAS PARA A NEGATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL NO CASO CONCRETO

De acordo com o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe deu
a Lei n.º 13.964/2019: “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes
condições ajustadas cumulativa e alternativamente”.
O trecho em destaque evidencia o primeiro pressuposto jurídico para o cabimento do
instituto, qual seja, que não seja caso de arquivamento ou, a contrario sensu, que exista nos autos
da investigação penal (em sentido lato) prova da materialidade e indícios de autoria ou
participação.
O segundo pressuposto é a existência de confissão formal e circunstanciada da prática da
infração penal pelo agente.
Em seguida, o dispositivo enumera os requisitos materiais objetivos do instituto, a saber:
a) que não se trate de infração praticada com violência ou grave ameaça;
b) que a pena mínima cominada no tipo seja inferior a 4 (quatro) anos (consideradas as
causas de aumento e diminuição aplicáveis);
c) que não seja cabível a transação penal, nos termos da lei;
d) que não seja caso de crime praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou
praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do
agressor.
O Código de Processo Penal exige, ainda, requisitos materiais subjetivos, consistentes em:
a) que o investigado não seja reincidente;
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reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
c) que o investigado não tenha sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao
cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou
suspensão condicional do processo;
d) que a celebração do acordo atenda ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime.
Pois bem.
Deve-se destacar que, muito embora se cuide de crime cometido sem violência ou grave
ameaça contra a pessoa, ao qual tenha sido aplicada pena inferior a quatro anos, há obstáculos
insuperáveis à realização da proposta.
O acordo de não persecução penal é negócio jurídico pré-processual no qual o Ministério
Público deixa de perseguir uma condenação, a despeito da viabilidade jurídica de propor a ação
penal e, em contrapartida, o investigado confessa o fato e aceita cumprir as condições acordadas.
Como é inerente a qualquer negócio jurídico, é necessário que uma das partes abra mão de
perseguir um bem material que ainda não possui.
Com a prolação de sentença condenatória, o Estado-Acusação já tem, consigo, título
executivo, embora sujeito à confirmação, de tal maneira que nada justifica, sob a ótica
ministerial, deixar de persegui-lo.
Essa postura, ademais, colidiria com o princípio da indisponibilidade da ação penal pública,
insculpido no artigo 421 do Código de Processo Penal.
A medida despenalizadora em análise relativiza o princípio da obrigatoriedade (CPP, art.
24), mas mantém íntegro o da indisponibilidade.
Cumpre observar que, interrogada em Juízo, D. negou a prática do crime.
1

Art. 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.
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ausente, portanto, requisito de natureza objetiva para o aventado acordo processual.
Inexistindo tal formalidade, não há, para o Ministério Público, dever de intimar a acusada a
fim de oportunizar a ela que confesse o fato.
E não bastasse isso, na linha do entendimento desta Procuradoria-Geral de Justiça e do
CAOCrim, prolatada sentença condenatória, não é mais viável processualmente o acordo de não
persecução penal.
A doutrina de Rodrigo Leite Ferreira Cabral também é nesse sentido:

“Assim, parece ser plenamente possível, - ainda que
temporariamente – a aplicação do acordo de não persecução penal
para os processos penais em curso, nos quais ainda não tenha sido
proferida sentença. É dizer, o marco final para que possa celebrar
o acordo de não persecução penal, a nosso sentir, é a sentença
penal condenatória, não, portanto, sendo cabível o ANPP para os
casos penais que se encontram na fase recursal. Isso porque, uma
vez já tendo sido proferida sentença (condenatória), o acusado não
poderia mais colaborar com o Ministério Público com sua confissão,
que é, como visto, um importante trunfo político-criminal para a
celebração do acordo” (Manual do Acordo de Não Persecução
Penal: à luz da Lei Anticrime. Salvador: Editora Jus Podivm, 2020,
p. 213) (negrito nosso).

Nessa direção, proferida sentença condenatória, assim decidiu a Suprema Corte acerca do
não cabimento do sursis processual, exaurida a atividade jurisdicional em primeiro grau, cuidandose de instituto que guarda similitude com o novo acordo de não persecução penal:

“A regra inscrita no art. 89 da Lei nº 9.099/95 qualifica-se, em seus
aspectos essenciais, como preceito de caráter processual,
revestindo-se, no entanto, quanto às suas consequências jurídicas
no plano material, da natureza de uma típica norma de direito
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aplicação da norma inscrita no art. 89 da Lei nº 9.099/95 – que
dispõe sobre a suspensão condicional do processo penal (“sursis”
processual) – supõe, mesmo tratando-se de fatos delituosos
cometidos em momento anterior ao da vigência desse diploma
legislativo, a inexistência de condenação penal, ainda que
recorrível. Condenado o réu, ainda que em momento anterior ao
da vigência da Lei dos Juizados Especiais Criminais, torna-se
inviável a incidência do art. 89 da Lei nº 9.099/95, eis que, com o
ato de condenação penal, ficou comprometido o fim precípuo
para o qual o instituto do “sursis” processual foi concebido, vale
dizer, o de evitar a imposição da pena privativa de liberdade. (...)”
(STF, HC n. 74.463, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, julgado em
10 de dezembro de 1996).

Mais recentemente e a propósito do novo acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A,
com a redação da Lei nº 13.964/19), cumpre lembrar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo tem decidido no sentido de que, após a sentença, exaurida a jurisdição em primeiro grau e
concluída a persecução penal, não se revela mais apropriado o momento para o acordo de não
persecução penal. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO, MAS ADAPTADA, EQUIPARADA A USO RESTRITO –
FATO TÍPICO – IRRELEVÂNCIA DE TERGIVERSAÇÃO SOBRE O DOLO –
CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CIRCUNSTÂNCIA
DE O RÉU NÃO CONHECER A ALTERAÇÃO DO ARMAMENTO QUE SE
MOSTRA IRRELEVANTE – CAPITULAÇÃO DA CONDUTA NO CAPUT E
NÃO NO PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO ESTATUTO DE
DESARMAMENTO – PENA MÍNIMA – REGIME PRISIONAL ABERTO –
PENA ALTERNATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) APÓS A PROLAÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 0009986-56.2018.8.26.0451; Relator (a):
Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro
de Piracicaba - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/4/2020).
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determine a abertura de vista dos autos ao Ministério Público
para avaliação da possibilidade do oferecimento de acordo de não
persecução penal - Impossibilidade - Marco final para tal
providência superado - Feito em fase recursal. Furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes tentado
- Coesão e harmonia do conjunto probatório Condenação mantida.
Penas (Réu Walmir) - Critérios dosimétricos inalterados (Réu Paulo)
- Critérios dosimétricos alterados. Penas substitutivas - Pertinência.
Apelos defensivos improvido (Réu Walmir), e parcialmente provido
(Réu Paulo).
(TJSP, Apelação Criminal nº 0008922-84.2017.8.26.0050, Órgão
Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador
MAURICIO VALALA, julgado em 03 de junho de 2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO
DE CONFIANÇA, EM CONTINUIDADE DELITIVA – OMISSÃO E
EFEITO MODIFICATIVO, PARA QUE SEJA OFERTADO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL – VÍCIOS INEXISTENTES – TODAS AS
QUESTÕES APRESENTADAS FORAM SOPESADAS E DECIDIDAS – O
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO É MAIS POSSÍVEL,
POIS JÁ ENCERRADA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COM EXAME
DE MÉRITO – VIA INADEQUADA PARA ALTERAR O DECIDIDO –
AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO OU À LEGISLAÇÃO
FEDERAL EM VIGOR – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP, Embargos de Declaração Criminal nº 005847372.2013.8.26.0050/50000, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator o
Desembargador Euvaldo Chaib, julgado em 27 de maio de 2020.)

Digno de transcrição, ainda, trecho do voto proferido na apelação criminal nº 000998656.2018.8.26.0451, acima citado, com referência a outras decisões deste Egrégio Tribunal de
Justiça, negando aplicação do acordo de não persecução penal após a prolação de sentença:

“O momento processual não mais condiz com o acordo de não
persecução penal (ANPP), que não mais alcançará seu fim, qual
seja, evitar a propositura de ação penal, até porque já veio a ser
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irrelevante o fato desta não ter sido alcançada pelo trânsito em
julgado, vez que, a se fazer valer a orientação delineada pelo
ilustre parecerista, com a devida vênia, estar-se-á desnaturando o
espírito do instituto e a natureza jurídica da nova ordem jurídica
instituída pelo Pacote Anticrime” (Apelação Criminal nº 000998656.2018.8.26.0451, julgada em 15 de abril de 2020).

No mesmo sentido, pela impossibilidade de aplicação retroativa do instituto, uma vez
proferida sentença condenatória:

“Em primeiro lugar porque, proferida sentença penal
condenatória, já superada a etapa procedimental relativa ao
acordo de persecução penal, que pressupõe exatamente o não
desencadeamento da ação penal. Não faz sentido, dada a
natureza do instituto, retroceder-se no procedimento, de sorte a
volver-se a um estágio anterior à relação processual já encetada e
finda em primeiro grau” (Apelação Criminal nº 152608313.2019.8.26.0228, Relator o eminente Desembargador LAERTE
MARRONE, julgada em 8 de maio de 2020).

Importante sublinhar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também se
pronunciou nesse sentido, ao apreciar petição nos autos do Agravo em Recurso Especial nº
1.668.089/SP, Relator o Ministro Felix Fischer, aos 25 de junho de 2020, negando a possibilidade
de acordo de não persecução penal, depois da sentença condenatória, em grau de recurso, citando,
inclusive, trecho de manifestação ministerial na mesma direção:

“...Assim é que, sob todos os vieses analisados, vê-se que não há
como ser acolhido o pedido de sobrestamento e remessa dos autos
ao Juízo de primeiro grau para a análise da possibilidade de acordo
de não persecução penal – ANPP, na forma da Lei nº 13.964/19, no
caso, uma vez que o feito já se encontra em fase recursal, com
condenação do ora requerente pelos crimes de dano, lesão corporal
e desacato." (fls. 531-536, grifos no original) ...”
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Na mesma direção, também, a recentíssima decisão:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO. RECONHECIMENTO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Segundo o § 1º do art. 28-A do Código de Processo Penal, para
aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput
deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto.
2. Para serem consideradas as causas de aumento e diminuição,
para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), essas
devem estar descritas na denúncia, que, no presente caso,
inocorreu, não sendo possível considerar, no cálculo da pena
mínima cominada ao crime imputado ao acusado, a causa de
diminuição reconhecida apenas quando do julgamento do recurso
especial. No caso do delito de tráfico, far-se-á necessário o curso da
ação penal, em regra, para aferir os requisitos previstos no art. 33,
§4º, da Lei nº 11.343/06, o que obsta a aplicação do benefício, que
decorre, inclusive do tratamento constitucional e da lei que são
rigorosos na repressão contra o tráfico de drogas, crime grave, que
assola o país, merecendo um maior rigor estatal.
3. Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e
já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a
condenação do acusado, cuja causa de diminuição do art. 33, §4º,
da Lei de drogas fora reconhecida somente neste STJ, com a
manutenção da condenação. 4. Embargos de declaração
rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 1.635.787 – SP, Quinta
Turma, Rel: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 4 de
agosto de 2020, DJe 13 de agosto de 2020).

2. CONCLUSÃO

24

Boletim Criminal Comentado 109- Setembro
-2020 Há, portanto, obstáculos insuperáveis à formulação da proposta à sentenciada D., com a
renovada vênia do Eminente e Culto Desembargador-Relator, Doutor VICO MAÑAS, da Colenda 12ª
Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal e nos arts.
1.º e 4.º, inciso I, ambos da Resolução n.º 1.187/2020 – PGJ-CGMP, insiste-se na recusa de oferta
do acordo, restituindo-se os autos ao Egrégio Juízo de primeiro grau, para que os encaminhe ao
Egrégio Tribunal de Justiça, para julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa.

São Paulo, 10 de setembro de 2020.

Mário Luiz Sarrubbo
Procurador-Geral de Justiça
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