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TEMAS POTENCIALMENTE COBRADOS 
-> Lei de Organizações Criminosas; 

-> Lei de Drogas; 

-> Crimes Contra a Dignidade Sexual; 

-> Macrocriminalidade (lavagem de capitais + crime contra o sistema financeiro + crime contra 
a ordem econômica e financeira); 

-> Processo Penal Coletivo1; 

-> A investigação criminal (inquérito + PIC2); 

-> Acordo de não persecução penal; 

-> Ação penal -> denúncia; 

-> Competência = competência da Justiça Federal + foro por prerrogativa de função; 

-> Prova = prova ilícita + interceptação telefônica + quebra de sigilo (bancário + fiscal); 

-> Execução provisória da pena de prisão; 

-> Procedimentos = juizado especial criminal + tribunal do júri; 

-> Recursos; 

 

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 
- Resolução 181 do CNMP: resolução criada para normatização do PIC que aproveitou para, no 
artigo 18, tratar do acordo de não persecução penal; 

- na redação original da resolução 181 do CNMP não havia previsão de que o acordo firmado 
entre o Ministério Público e o suposto autor do fato deveria ser homologado perante o Poder 
Judiciário; 

- desta ausência de homologação surgiram muitas críticas ao instituto3; 

- posteriormente a resolução foi alterada de forma a propor algumas adequações; 

- críticas ao acordo de não-persecução penal: 

- ausência de lei em sentido estrito tratando do tema; 

- ao CNMP excedeu suas funções regulamentares ao tratar de tema não previsto 
em lei; 

- por ausência de homologação judicial (problema posteriormente corrigido) 
haveria violação direta à inviolabilidade da inafastabilidade da jurisdição (violação 
ao juiz natural, devido processo legal); 

- ainda há duas ADI´s (5.790 – AMB e 5.793 – OAB) questionando a 
constitucionalidade do acordo de não persecução penal; 

- a resolução 183/18 do CNMP buscou exigir que o acordo seja homologado pelo Poder 
Judiciário – a resolução buscou resolver problemas criados pela ousadia da resolução anterior; 

- o cenário – após a resolução acima – se tornou de calmaria. As críticas ficaram mais tênues e 
os MP´s dos estados começaram a adotar a prática; 

- STF: até o presente momento o Supremo Tribunal Federal não julgou o tema; 

                                                            
1 Há obra escrita pelo professor Gregório Assagra de Almeida, membro do Ministério Público de Minas 
Gerais. 
2 Resolução 181/17 do CNMP. 
3 Embora seja um instituto visto pelos Ministérios Públicos com muito bons olhos. 
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- a ideia inicial é que o acordo de não persecução penal tem sede dentro do PIC – embora a 
resolução (artigo 19, §2º) trate do arquivamento do procedimento (incluindo o inquérito 
policial) em caso de cumprimento das condições do PIC; 

- muitos autores defendem então a aplicação do acordo de não persecução penal em sede de 
inquérito policial – mesmo sem a existência de PIC; 

- defesa do instituto: 

- o STF tem precedentes permitindo que o CNJ faça regramento geral e genérico 
de alguns institutos – considerando tal precedente, a mesma razão deve ser 
aplicada ao CNMP; 

- o CNMP tem o poder de orientar os seus membros sobre a atuação prática – 
sendo de fundamental importância a regulamentação do PIC e do instituto que vai 
ocorrer dentro do PIC (acordo de não persecução penal) – aplicação da teoria dos 
poderes implícitos; 

- informações sobre o acordo de não-persecução penal: 

- o acordo de não-persecução penal é um instituto que deriva da tendência à justiça penal 
negociada -> há um privilégio do consenso em detrimento da persecução penal judicializada; 

- a tendência de evitar o processo penal e realizar um abrandamento da obrigatoriedade da 
ação penal se iniciou no Brasil com a Lei dos Juizados Especiais Criminais (transação penal + 
composição civil dos danos + suspensão condicional do processo); 

- a colaboração premiada (natureza jurídica: negócio jurídico processual) também é um 
instituto que mitiga o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública – outra expressão da 
influência da hipertrofia do campo de atuação do consenso (justiça penal negociada); 

- o acordo de não persecução penal é tratado na Resolução 181 do CNMP, alterada pela 
Resolução 183, nos seguintes termos: 

Art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor 
ao investigado acordo de não persecução penal quando4, cominada pena mínima 
inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave 
ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a 
sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou 
alternativamente: 

I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público 
como instrumentos, produto ou proveito do crime; 

III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período 
correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois 
terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público; 

IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código 
Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério 
Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades 
que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos 
aparentemente lesados pelo delito; 

V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que 
proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada; 

 

                                                            
4 Vedado o acordo para crimes que causaram prejuízo material superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
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- confissão do crime: requisito essencial para realização do acordo de não persecução penal; 

- transação penal: se cabível a transação penal, não é cabível o acordo. Se presentes as 
circunstâncias que impedem a transação penal (com exceção do quantum de pena) o acordo 
também não poderá ser celebrado; 

- outros impedimentos: o acordo também não poderá ser celebrado no caso de reincidência 
ou realizado de acordo da mesma natureza no prazo de cinco anos anteriores; 

- acordo VS audiência de custódia: é possível que o acordo seja realizado na própria audiência 
de custódia; 

- homologação judicial: o acordo está sujeito à homologação judicial (devendo o juiz analisar a 
legalidade do mesmo); 

- após a homologação do acordo ele passa a ser exigível -> homologação como condição de 
eficácia; 

- arquivamento do PIC por celebração de acordo de não persecução penal: neste caso deve 
estar sujeito à homologação judicial – exercício de controle de legalidade; 

- cumprido o acordo: o Ministério Público promoverá o arquivamento do procedimento 
investigatório em que ele ocorreu; 

- descumprido o acordo: o Ministério Público dará andamento ao procedimento investigarório; 

Artigo 18, § 10, Resolução 181 do CNMP: O descumprimento do acordo de não 
persecução pelo investigado também poderá ser utilizado pelo membro do 
Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de 
suspensão condicional do processo. 

- causas de aumento ou diminuição de pena: incidem na terceira fase da dosimetria da pena e 
pode alterar o quantum previsto abstratamente no tipo penal, razão pela qual devem ser 
consideradas na aferição da possibilidade de celebração do acordo (aplicando a mesma lógica 
vigente na transação penal); 

- defensor: é obrigatória a presença do defensor na ocasião de celebração do acordo – em 
prestígio aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal; 

- previsão importante: cabe ao próprio beneficiado pelo acordo a prova do cumprimento das 
condições estabelecidas na avença; 

- pode ser argumentado que os procedimentos derivados da comum law e de origem anglo-
saxã tem ganhado espaço no sistema processual brasileiro (de origem vinculada ao common 
law) – a título de exemplo, há um desenvolvimento dogmático e normativo em estágio 
avançado de institutos de justiça processual negociada nos Estados Unidos da América; 

- tendência -> ampliação do campo de atuação da justiça negociada -> novo CPP -> há a 
previsão do acordo penal -> tal acordo pode ser estabelecido relativamente à demanda penal 
em curso; 

- pacote anti-crime: prevê o acordo de persecução penal como forma de mitigação do 
princípio da obrigatoriedade da ação penal pública -> tal pacote busca ampliar o campo de 
atuação do instituto. Sobre o tema, importante a seguinte citação: 

O Ministério Público agora pode fazer acordos para não ajuizar ação 
penal contra quem cometeu crimes sem violência ou grave ameaça. 
A previsão está na nova legislação penal apelidada pelo governo de 
“pacote anticrime”, que levou o chamado “acordo de não 
persecução penal” para dentro do Código de Processo Penal. A nova 
lei foi sancionada na quarta-feira (25/12) com 25 vetos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm
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De acordo com a nova lei, o acordo pode ser assinado com réus 
primários, só quando o crime previr pena inferior a quatro anos e 
desde que não envolva violência ou grave ameaça. Quem assinar o 
acordo fica sujeito a devolver o produto do crime às vítimas, prestar 
serviço comunitário, pagar multa ou “cumprir, por prazo 
determinado, outra condição indicada pelo MP, desde que 
proporcional com a infração penal cometida”. 

O acordo deve sempre ser homologado pela Justiça e não pode 
beneficiar reincidentes nem quem já tiver assinado termos parecidos 
nos últimos cinco anos. O acordo também depende de o réu 
confessar o crime e não se aplica aos casos de competência dos 
juizados especiais criminais.  

O novo acordo de não persecução penal ficou previsto no artigo 28-A 
do Código de Processo Penal.5 

- justiça negociada: a justiça negociada amplia o debate, diminui o estigma gerado pelo 
processo penal, facilita a reinserção social e diminui o gasto econômico de atuação de todo 
sistema de justiça. Não o bastasse, atende aos interesses da vítima e busca a pacificação do 
conflito; 

- obrigações fixadas no acordo de não persecução penal: no acordo são estipuladas obrigações 
que podem guardar compatibilidade com as penas não privativas de liberdade previstas no 
Código Penal Brasileiro (penas restritivas de direito) – é impossível a aplicação de pena 
privativa de liberdade sob pena de causar violação clara ao princípio do devido processo legal6; 

 

DENÚNCIA 
- Observações: a denúncia não é usualmente cobrada pela prova do MPMG em segunda fase, 
mas, considerando o perfil atual da banca e seu caráter pragmático, é totalmente possível que 
seja cobrada a realização de denúncia neste concurso (2019). Em razão de tais fatos mostra-se 
essencial o estudo da DENÚNCIA7 – peça elementar da atuação do MPMG na prática; 

- denúncia: petição inicial da ação penal pública; 

- requisitos obrigatórios (artigo 41 do CPP): 

- exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias; 

- classificação do crime; 

- qualificação do acusado; 

- o rol de testemunhas; 

                                                            
5  Fonte: https://www.conjur.com.br/2019-dez-26/lei-pacote-anticrime-cria-acordo-nao-persecucao-
penal 
6 Vê-se a notória vinculação entre garantias processuais e natureza da pena – como muito bem 
observado pelo professor Jesús-Maria Silva Sanchez na sua obra “A Expansão do Direito penal” ao 
analisar o direito penal que ele nomeou de “direito penal de segunda velocidade”. Neste, a pequena 
gravidade da pena (não privativa de liberdade) justificaria o abrandamento das garantias previstas no 
devido processo penal clássico (relação entre gravidade da sanção e garantias processuais). 
7 Para realização de uma boa denúncia deve haver uma capacidade de síntese bem desenvolvida – 
particularmente, como forma de treinar tal realização (lembrando que sou delegado de polícia 
atualmente) costumo criar um tópico no meu relatório final (inquérito policial) com o nome de “Síntese 
dos fatos” em que trato da conduta do suposto autor de forma bem sintética, focando nos pontos 
penalmente relevantes. 

https://www.conjur.com.br/2019-dez-26/lei-pacote-anticrime-cria-acordo-nao-persecucao-penal
https://www.conjur.com.br/2019-dez-26/lei-pacote-anticrime-cria-acordo-nao-persecucao-penal
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Observação: na prática há outras exigências não previstas no citado artigo (ex.: 
local, data, assinatura, endereçamento, etc.;) 

IMPORTANTE: Não coloque na denúncia entendimento doutrinário ou 
jurisprudencial (tais fatos devem constar das alegações finais); 

 

 Essência da denúncia: exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias: 

- deve constar de forma expressa8: elementares + qualificadoras + causas de 
aumento e diminuição de pena9;  

- circunstâncias agravantes: não há obrigatoriedade de narrativa, vez que há 
dispositivo no CPP prevendo o conhecimento de ofício pelo juíza – em respeito ao 
princípio acusatório tal previsão legal deve ser entendida como suspeita de 
inconstitucionalidade, sendo mais prudente narrar tais circunstâncias10; 

- tempo, lugar e modo e execução: deve haver descrição bastante específica de 
tais questões – fazem parte da própria individualização da conduta que, 
posteriormente, permitirá o exercício da ampla defesa e do contraditório11; 

- havendo mais de um denunciado, é essencial que a conduta de cada um deles 
seja descrita de forma pormenorizada = é essencial a narrativa sobre como o 
outro denunciado agiu na ocasião da prática do crime – inclusive para permitir 
que sejam atribuídas as consequências jurídicas pela prática do fato (autoria + 
participação + participação e menor importância + não-participação); 

IMPORTANTE: em crimes multitudinários e societários o STJ e o STF entendem 
que, durante a denúncia, a narrativa com precisão do nexo causal pode 
inviabilizar a sua existência -> nestes casos a denúncia deve ser narrada com a 
maior individualização possível – em caso de impossibilidade, basta a narrativa 
quanto ao envolvimento do indivíduo no fato (sendo as circunstância esclarecidas 
durante a instrução processual); 

 crimes societários: importante observar que a simples condição de sócio não é 
suficiente para imputação da conduta ao sócio. É indispensável a realização de 
funções por parte do sócio (ex.: funções de administração) ligadas à prática 
delitiva; 

 tipo penal: é importante que seja narrado o tipo penal na denúncia, mesmo 
ciente de que tal acusação não vinculará a análise jurídica do magistrado12; 

                                                            
8 Não apenas à remissão a tais questões jurídicas, mas também aos fatos que subsidiam sua incidência 
no caso em apreço. 
9 A questão de arma branca como causa de aumento de pena deve ser considerada possível – constando 
na quota da denúncia justificativa da inconstitucionalidade formal da lei que alterou o Código Penal e 
retirou tal possibilidade. 
10 Para aqueles que entendem o objeto do processo penal como uma pretensão acusatória (rompendo 
a lógica do direito de punir como objeto) a narrativa das circunstâncias agravantes é pressuposto 
inafastável para o posterior conhecimento por parte do magistrado. Nesse sentido: James Goldschmidt 
e Werner Goldshcmidt. No Brasil: Aury Lopes Júnior. Embora tal visão contrarie a visão clássica 
defendida pelos membros do Ministério Público, seu conhecimento é essencial para a produção de uma 
peça acusatória “blindada” de questionamentos. 
11 Impossível se defender de acusações vagas e imprecisas. 
12 Aqui, novamente, a análise do processo penal tendo como objeto a pretensão acusatória muda todo a 
raciocínio em volta das consequências da emendatio libelli. 
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 Rol de testemunhas: não é elemento obrigatório da denúncia (elemento facultativo). 
Porém, caso haja testemunhas, elas devem ser arroladas pelo órgão acusador na forma de 
subsidiar a narrativa durante a instrução. O número de testemunhas varia conforme o 
procedimento adotado – e normalmente guarda ligação com o fato criminoso; 

- preclusão consumativa: ao oferecer a denúncia, preclui para o órgão acusador a 
possibilidade de alteração do rol de testemunhas. O STJ suaviza tal rigidez ao 
permitir que o juiz não realize o recebimento da peça acusatória e devolva os 
autos ao Ministério Público para que realize as adequações necessárias neste 
ponto; 

- número legal de testemunhas: 8 testemunhas por fato no rito ordinário (por fato 
criminoso/crime); 5 testemunhas por fato no rito sumário; 

- não conta para o número: vítima, testemunhas que não prestam 
compromisso, etc.; 

 Pedido de condenação: não consta expressamente no artigo que regula a denúncia no CPP, 
mas é essencial que haja pedido de condenação – genérico. Não há necessidade de 
especificação do pedido – caberá; 

- ação de prevenção penal: em caso de inimputabilidade, não há pedido de 
condenação, mas pedido de aplicação de medida de segurança prevista em lei; 

- adaptação do pedido ao rito: como por exemplo, no rito do tribunal do júri, em 
que o pedido realizado é de pronúncia; 

- pedido de condenação VS pedido de julgamento: em regra que conta com minha 
adesão, há doutrinadores que defendem que deve ser pedido o julgamento por 
parte do órgão jurisdicional; 

- pedido de indenização pelo valor mínimo (artigo 387, inciso IV, CPP): o pedido 
por ser feito pelo órgão do Ministério Público ou pelo ofendido (assistente) assim 
que se habilitar nos autos. Normalmente, o M.P. faz o pedido em três casos: 
pobre em sentido legal13 + violência doméstica e familiar contra a mulher (posição 
do STJ) + ressarcimento ao erário14. Há alguns membros do Ministério Público que 
pedem sempre a indenização para a vítima; 

Opinião pessoal minha: considerando que o STJ tem posição que tal indenização 
sempre depende de pedido expresso e que a cultura penal brasileira não é de 
inclusão da vítima no procedimento (via assistente de acusação) creio que a praxe 
por parte do promotor de justiça de realizar este pedido é bem-vinda e não 
encontra obstáculo no sistema processual pátrio; 

- pedido de suspensão dos direitos políticos: tal suspensão deriva da sentença 
condenatória nos termos da lei, não havendo necessidade de constar da peça 
acusatória – embora não haja nenhum prejuízo na ocasião em que tal pedido 
apareça; 

- vedações: 

- pedido alternativo: não cabe em processo penal pedido alternativo 
– o pedido deve ser certo e determinado, sendo vedada a imputação 
alternativa objetiva e subjetiva; 

 Endereçamento: não consta expressamente do CPP, mas é essencial na peça acusatória; 

                                                            
13  Aplicando a mesma lógica da execução de sentença condenatória criminal como forma de 
ressarcimento à vítima – dispositivo que conta com inconstitucionalidade progressiva. 
14 Crimes contra a administração pública (por exemplo). 
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 Local e data: não consta expressamente do CPP, mas é essencial na peça acusatória 

 Assiantura: não consta expressamente do CPP, mas é essencial na peça acusatória 

-> prazos processuais penais: são contados da forma prevista no artigo 798, §3º do CPP 
(excluído o dia do início -> contado o dia do final -> termo inicial no primeiro dia útil 
subsequente)15; 

-> aditamento à denúncia: é possível o aditamento para consertar vício formal (aditamento 
impróprio) como modificar, suprimir, ampliar ou modificar fato ou agente (aditamento 
próprio); 

- aditamento impróprio -> vício formal; 

- aditamento próprio -> mudança na imputação; 

- aditamento próprio objetivo -> incide sobre o fato; 

- aditamento próprio subjetivo -> incide sobre o agente; 

Observação: não há maiores rigores formais para realização do aditamento; 

-> cota ministerial: tem duplo papel 

- papel informativo: o M.P. vai anunciar o encaminhamento da denúncia; 

- encaminhamento de outros pedidos: juntada de CAC/FAC + prisão preventiva + 
realização de diligência por parte da polícia judiciária + referência à prescrição de 
um dos crimes narrados na denúncia + exclusão de um fato (arquivamento) em 
razão da falta de justa causa para denúncia + realização de laudo pericial (ou 
juntada) + encaminhamento de cópias ao Juizado da Infância e Juventude em caso 
de ato infracional praticado por adolescente; 

- é possível a realização de cotas simples de próprio punho pelo representante do 
MP; 

> representação VS presentação: quem representa age em nome próprio na defesa de direito 
de outro, já quem presenta é a personificação do próprio órgão -> o promotor de justiça 
PRESENTA o Ministério Público; 

 

RECURSOS 
- as observações referentes aos recursos serão feitas considerando a prática do processo penal 
por parte do membro do Ministério Público; 

 

APELAÇÃO: 

-> cabimento: o recurso de apelação no processo penal não se utiliza da mesma lógica 
presente no processo civil. No processos penal é possível que a apelação ataque decisão 
interlocutória (ex.: decisão interlocutória mista terminativa de impronúncia); 

- o artigo 581 do CPP lista as hipóteses de recurso em sentido estrito (rol 
taxativo); 

- o artigo 593 do CPP trata das hipóteses de apelação – nos casos, evidentemente, 
que a situação não se encaixe no artigo 181 do CPP. Outras hipóteses: artigo 416 
do CPP; artigo 76, parágrafo 5º e artigo 82, caput, Lei 9.099/9516; 

                                                            
15 Não se aplica, no processo penal, a regra do novo CPC que determina a contagem de prazo apenas 
nos dias úteis – são contados de forma ininterrupta. 
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- análise do artigo 593 do CPP (cabimento de apelação): 

- inciso I -> decisão condenatória ou absolutória17; 

- inciso II -> decisão definitiva ou com força de definitiva não 
contempladas no rol do RESE18; 

- inciso III -> apelação no procedimento do tribunal do júri; 

Alínea A: nulidade posterior à pronúncia -> anulação + 
novo julgamento; 

Alínea B: sentença do juiz contrária à lei ou decisão dos 
jurados -> julgamento de forma adequada pelo tribunal; 

Alínea C: erro ou injustiça na pena -> julgamento de 
forma adequada pelo tribunal; 

Alínea D: decisões dos jurados contrária às provas dos 
autos -> anulação + novo julgamento; 

Súmula 713 do STF: a apelação do tribunal do júri tem o efeito 
devolutivo vinculado aos argumentos constantes da interposição do 
recurso  IMPORTANTE  ao realizar a interposição do recurso, é 
indispensável citar a alínea que o motivou – tal citação fará o papel 
de delimitar horizontalmente a extensão cognitiva do recurso 
interposto (delimitação do campo do efeito devolutivo); 

- lembre-se: a apelação guarda subsidiariedade em relação ao recurso em sentido 
estrito; 

-> delação premiada e via recursal: a delação premiada é um negócio jurídico processual 
(acordo firmado pelo MP ou delegado com o colaborador) que deve ser encaminhado ao 
Poder Judiciário para fins de homologação. Desta decisão cabe qual recurso? 

- não há previsão legal, mas com fundamento no artigo 593, inciso II do CPP 
grande maioria da doutrina defende o cabimento de apelação (decisão 
interlocutória com força de definitiva); 

-> interposição: é possível a interposição por petição ou por termos nos autos (com posterior 
juntada das razões recursais); 

- prazo para interposição: 

- regra geral: 5 (cinco) dias; 

- exceção: 15 dias (assistente de acusação do júri não habilitado nos 
autos) – caso esteja atuando nos autos, deve prevalecer a regra geral 
de cinco dias. O termo inicial é o término do prazo para o Ministério 
Público -> considerando a atuação supletiva do assistente; 

- recurso do assistente para aumentar pena  prestigiando um 
processo penal participativo e privilegiando a atuação da vítima no 
processo penal o STF vem defendendo a possibilidade de recurso do 
assistente da acusação para aumentar a pena do réu (busca da 

                                                                                                                                                                              
16 LEI 9.099/95: rejeição da denúncia ou queixa + sentença homologatória de transação penal + sentença 
penal de mérito. 
17 Inclui a absolvição própria, absolvição imprópria e absolvição sumária do rito ordinário (artigo 397, 
CPP). 
18 Hipótese bem ampla e aberta, podendo citar como exemplo: decisão de restituição das coisas 
apreendidas. 
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justiça no caso concreto -> objetivo de obter uma decisão justa -> 
totalmente legítima a decisão do STJ); 

- exceção: 10 dias -> juizado especial criminal (interposição já com as 
devidas razões); 

- prazo para apresentação de razões recursais: 

- regra: 8 (oito) dias; 

- exceção: 3 (três dias) -> contravenções penais e caso haja assistente 
de acusação 

EFEITO SUSPENSIVO: em regra a apelação não tem -> por via de exceção tem 
apelação interposta contra sentença penal condenatório; 

 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 

-> cabimento: as hipóteses de cabimento estão previstas no artigo 581 do CPP (rol taxativo) -> 
lembrando que os incisos XI, XII, XVII, XIX e XXIV estão revogados tacitamente pela LEP  caso 
de agravo em execução; 

-> interposição: por petição ou termo nos autos; 

-> prazo para interposição: 

- regra geral: 5 (cinco) dias; 

- exceção: 20 (vinte) dias -> exclusão de jurado da lista geral anual; 

-> razões recursais: até 2 (dois) dias; 

-> efeito regressivo (juízo de retratação): possui tal efeito a ser exercido em até dois dias; 

- recurso invertido: segundo recurso, da mesma natureza do anterior, 
apresentando as partes invertidas (RECURSO 1 = MP recorrente + réu recorrido  
RECURSO 2 = Réu recorrente + MP recorrido)  com a realização da retratação 
surge o cabimento do recurso previsto em lei  o recurso pode surgir neste caso, 
subindo diretamente ao tribunal independente de novas arrazoados19; 

-> efeito suspensivo: somente nas hipóteses do artigo 584, caput e §3º do CPP; 

Art. 584.  Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de 
concessão de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581. 
§ 1o  Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do no VIII do 
art. 581, aplicar-se-á o disposto nos arts. 596 e 598. 
§ 2o  O recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o julgamento. 
§ 3o  O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente 
o efeito de perda da metade do seu valor. 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 

-> conceito: recurso cabível para atacar decisão obscura, contraditória, omissa ou ambígua; 

-> cabimento: artigo 382 do CPP (em primeiro grau – embarguinhos) e 619 do CPP (embargos 
em segundo grau) + artigo 83 da Lei 9.099/95; 

                                                            
19 As partes são as mesmas. Houve apenas inversão de pólo. Desnecessário novo pronunciamento nos 
autos dos envolvidos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art581
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art581
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art581
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art596..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art588
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- súmula 98 do STJ: recurso cabível para fins de prequestionamento em futuro 
REsp; 

- súmula 356 do STF: recurso cabível para fins de prequestionamento em futuro 
RE; 

-> objeto do recurso: em regra não reforma o mérito, apenas acontecendo tal reforma nas 
hipóteses excepcionais em que há efeitos modificativos ou infringentes; 

-> interposição: por petição (com rações inclusas) = JESP (por petição ou oral); 

-> prazo de interposição: 2 (dois) dias no CPP (regra) e 5 (cinco) dias no JEsp.; 

-> efeitos: efeito regressivo (juízo de retratação = mesmo juiz da decisão julga); 

- efeitos modificativos ou infringentes: em caso a alteração pleiteada pelo 
recurso cause modificação no julgado, há efeitos modificativos ou infringentes; 

- vislumbrando a possibilidade de tal efeito, deve o juiz ouvir o 
embargado (não há tal determinação fora de tais casos); 

-> interrupção ou suspensão? Os embargos de declaração INTERROMPEM o prazo para 
interposição de outros recursos; 

 

CARTA TESTEMUNHÁVEL 

-> conceito: recurso cabível contra decisão denegatório de recurso ou contra a que impedir o 
processamento de recurso que, embora admitido, não tenha sido remetido ao tribunal; 

-> cabimento: artigo 639, caput do CPP; 

-> interposição: por petição; 

-> prazo de interposição: até 48 (quarenta e oito) horas; 

-> peculiaridade: 

- decisão de primeiro grau = se o recurso ataca decisão de primeiro grau deve 
seguir o mesmo rito do RESE; 

- decisão de segundo grau = se o recurso ataca decisão de segundo grau deve 
seguir o rito do recurso denegado; 

- a carta é um recurso supletivo ou subsidiário = apenas cabível nos casos em que 
outros recursos não são cabíveis (ex.: decisão que denega apelação é atacável via 
RESE) – cabimento típico (na prática) = atacar denegação ou negativa de 
seguimento de RESE e Agravo em Execução; 

-> endereçamento:  

- decisão de primeiro grau = endereçamento ao escrivão; 

- decisão de segundo grau = endereçamento ao secretário do tribunal 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO: 

-> conceito: recurso cabível para atacar decisões proferidas na execução penal; 

-> hipótese de cabimento: artigo 197 da LEP (Lei 7.210/84); 

-> interposição: por petição; 

-> prazo de interposição: 5 (cinco) dias – Súmula 700 do STF; 

-> rito: mesmo rito do RESE (possui efeito regressivo + não possui, em regra, efeito suspensivo, 
salvo recurso contra liberação de pessoa sujeita à medida de segurança (artigo 179, LEP); 
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- mandado de segurança para atribuição de efeito suspensivo ao agravo em 
execução: não cabível segundo a súmula 604 do STJ  o MP não pode ajuizar 
mandado de segurança para atribuir efeito suspensivo a recurso que não o tem; 

- possibilidade: medida cautelar inominada (em petição apartada ou na própria 
petição do recurso) para suspender os efeitos da decisão impugnada = requisito 
da plausibilidade do direito e do perigo da liberdade; 

- situação invertida: cabe impetração de habeas corpus com pedido liminar por 
parte do réu – para conseguir efeito suspensivo; 

 

CORREIÇÃO PARCIAL: 

-> conceito: medida administrativa que visa atacar decisões judiciais abusivas que contém 
error in procedendo que cause tumulto processual; 

-> hipótese de cabimento: artigo 6º, inciso, Lei 5.010/6620  medida subsidiária; 

-> interposição: por petição; 

-> prazo de interposição: 5 (cinco) dias  parte da doutrina entende cabível a qualquer tempo 
por se tratar de matéria de ordem pública; 

-> rito: não possui efeito suspensivo que, caso seja desejo do Ministério Público, deve ser 
pedido pelo Ministério Público em sede de pedido cautelar inominado; 

 

OBSERVAÇÕES SOBRE O RECURSO: 

-> a atuação do promotor de justiça em segundo grau junto à atuação do procurador: corrente 
minoritária entende inconstitucional tal atuação, fundamentando na ofensa à isonomia e na 
paridade de armas; 

- uma segunda corrente entende constitucional a atuação do promotor de justiça 
em segundo grau uma vez que o membro do M.P. que atua em segundo grau age 
como custos juris (fiscal da ordem jurídica); 

- esta segunda corrente é majoritária e defendida pela jurisprudência; 

 

LEI 13.869/2019 – NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE 

- o tema pode ser cobrado na prova do MPMG; 

- o tema guarda conexão mais intensa com o direito penal material 

- em processo penal será estudado três artigo: artigo 3º, artigo 39 e artigo 40; 

 

ARTIGO 3º: 

- todos os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada; 

- há a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública21; 

 

ARTIGO 39: 

                                                            
20 Lei de organização da Justiça Federal. 
21 Para evitar questionamentos sobre o cabimento de tal espécie de ação penal, visto que o bem jurídico 
protegido na Lei de Abuso de Autoridade não é pertencente à sujeito determinado. 
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- deve ser aplicado nos delitos previstos na lei as disposições previstas no CPP e na Lei 
9.099/95; 

- não há previsão de procedimento especial como na lei antiga (4.898/65); 

- a norma processual deve ser aplicada aos procedimentos em curso (aplicação imediata da lei 
processual penal); 

- as penas máximas previstas nos tipos constantes da Lei de Abuso de Autoridade definirão o 
rito a ser seguido; 

- até 2 anos -> procedimento sumaríssimo da Lei 9.099/9522; 

- até 4 anos -> a seguir o CPP seria aplicado o rito ordinário. Ocorre que tais 
crimes também são crimes funcionais, havendo rito (artigo 514 do CPP) que prevê 
a defesa preliminar (antes do recebimento da denúncia). Surge então um conflito 
sobre a aplicação dos dois ritos: 

- Rogério Greco e Rogério Sanches entendem pela aplicação do rito 
especial dos crimes funcionais (crimes de responsabilidade) com 
defesa prévia; 

- o professor Leonardo Barreto sustenta a aplicação do rito ordinário 
– visto que os tipos não são previstos no próprio código penal; 

IMPORTANTE: a lei é bem nova e o tema está em aberto23; 

ARTIGO 40: 

- alterou a Lei de Prisão Temporária determinando que o mandado de prisão temporária 
contenha o prazo da referida prisão e a data em que o preso deverá sair; 

- determina ainda que a autoridade responsável pela custódia, esgotado o prazo contido no 
mandado, deve colocar o preso imediatamente em liberdade – salvo quando deva ficar preso 
por outro motivo; 

- ainda traz a regra de que o dia em que é cumprido o mandado de prisão temporária conta 
para fins de estabelecimento do prazo legal máximo; 

 

PROCESSO PENAL COLETIVO 

Obra base para o estudo: Direito Processual Penal Coletivo – Gregório Assagra de Almeida e 
Rafael de Oliveira Costa; 

INTRODUÇÃO: 

O tema “tutelas coletivas” encontra-se bem sedimentado no direito processual brasileiro em 
matéria cível. A tutela processual coletiva em matéria de direito civil possui um extenso 
arcabouço teórico-dogmático, acrescido de várias contemplações em previsões legislativas – 
microssistema de tutela coletiva. Tal sistema de tutela abarca uma grande quantidade de leis 

                                                            
22 A tendência é que o STJ permita a aplicação da transação penal. 
23 Particularmente entendo possível a incidência do rito ordinário do CPP. A uma porque o rito tem 
amplitude, não prejudicando a ampla defesa. A dois porque é possível a interpretação que o rito dos 
crimes funcionais é aplicado apenas aos crimes previstos no CP. A três porque os tribunais fazem uma 
interpretação complacente com a desobediência a tal rito – não anulando o procedimento (em regra). A 
quatro porque, com a introjeção da defesa preliminar e sua potencialidade a gerar absolvição sumária, o 
processo seria finalizado precocemente sem causar maiores danos reflexos ao servidor destinatário da 
medida. O rito previsto no CPP para crimes funcionais foi criado (defesa prévia) antes da possibilidade 
de absolvição sumária pelo próprio CPP – o novo procedimento (reforma processual de 2.008) esvaziou 
parte da importância de tal rito. 



 
13 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 13 
 

que dialogam entre si, uma vez que, por enquanto, ainda não temos um código de processo 
civil coletivo regulamento a matéria de forma abrangente e uníssona. 

Como reflexo da proteção de bens jurídicos coletivos, vê-se cada vez mais uma restrição da 
atuação do Ministério Público na esfera cível na defesa de direitos disponíveis (racionalização 
da intervenção no Ministério Público) – ausentes repercussões sociais na defesa de direitos 
individuais com espectro coletivo, dispensável a atuação do parquet. 

- tutela coletiva cível: direitos difusos + direitos coletivos + direitos individuais homogêneos24; 

- instrumentos a disposição do Ministério Público na tutela coletiva (cível): recomendação + 
audiência pública + inquérito civil público + termo de ajustamento de conduta + ação civil 
pública; 

- justiça negociada: a grande quantidade de instrumentos pré-processuais à disposição do 
Ministério Público em matéria cível tem como escopo evitar a formação de demandas 
desnecessárias e propiciar a ação resolutiva do órgão ministerial – em detrimento de uma 
perspectiva puramente demandista; 

 

TUTELA PENAL DOS BENS JURÍDICOS COLETIVOS: 

PERGUNTA: existe processo penal coletivo no BRASIL? 

RESPOSTA: o ordenamento brasileiro (aliado à jurisprudência) é muito tímido no trato do 
processo penal coletivo – até mesmo em função da época em que o Código de Processo Penal 
foi confeccionado (com nítidas influências fascistas); 

Observações 25 : o mundo mudou! A pós-modernidade rompeu várias paradigmas e 
hipertrofiou a arena de conflito. Na ótica de Ulrich Beck a modernidade reflexiva (ou tardia) 
gerou um incremento exponencial do risco – chegando a sustentar que vivemos em uma 
autêntica sociedade dos ricos. O saudoso sociológico polonês Zygmunt Bauman diria que nossa 
sociedade contemporânea é marcada pela contigencialidade: tudo o é, até segunda ordem. 
Com base em tal pensamento ele formulou o termo “mundo líquido” – há quem, partindo do 
raciocínio de Bauman e do incremento cada vez mais rápido das mudanças sociais, sustente 
vivermos em um “mundo gasoso” (tamanha a velocidade das mudanças). Como não poderia 
ser diferente, o direito repressivo deve acompanhar a realidade (abertura cognitiva na lógica 
da teoria dos sistemas na perspectiva de Niklas Luhmann). As circunstâncias do mundo atual 
conduziram à formação de um direito penal de macrocriminalidade. A tutela individualizada 
típica de crimes como homicídio, furto, roubo, passou a ser apenas uma parte do campo de 
incidência do direito penal. O sistema repressivo deve se preparar para enfrentamento dos 
novos tipos de criminalidade “paridos” pela pós-modernidade. Nesta nova espécie de crimes a 
repercussão do crime possui multitudinariedade passiva (bens jurídicos de uma grande 
quantidade de pessoas são atingidos26). Não o bastasse, a nova dinâmica do crime organizado 
se metamorfoseia com as próprias estruturas do estado chegando ao absurdo de, em 

                                                            
24 Morfologicamente individuais, mas tratados (para fins de tutela) como coletivos fossem: nas plavras 
do saudoso Ministro Teori Zavascki (excelente sua obra para compreensão do tema) “direitos 
acidentalmente coletivos”. 
25 Grande parte das observações se pautaram no meu conhecimento prévio de temas que considero de 
absoluta importância para compreensão da própria atualidade – e também para, a partir daí, criar 
soluções para os novos problemas penais que se impõe. 
26 Importante notar que o fenômeno causa uma redução da intensidade da ofensa do ponto de vista 
individual (ex.: o cidadão que tem o bem particular furtado vê o fenômeno de forma mais intensa que a 
mesma “subtração” realizada por um político corrupto – sentindo, neste último caso, o efeito do ilícito 
apenas de forma reflexa) e amplia a extensão subjetiva passiva do ilícito (é, em uma só “tacada” 
atingido bens jurídicos de uma pluralidade de pessoas. 
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determinados pontos, se confundir com ele. Todo este cenário exige uma verdadeira 
revolução da análise do direito penal, devendo ser olhado o novo com novos fundamentos e 
ferramentas. 

-> novos instrumentos de tutela de bens jurídicos coletivos e combate à “nova 
criminalidade”: agente infiltrado + colaboração premiada 27  + programa de proteção à 
testemunha + sigilo hipertrofiado em caso de organizações criminosas + 

- síndrome de Alice no País das Maravilhas: crítica feita por professor Cleber 
Masson à insistência de alguns juristas em ignorar os reflexos jurídicos das 
mudanças produzidas pela pós-modernidade 28  e fazer “pouco” caso da 
implementação de novos mecanismos jurídicos com o fito de combater a nova 
criminalidade que surge de tal contexto e propiciar uma persecução penal eficaz; 

- garantismo penal hiperbólico monocular29: é uma crítica a visão garantista que 
busca apenas defender os interesses do réu de forma hipertrofiada, exagerada e, 
às vezes, absurda; 

- princípio da proporcionalidade em seu aspecto amplo: tal princípio acaba por 
legitimar a defesa por um garantismo penal integral, prestigiando a figura da 
vítima e respeitando as duas vertentes do princípio da proporcionalidade = 
proibição do excesso + proibição da proteção deficiente; 

-> direitos fundamentais com dimensão difusa, coletiva ou individual homogênea ligada ao 
processo penal -> direito processual penal coletivo; 

- exemplo de bem jurídico que promove tal espécie de tutela: meio-ambiente (a 
lei 9.605/98 buscou a tutela penal do meio ambiente); 

- este novo olhar exige um novo regramento legal; 

 

-> microssistema da tutela processual penal coletiva (vigente na realidade atual): 

- LACP + CDC + CPC + CPP + LEI 12.850/0330; 

- embora existentes, os instrumentos são muito tímidos ainda, havendo, de lege 
ferenda, necessidade de aprimoramento dos instrumentos e criação de novos; 

- função do Ministério Público: a função ministerial dentro do modelo de tutela 
processual penal coletiva ganha ainda mais relevo; 

- pretensão punitiva: em tutela coletiva a pretensão punitiva não é o Estado, mas 
a sociedade (democratização da titularidade da tutela) e esta, por sua vez, é 
representada pelo Ministério Público; 

                                                            
27 A colaboração premiada (termo mais acertado do ponto de vista epistemológico que “delação 
premiada”) é inspirada na Teoria dos Jogos. 
28 Modernidade reflexiva de BECK, modernidade líquida de BAUMAN – embora não coincidentes, as 
ideias dos autores referentes à modernidade tardia guarda muitos pontos de encontro. E todos eles são 
uníssonos em um ponto: o mundo mudou! 
29 Os professores Douglas Fischer e Bruno Calabrich há anos (em sua obra Garantismo Penal Integral) 
denunciam os perigos de uma visão monocular e parcial do garantismo penal. Aliás, em terras 
tupiniquins, o garantismo ganhou uma interpretação focada na “defesa do réu a qualquer custo” – se 
distanciando da vertente racionalista de combate ao decisionismo proposta por Ferrajoli no seu livro 
“Direito e Razão” – é o que, particularmente chamo de “garantismo à brasileira”. 
30 Marca da tutela processual penal coletiva no Brasil – embora o tema já tenha sido tratado pelo CDC 
especificamente à tutela penal. 
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- em razão das circunstâncias acima mencionadas deve haver um 
abrandamento/mitigação do regramento atual no tocante à temática 
do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública -> cabendo ao 
Ministério Público promover a responsabilidade apenas em casos de 
“relevância social”; 

-> atuação do membro do Ministério Público: neste sistema processual a atuação 
preventiva do órgão ministerial se mostra indispensável e prioritária; 

- atuação preventiva do Ministério Público na esfera judicial e 
extrajudicial: os instrumentos postos à disposição do Ministério 
Público na atuação cível também devem ser transportados para a 
seara penal – com fito na prevenção do dano ou, em caso de 
impossibilidade, na sua reparação31; 

- aplicação da justiça penal consensual ou negocial: acordo de não 
repercussão penal é um nítido exemplo de aplicação de justiça penal 
consensual ou negocial (como o é a transação penal, suspensão 
condicional do processo); 

-> complexidade da prova: na tutela penal processual coletiva a prova seria mais 
difícil e complexa, devendo então haver mecanismos legais de permissão do 
abrandamento do seu rigor exigido pelo processo penal clássico; 

-> coisa julgada: a revisitação dos efeitos civis de execução de sentença penal 
condenatória (adotando o panorama do processo coletivo cível) traria uma maior 
eficácia ao processo penal coletivo; 

- princípios aplicáveis à tutela processual penal coletiva: 

- tutela processual penal justa e adequada com tempestividade 
formal e material e efetividade na reparação dos danos aos bens 
penais de titularidade coletiva (em sentido amplo); 

- tutela coletiva penal preventiva com adoção de medidas adequadas 
e necessárias para evitar a repetição e continuidade de ilícitos; 

- reparação de ilícitos penais a bens difusos, coletivos e individuais 
homogêneos assim como para promover a remoção do ilícito; 

- priorização da solução negociada; 

- colaboração e cooperação institucional (pluralidade de órgãos); 

- cooperação de boa-fé entre os sujeitos processuais; 

- transporte in utilibus da coisa julgada penal coletiva para o juízo 
cível; 

- celeridade da tramitação; 

- primazia da análise de mérito; 

- interpretação baseada na comunicação e no diálogo; 

- dever estatal de atuação organizada na defesa dos bens jurídicos 
coletivos; 

                                                            
31 Na esteira deste raciocínio o STF deu provimento a um habeas corpus coletivo quando avaliou a 
situação do sistema penitenciário brasileiro e da necessidade de conversão da prisão em cárcere 
domiciliar – cumpridas determinadas condições.  
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- integral reparação dos danos decorrentes das infrações penais que 
violam bens coletivos; 

- atuação jurisdicional e extra jurisdicional planejada e amparada em 
programas de integridade pautados em um plano de atuação; 

 

PACOTE ANTICRIME 

- promoveu uma grande quantidade de alterações no Código de Processo Penal Brasileiro e na 
sistemática de combate ao crime como um todo; 

- o edital do MPMG trouxe a previsão de que pode ser cobrada legislação vigente ao tempo de 
elaboração da prova ou que reformaram institutos já presentes do cronograma programático; 

- em razão de tais observações é possível que haja cobrança no concurso relativas à nova lei; 

- acordo de persecução penal: a resolução 181 do CNMP teve o regramento incorporado à lei 
(sem maiores alterações) – artigo 28-A do CPP; 

Art. 28-A. 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: 

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-
lo; 

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público 
como instrumentos, produto ou proveito do crime; 

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período 
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, 
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade 
pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, 
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes 
aos aparentemente lesados pelo delito; ou 

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério 
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 

§ 1º 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. 

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 

I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, 
nos termos da lei; 

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que 
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pretéritas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art45
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III - ter 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; e 

IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou 
praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do 
agressor. 

§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será 
firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. 

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada 
audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva 
do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. 

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições 
dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério 
Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do 
investigado e seu defensor. 

§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz 
devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o 
juízo de execução penal. 

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos 
requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º 
deste artigo. 

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público 
para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o 
oferecimento da denúncia. 

§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e 
de seu descumprimento. 

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não 
persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua 
rescisão e posterior oferecimento de denúncia. 

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado 
também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o 
eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. 

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não 
constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no 
inciso III do § 2º deste artigo. 

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo 
competente decretará a extinção de punibilidade. 

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de 
não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão 
superior, na forma do art. 28 deste Código. 

 

- todo o pacote anticrime será analisado na última aula do presente curso; 

- artigo 28 do CPP também foi alterado e atualmente o juiz não deve se envolver em questões 
atinentes ao arquivamento do inquérito de policial: 
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Artigo 28: Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer 
elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público 
comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os 
autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma 
da lei. 
§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento 
do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da 
comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão 
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. 
§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, 
Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser 
provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. 

 

FASE PRELIMINAR DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL 

- o instrumento típico para tal fase é o inquérito policial; 

- a “investigação” também pode se pautar no P.I.C. = este regulado pela Resolução 181 do 
CNMP de forma muito mais democrática que a regulamentação do Código de Processo Penal 
no que tange ao inquérito policial. Citam-se os exemplos: 

- permissão de certo direito de defesa; 

- permissão para que a defesa faça apontamentos; 

- determinação do interrogatório do réu como último ato (há norma no MPMG 
determinando); 

- publicidade do procedimento; 

- garantia da oralidade32; 

- possibilidade de acompanhamento do procedimento por parte do procurador; 

- a recente reformas no Estatuto da OAB permitiu teria trago a regra de 
acompanhamento e participação ativa do advogado em qualquer procedimento 
investigatório – atuação obrigatória sob pena de nulidade absoluta do ato (artigo 
7º, inciso XXI); 

- a investigação criminal (este artigo se aplica à investigação de 
qualquer natureza) então deixaria de ser inquisitiva?  

- 1ª corrente: há quem sustente que a ampla defesa deve ser 
aplicada também à etapa processual, sendo indispensável a 
participação do investigado em qualquer ato sob pena de nulidade 
absoluta do ato; 

- 2ª corrente: a reforma no Estatuto da OAB não retira o caráter 
inquisitivo da investigação criminal – a melhor interpretação é a de 
que deve ser assegurada a participação do advogado sempre que 
houver solicitação prévia por parte dele e não houver circunstância 

                                                            
32 Os depoimentos, em regra, são gravados por meio audiovisual. 
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obstativa 33  (corrente adotada pelo STF e inclusive por alguns 
doutrinadores garantistas como o professor Aury Lopes Júnior)34; 

 

-> poderes investigatórios do Ministério Público: o STF decidiu pela possibilidade de 
investigação penal realizada diretamente pelo Ministério Público. A Corte Suprema também 
reconheceu limites a tal atividade: 

- limites quanto à autuação judicial: se algum elemento informativo envolver 
direito fundamental do cidadão a colheita depende de apreciação judicial 
(cláusula de reserva jurisdicional)35; 

- STF reconheceu em 2.018 que o Ministério Público tem capacidade 
de, por si só, realizar a interceptação telefônica – sem necessidade da 
intervenção da Polícia Judiciária36; 

- limites quanto aos direitos fundamentais do investigado: os direitos do 
investigado devem ser respeitados sob pena de ofensa à Constituição (ex.: direito 
ao silêncio; direito a não produção de prova contra si mesmo); 

- limites quanto às prerrogativas dos advogados: devem ser observados em sede 
de P.I.C. os direitos do defensor da parte, incluindo o acesso aos elementos 
informativos que interessem ao exercício do direito de defesa já colhidos e 
documentados nos autos; 

-> arquivamento do P.I.C.: a resolução 181 do CNMP adota a sistemática análoga ao artigo 28 
(antiga redação) do CPP -> promoção pelo membro do Ministério Público e encaminhamento 
ao Poder Judiciário para homologação; 

- a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) deixa o arquivamento unicamente no 
âmbito do Ministério Público (nova redação do artigo 28 do CPP) sem 
participação do Poder Judiciário; 

-> acordo de não persecução penal e novo artigo 28-A do CPP: 

- segundo o artigo 28-A do CPP com a redação dada pela Lei 13.964/19 (Pacote 
Anticrime), cumpridas as circunstâncias do acordo de não persecução penal 
celebrado, deve o Poder Judiciário declarar a extinção da punibilidade; 

-> reflexões sobre o arquivamento: 

- arquivamento originário37: quando há prerrogativa de foro e o procedimento 
preliminar tramita perante um tribunal; 

- sempre se entendeu que no arquivamento originário não se aplicaria a anterior 
redação do artigo 28 do CPP – nestes ocasiões havia o entendimento de que em 

                                                            
33 Ex.: “segredo de justiça” da Lei de Organizações Criminosas; diligências ainda em curso (interceptação 
telefônica) cujo prévio conhecimento pode causar frustração do resultado da medida. 
34 Posição do STF: não há necessidade de intimação do advogado por parte do delegado de polícia 
presidente do inquérito policial. 
35 Exemplo: busca e apreensão domiciliar + interceptação telefônica. 
36 A decisão é bem vinda e mantém a congruência com as demais posições adotada pela Corte. Permitir 
a investigação direta e tolher a instituição do uso dos mecanismos que a tornam possíveis esvaziaria 
todo o significado da atividade de colheita de elementos de informações e provas por parte do 
Ministério Público. 
37 O novo artigo 28-A do CPP permite o arquivamento também no âmbito do Ministério Público. A 
diferença é que no CPP o recurso é promovido pela vítima e deve ser dirigido ao Conselho Superior. No 
caso do arquivamento originário o recurso deve ser remetido ao Colégio de Procuradores – 
especificidade da Lei 8.625/93 (LONMP). 
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segunda instância não poderia o Poder Judiciário rever o arquivamento e aplicar o 
antigo artigo 28 do CPP. O arquivamento seria simplesmente comunicado ao 
Poder Judiciário; 

- era permitida uma impugnação do ato do PGJ pelo legítimo 
interessado ao órgão interno do Ministério Público (Colégio de 
Procuradores de Justiça); 

- o STF tem duas decisões polêmicas em relação a tal tema: 

- no Informativo 940 o STF promoveu o arquivamento por contra 
própria (de ofício) sem sequer levar em consideração a manifestação 
do MPF afirmando que a investigação seria ilegal e abusiva e 
sustentando que o regimento interno do STF permitiria tal prática  
esta decisão do STF viola flagrantemente o sistema acusatório; 

- em decisão monocrática o Ministro Alexandre de Moraes, em 
investigação que buscava apurar ofensas contra ministros do STF 
(conhecido inquérito do fim do mundo) o Poder Judiciário foi 
informado pelo MPF ao Poder Judiciário sobre o arquivamento e o 
Poder Judiciário invadiu esfera de atribuição do Ministério Público e 
INDEFERIU a comunicação – entendeu a comunicação como PEDIDO. 
Ademais, o inquérito como um todo foi uma verdadeira aula de 
atrocidades jurídicas38. O procedimento foi instaurado de ofício, o 
presidente do tribunal não sorteou o relator, mas o escolheu 
casuisticamente, sequer havia fato específico a ser apurado  essa 
investigação foi abusiva, inconstitucional e violadora do sistema 
acusatório;39 

-> P.I.C. VS prerrogativa de foro: 

- é possível a investigação de pessoas com foro por prerrogativa de função em sede de 
Procedimento Investigatório Criminal? Há uma divergência entre o STF e o STJ sobre o tema: 

- posição do STF: não é possível, visto que segundo o regimento interno do STF a 
investigação tem de ficar a cargo dele (investigação supervisionada) e exige a 
autorização do STF para o início do procedimento; 

- posição do STJ: é possível, não se existindo ordem para iniciar a investigação que 
pode ser feito pelo próprio Ministério Público; 

- órgão especial do TJMG: tem entendimento que é necessária a sua autorização 
para que a investigação se inicie no âmbito do Ministério Público; 

 

-> trâmite direto do inquérito policial: 

- o CPP não prevê o trâmite direto do inquérito policial – nem mesmo a reforma do pacote 
Anticrime trouxe esta possibilidade; 

- segundo a sistemática usual há a presença do Poder Judiciário como uma “ponte” entre o 
Ministério Público e a Polícia Judiciária; 

                                                            
38 O título do filme referente ao episódio poderia ser: “Menino birrentos e lambanças jurídicas: a 
Constituição vale para todos, menos para mim”. 
39 Com a nova redação do artigo 28-A do CPP o arquivamento passa a ficar, definitivamente, no âmbito 
interno do Ministério Público 
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- essa sistemática usual não tem motivação justificada: a atuação jurisdicional deve estar 
restrita a questões afetas a direitos individuais fundamentais (cláusula de reserva 
jurisdicional); 

- não o bastasse, a presença do juiz ainda causa entraves procedimentais do ponto de vista 
prático/empírico, causando uma dilação desnecessária do tempo na apuração dos fatos e 
ofendendo o princípio da razoável duração do processo; 

- possibilidade prática da medida: surgiu no país em 2.009 a polêmica sobre o tema, visto que 
a Resolução 63/09 do CJF permitiu o trâmite direto do inquérito policial entre a Polícia Federal 
e o MPF; 

- primeiramente o STJ entendeu que é plenamente possível editar uma resolução 
como aquela; 

- o problema chegou ao STF via ADI (ainda não julgada – tema pendente); 

- chegou ao STF uma ADI contra uma lei estadual do Estado do Rio de Janeiro 
que previa a tramitação direta do inquérito entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e 
o Ministério Público daquele estado  segundo o STF havia vício formal de 
inconstitucionalidade por violação à competência da União para legislar sobre 
processo; 

- situação em Minas Gerais: em 2.017 foi firmado um termo de provimento 
conjunto entre TJMG, PCMG e MPMG permitindo o trâmite direto e 
regulamentando sua execução prática40; 

 

-> lavratura do TCO pela PRF e pela Polícia Militar: 

- durante muito tempo foi permitida a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela 
Polícia Rodoviária Federal através de parcerias/convênios; 

- posteriormente tal previsão (de lavratura pela PRF) foi estendido a alguns estados brasileiros; 

- em 2.018 surgiu um ato normativo da própria PRF permitindo tal lavratura; 

- em 2.019 surgiu um decreto presidencial permitindo expressamente a lavratura de TCO pela 
PRF; 

- POLÊMICA41: 

                                                            
40 Tal disposição não é aplicável em todo o estado, mas serviu de testes e tem funcionado muito bem. 
Segundo tal provimento na primeira distribuição deve haver interferência do Poder Judiciário (para 
autuação e demais providências), podendo as demais tramitações se dar de forma direta, salvo os casos 
previstos no próprio provimento (ex.: cláusula de reserva de jurisdição). 
41 Mesmo sendo delegado de polícia, defendo a lavratura de TCO por outras forças policiais. 
No entanto, creio que a interpretação ampla do conceito de “autoridade policial” vai contra 
toda a sistemática processual vigente, além de colidir frontalmente com as disposição da Lei 
12.830/13 que diz, expressamente, que “ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade 
policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento 
previsto em lei”. A questão carece de lei normatizando a situação e os problemas dela decorrente, 
citando a título de exemplo: atribuição para realização da tipificação da conduta; atribuição para 
entendimento quanto ao excesso de pena devido à incidência de causa de aumento de pena ou 
concurso de crimes; responsabilidade por erros de tipificação (realização de TCO em situação que 
permitia a lavratura de APF); atribuição para realizar as diligências complementares (o mais lógico é que, 
“quem fez mal feito”, que dê jeito no seu erro – sob pena de transformar a Polícia Judiciária em 
verdadeiro “DCE: Departamento de Correção de Erros”. 
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- há uma corrente que defende que o Termo Circunstanciado de Ocorrência é um 
procedimento simplificado de investigação criminal de competência exclusiva da 
Polícia Judiciária, sendo a lavratura do T.C.O. pela P.R.F. conflitante com o artigo  
144 da Carta Constitucional42; 

- já existe ADI no STF sustentando tal corrente (ainda não julgada); 

- a mesma discussão (possibilidade de lavratura do TCO, agora pela Polícia Militar) 
chega ao Estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais há uma lei estadual que 
permite que a Polícia Militar possa lavrar Termo Circunstanciado de Ocorrência. 
Alguns argumentos defendem tal prática: 

- o artigo 69 da Lei 9.099/95 determina que o TCO pode ser lavrado 
por qualquer autoridade policial, devendo tal termo ser interpretado 
em sentido amplo; 

- argumento de ordem pragmática: há vários locais em que não há a 
presença da Polícia Civil (municípios menores), tendo apenas a 
presença da Polícia Militar. Negar a lavratura do TCO por esta força 
seria negar ao cidadão a possibilidade de lavratura do próprio termo; 

- o TCO não seria um ato de investigação: o Termo Circunstanciado 
de Ocorrência é um documento único que noticia um fato de pouca 
complexidade; 

- ADI contra a Lei Estadual do Estado de Minas Gerais: foi ajuizada Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ainda não julgada) no STF questionando a 
constitucionalidade da lei. Como existe presunção de constitucionalidade da lei e 
ainda não há pronunciamento do STF, ela continua sendo aplicada; 

- a Corregedoria Geral do MPMG se pronunciou sobre a lavratura de Termo 
Circunstanciado de Ocorrência pela Polícia Militar: neste parecer (confirmado pelo 
corregedor geral) restou consagrado que o TCO somente pode ser lavrado pela 
Polícia Judiciária e aquele documento que chegou até o Ministério Público não 
pode ser encarado como tal. Ocorre que o documento que foi recebido deve ser 
encarado como uma peça de informação que noticia um crime de menor 
potencial ofensivo; 

 

AÇÃO PENAL 

QUESTÕES IMPORTANTES: 

- crimes contra a liberdade sexual: a Lei 13.718/2018 reformou o artigo 225 do Código Penal 
passando a prever que qualquer crime contra a dignidade sexual é de ação penal pública 
incondicionada43; 

- natureza da lei: processual penal VS penal VS mista/híbrida? 

 - normas que cuidam de ação penal (instituto de processo penal) 
com reflexos diretos no direito penal e na aplicação do direito de 

                                                            
42 Decreto 10.073 de 18/10/2019. 
43 Há críticas a tal posicionamento que “atropela” a intimidade e autonomia da vítima. Do ponto de vista 
pragmático, a experiência com o trabalho (já fui titular de Delegacia Especializada no Atendimento à 
Mulher) me faz crer pela pouca utilidade da previsão normativa, visto saber que, em casos que a mulher 
apresenta desinteresse na apuração do fato e punição do autor, dificilmente será produzido um 
contexto probatório hábil a fundamentar um decreto condenatório. Todo o processo judicial age com a 
simples função de mecanismo secundário de estigmatização da vítima... 
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punir (ex.: decadência, renúncia). É bem mais vantajoso ao réu que o 
crime seja de ação penal privada. Em razão de tal fato a norma 
prevista na Lei 13.718/18 deve ser encarada como lei processual 
penal mista ou híbrida; 

- fato ocorrido sobre a égide da lei anterior: há 
ultratividade da lei, que continua sendo aplicada no caso 
concreto; 

- crime de injúria racial ou qualificada: a ação penal é condicionada à representação do 
ofendido – não confundir com o crime de racismo, de ação penal pública incondicionada; 

- artigo 140, §3º do Código Penal: prevê a representação neste caso; 

 

- crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher: a ação penal é pública 
incondicionada no caso de lesão corporal, visto que o artigo 41 da LMP proíbe a aplicação da 
Lei 9099/95 que, por sua vez, tornou o crime do artigo 129 do Código Penal de ação penal 
pública condicionada; 

 

-> termo de ajustamento de conduta em crime ambiental: a doutrina do professor e 
promotor Gregório Assagra e Rafael Costa defende (em um processo penal coletivo) a 
aplicação de dispositivos da tutela coletiva cível no processo penal. Em caso de tutela do meio 
ambiente é totalmente possível (até recomendável) que seja realizado Termo de Ajustamento 
de Conduta às previsões legais; 

- o TAC é um instrumento muito importante neste crime para que seja alcançando 
o fim estipulado pela norma (evitar o dano ao meio ambiente ou reparar o dano já 
causado); 

- o TAC prevê prazos, e, segundo alguns doutrinadores o interesse de agir estaria 
suspenso durante o TAC em que as condições estejam sendo cumpridas (opinião 
dos doutrinadores -> cumprido o acordo a punibilidade é extinta -> descumprido 
o acordo o interesse de agir retorno ao legitimado); 

- o artigo 60 do Código Florestal (Lei 12.651/12) prevê que durante o curso do 
Termo de Ajustamento de Conduta fica suspensa a punibilidade (e a prescrição) 
dos crimes previstos nos artigos 38, 39 e 48 da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes 
Contra o Meio Ambiente); 

- o problema do raciocínio é que a previsão da suspensão da prescrição não existe 
para os demais crimes = o raciocínio do professor Assagra conduziria a suspensão 
da punibilidade via TAC sem a correlata suspensão da prescrição (que depende de 
lei); 

- posição do STJ: no Informativo 625 a Corte afirma que o T.A.C. não retira o 
interesse de agir, tendo ele repercussão na esfera cível, mas não na esfera 
penal44; 

 

-> prescrição virtual: 

- Súmula 438 do STF: não admite a extinção da punibilidade pela prescrição 
virtual; 

                                                            
44 É notório que este entendimento prejudica a própria elaboração de um TAC que promova o objetivo 
previsto na lei: não será tão vantajoso ao réu/poluidor. 
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- o entendimento da presente turma não é vinculante; 

- embora haja o entendimento jurisprudencial proibindo a adoção da prescrição 
virtual, vários promotores de justiça aplicam na atuação prática45; 

- a Corregedoria do MPMG tem orientação no sentido da não aplicação da 
prescrição virtual por parte do membro (entendimento não vinculante); 

 

-> justa causa duplicada e justa causa triplicada: 

- lavagem de capitais: este crime exige sempre uma infração penal antecedente 
(que pode ser inclusive, uma contravenção penal); 

- o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, deve explicitar a justa causa da 
infração antecedente e da infração consequente  justa causa duplicada; 

- justa causa duplicada = infração antecedente + infração 
consequente; 

- justa causa triplicada = neste caso a infração antecedente também depende de 
outra infração antecedente; 

- exemplo: lavagem de dinheiro oriunda do delito de receptação; 

- no caso do exemplo deve ser demonstrada a justa causa da infração 
antecedente e hábil a configurar a receptação, a justa causa da 
própria receptação e a justa causa do crime consequente; 

 

-> Teoria da Dupla Imputação: 

- tal teoria surgiu (inicialmente) no estudo da responsabilização da pessoa jurídica 
– no Brasil, possível em caso de crimes ambientais; 

- segundo tal teoria o Ministério Público deveria, na denúncia, deveria imputar a 
conduta à pessoa jurídica e à pessoa física que agiu em seu nome, sob pena de 
falta de condição da ação  havia litisconsórcio passivo necessário entre a pessoa 
física e a pessoa jurídica; 

- o STJ adotou tal teoria por muito tempo; 

- posteriormente a jurisprudência realizou uma revisão da sua orientação e 
superou a aplicação de tal teoria (overruling), dispensando a imputação conjunta 
à pessoa física e jurídica: é possível a realização da denúncia em face da pessoa 
jurídica, física ou de ambas; 

- é indispensável a individualização da conduta, não sendo admita 
denúncia genérica; 

 

COMPETÊNCIA 

IMPORTANTE: 

- a competência relativa pode ser arguida de ofício pelo magistrado em direito penal (até o 
momento em que é permitido ao magistrado a absolvição sumária do réu – vedada tal prática 
em momento posterior à instrução); 

                                                            
45 Sou absurdamente defensor da aplicação da teoria tendo como vetor interpretativo a análise 
econômica do direito e ausência total de interesse de agir na modalidade utilidade na criação de um 
processo natimorto. 
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-> translatio iudicii46:  

- há uma tendência das cortes superiores no Brasil em mitigar a diferença entre a competência 
absoluto e a competência relativa, se aproximando cada vez mais as consequências do 
reconhecimento de ambas; 

-> competência pelo local do crime: 

- teoria da atividade: local da ação ou omissão (maior facilidade da colheita da 
prova); 

- teoria do resultado: local onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado (último 
ato de execução); 

- teoria da ubiquidade: competente seria tanto o local da ação como do 
resultado, sendo determinada pelo juízo prevento; 

REGRA: teoria do resultado (artigo 70, caput, CPP). Exemplos: 

- estelionato por cheque sem fundo: local da recusa do pagamento 
do cheque (pelo sacado); 

- estelionato por cheque falso: local da obtenção vantagem ilícita; 

EXCEÇÃO: teoria da atividade; 

- em lei: artigo 63 da Lei 9.099/95 (Juizados Especial Criminal); 

- jurisprudência: crime plurilocal de homicídio; 

EXCEÇÃO: teoria da ubiquidade; 

- em lei: artigo 70, §1º e 2º do CPP -> crimes à distância; 

- em lei: artigo 70, §3º do CPP -> crimes em região de fronteiras 
(imprecisão territorial); 

- em lei: artigo 71 do CPP -> crimes permanentes envolvendo duas 
comarcas; 

- em lei: artigo 72, §1º e 2º do CPP -> pessoas com mais de uma 
residência; 

FOROS ESPECIAIS: 

- foro supletivo ou subsidiário (artigo 72, caput, CP): somente se aplica na 
impossibilidade de aplicação da regra geral (não se conhece o local do resultado) 
– exemplo comum são vários crimes ocorridos na internet (fixado o foro pela 
residência do réu); 

- foro em ação penal exclusivamente privada (artigo 73, caput, CP): local do 
resultado ou domicílio do réu  fórum shopping47 (nomenclatura utilizada pelo 
Professor Alexandre Morais da Rosa48); 

 

-> competência em razão da matéria: 

                                                            
46 Tecnicamente é o princípio que assegura o aproveitamento de atos de definição e satisfação de 
direitos que provenham de órgãos judiciais incompetentes. 
47 O termo é aplicado pelo professor Alexandre Morais da Rosa em tom de crítica. 
48 Alexandre Morais da Rosa possui obras fantásticas de interseção entre psicologia e direito. O 
professor trata de forma cristalina do fenômeno da bricolagem na obra: “Decisão penal: bricolagem de 
significantes”. 
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- tal espécie de competência é determinada pela natureza da infração (critério de competência 
absoluta). São 4 (quatro) os critérios: 

- júri: crimes dolosos contra a vida; 

- justiça eleitoral: tanto o CPP quanto o Código Eleitoral preveem que, em caso de 
conexão de crime eleitoral com crime comum, deve haver conexão e julgamento 
pela Justiça Eleitoral. Em 2.019 o STF decidiu que deve ser aplicado o teor da lei – 
rejeitando o argumento de que tais normas eram inconstitucionais, até mesmo 
por falta de condições da Justiça Eleitoral em julgar algumas matérias. Ainda 
segundo o STF, cabe ao juízo eleitoral a análise da conexão ou não49; 

- justiça militar: em provas de MPE´s não se exige o conhecimento aprofundado 
do processo penal militar. Ocorre que pode haver uma “zona de atrito” entre a 
competência das duas justiças50. 

- CPM, artigo 9º51 -> ampliou a competência da Justiça Militar -> 
passou a prever crimes previstos no CPM e também em outras leis 
nas circunstâncias descritas no próprio CPM; 

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 

I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo 
diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja 
o agente, salvo disposição especial; 

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação 
penal, quando praticados:    

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra 
militar na mesma situação ou assemelhado; 

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar 
sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou 
reformado, ou assemelhado, ou civil; 

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em 
comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do 
lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou 
reformado, ou civil;         d) por militar durante o período de 
manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou 
assemelhado, ou civil; 

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o 
patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa 
militar; 

f) revogada.    

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por 
civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não 
só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes 
casos: 

                                                            
49 O Ministério Público de todo o país não recebeu a decisão do STF com “bons olhos”. A Justiça Federal 
também tem foro Constitucional – desobedecida tal regra na decisão do STF. Para piorar, o STF não 
modulou os efeitos da decisão, revivendo a sensação (que às vezes passa na mente de qualquer jurista 
brasileiro) que a punição do “alto clero” é sempre um desafio hercúleo neste país. 
50 Uma das examinadoras está atualmente na auditoria militar, em Belo Horizonte. 
51  
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a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a 
ordem administrativa militar; 

b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação 
de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério 
militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu 
cargo; 

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, 
vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, 
acantonamento ou manobras; 

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra 
militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço 
de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, 
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para 
aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior. 

-> a justiça militar julga crimes militares52; 

-> houve uma expansão da competência dos crimes sujeitos à tal 
justiça especializada -> no contexto do exercício da função militar 
(artigo 9º, inciso II, alíneas A  - E), mesmo os crimes previstos em 
outras normas são de competência da Justiça Militar; 

-> a Súmula 172 do STJ (abuso de autoridade) perdeu o fundamento: 
tais crimes são agora de competência da Justiça Militar; 

-> a súmula 75 do STJ (atribuía a competência à Justiça Comum 
Estadual no crime de facilitação de fuga de preso – artigo 351 do CP) 
também restou superada; 

CRÍTICAS: tal alteração foi alvo de muitas críticas. Os fundamentos 
são a ampliação indevida da competência de uma justiça que deveria 
ser especializada em determinados crimes ligados à função exercidas 
pelos agentes e circunstâncias do cometimento. Não o bastasse, 
argumento de ordem pragmáticas trata do fato de tais justiças não 
estarem preparadas estruturalmente para o número de demandas 
que passarão a ser recebidas; 

APOIADORES DA MEDIDA: muitos autores entendem que a previsão 
constitucional é a de que cabe á lei definir os crimes julgados pela 
Justiça Militar, sendo totalmente constitucional a previsão; 

POSIÇÃO DOS TRIBUNAIS: a doutrina possui entendimentos 
divergentes sobre a ampliação da competência desta justiça 
especializada. A matéria é polêmica e alvo de ADI ainda não julgada; 

 Tribunal do Júri: o artigo 9º do CPPM afirma que crimes dolosos 
contra a vida praticados por militares estaduais em serviço contra 
civil são de competência do tribunal do júri. Já o artigo 9º, §2º atribui 
a competência de crimes dolosos contra a vida contra civil praticado 
por militar das forças armadas à Justiça Militar da União  sobre 
esta previsão há uma forte crítica sustentando a violação ao artigo 
5º, inciso XXXVIII da CRFB/88  a previsão ainda viola a isonomia, 

                                                            
52 Crimes tipificados no CPM 
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distinguindo os militares da União dos militares dos estados sem 
motivo justificante – há ADI em aberto sobre o tema53; 

- justiça federal; 

- competência para julgamento dos crimes previstos em tratado e 
convenção internacional quando a ação ou omissão se dá em um país 
e a consumação ocorra eu deveria ocorrer em outro  requisitos: 
previsão em tratado e convenção internacional + prática em um país 
+ resultado em outro; 

 crimes à distância não previstos em tratado ou 
convenções internacionais = regra = justiça estadual; 

 crimes de publicação de material de pedofilia54 = 
regra = juízo federal (Convenções e Tratados tutela o 
bem jurídico protegido nestes crimes); 

 violência doméstica e familiar contra a mulher  
autor fora do país  vítima no Brasil  ameaça via 
internet  competência para medida protetiva de 
urgência  crime à distância não previsto em tratado ou 
convenção internacional  prevaleceu o entendimento 
da competência do Juízo Federal para decretação de 
medidas protetivas de urgência visto que o Brasil se 
comprometeu no cenário internacional a reprimir crimes 
que envolvam violência doméstica e familiar contra a 
mulher; 

 

-> competência em razão da pessoa: 

- inclui o estudo de foro por prerrogativa de função; 

- na Ação Penal 937 o STF limitou a abrangência do foro por prerrogativa de função; 

- regra de aplicação do foro por prerrogativa: exercício do cargo público + ação penal + 
detentor do foro como réu55 + crime ligado ao exercício da função; 

- renúncia ao cargo público: 

- renúncia antes da instrução  perda do cargo e do foro por prerrogativa; 

- renúncia após a instrução  perda apenas do cargo; 

- marco específico = abertura de vista dos autos às partes para oferecimento de 
alegações finais; 

- nexo funcional: o STF determinou que o crime deve ocorrer NO cargo e EM VIRTUDE do 
cargo. O entendimento surgiu primeiramente aos parlamentares e passou, posteriormente, a 
atingir outros agentes públicos. O STJ também seguiu o entendimento do STF. O STJ aplicou o 
entendimento aos governadores e posteriormente aos ministros dos tribunais de contas. O STJ 

                                                            
53 Neste ponto a inconstitucionalidade é FLAGRANTE. 
54 Em caso de material que não fique aberto (ex.: publicação via aplicativo de mensagem; publicação no 
DIRECT do Instagram) = competência da Justiça Estadual. Ambiente aberto = Justiça Federal. Ambiente 
fechado = Justiça Estadual. 
55 Caso o detentor de foro por prerrogativa de função seja  AUTOR da ação penal (ex.: querelante) não 
se aplica a regra especial de competência. 



 
29 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 29 
 

chegou a afirmar que o foro do governador ainda depende que o crime ocorra naquele 
mandato em curso56; 

- Informativo 940 do STF: extensão do critério para a Constituição Estadual – caso o fora seja 
previsto nas duas Constituições existe a possibilidade da prerrogativa de foro (desde que há 
permissão expressa da Constituição Federal e Estadual, ou seja, implicitamente prevista na 
primeira, aplicando-se o princípio da simetria para previsão na Carta Estadual); 

- caso o foto da Constituição Estadual não guarde simetria com a Constituição 
Federal a previsão é inconstitucional; 

- proibição de foro para: delegado de polícia + defensor público estadual + 
procurador do estado + procurador da Assembleia Legislativa; 

- portador de prerrogativa como autor  querelante  exceção da verdade pelo réu da 
demanda originária  necessidade de respeito ao foro por prerrogativa  necessidade de 
preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF ou não? 

- há divergência, mas por harmonia e coerência, parece mais crível o 
entendimento que todos os parâmetros restritivos estabelecidos pelo STF e STJ 
(crime durante o exercício do cargo + nexo funcional) devem ser observados 
também na exceção da verdade; 

- no Simpósio Criminal do Ministério Público do Estado de Minas Gerais ficou 
estabelecido que deve ser prestigiado o princípio da harmonia entre os dois casos; 

 

-> Lei Maria da Penha: o artigo 12-C e artigo 24-A da LMP -> matéria polêmica; 

- medida protetiva de urgência de afastamento do agressor do lar: segundo o artigo 12-C da 
LMP, havendo risco iminente é possível a decretação da medida; 

- regra de competência  cabe exclusivamente ao juiz (cláusula de reserva de 
jurisdição); 

- medida excepcional  município não sede de Comarca (delegado de polícia); 

- medida extra excepcional  município não sede de Comarca e sem delegado de 
polícia (qualquer policial); 

- medida determinada por agente do executivo  necessidade de remessa ao juíz 
em 24 horas  necessidade de apreciação judicial em 24 horas57; 

- proibição da liberdade provisória em caso de risco iminente à vida da vítima: há dispositivo 
na LMP prevendo tal vedação  a vedação parece conflitar com o entendimento do STF que 
veda a proibição da liberdade provisória em abstrato; 

- artigo 24-A da LMP: tipifica a conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência – 
neste caso é incabível fiança pelo delegado de polícia  embora a pena máxima seja de dois 
anos, não se aplica a as disposições do JEsp. Criminal (artigo 41 da LMP -> vedação expressa); 

 

DIREITO PROBATÓRIO 

GERAÇÕES DE DIREITO PROBATÓRIO: 

                                                            
56 No caso de reeleição e crime ocorrido no primeiro mandato, não se aplica a regra de foro por 
prerrogativa de função. 
57 Existe ADI no STF (propostas pela AMB) entendendo que apenas ao juiz caberia a competência de 
decretação de tal medida – cláusula de reserva de jurisdição. Mesmo como delegado de polícia, acho a 
orientação da AMB óbvia e a lei absurdamente inconstitucional. 
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- as teorias tem origem no Direito Norte Americano através de decisão da Suprema Corte; 

- as gerações não extinguem umas às outras, mas se complementam; 

- 1ª geração: tutela objetiva -> esta geração tutela a coisa em si -> ex.: domicílio como local 
inviolável; 

- 2ª geração: tutela subjetiva -> esta geração busca tutelar o indivíduo, a pessoa humana, 
incluindo a integridade física em todos os seus aspectos -> ex.: a interceptação telefônica 
como tutela à intimidade e à voz; 

- 3ª geração: tutela objetiva -> esta geração tutela os dados, a tecnologia, os bens imateriais -> 
ex.: tutela dos dados do aparelho celular58; 

 

BUSCA EXPLORATÓRIA: 

- o termo surgiu em um importante julgado do STF; 

- o STF permitiu uma busca em um escritório de advocacia em que foi feitas várias diligências 
buscando a colocação de equipamento de captação ambiental de áudio em escritório de 
advocacia; 

- neste julgado o Supremo entendeu que como não havia ninguém no local, razão pela qual 
não seria um domicílio propriamente dito; 

- quanto à informação da situação ao advogado investigado durante o cumprimento da 
diligência, o STF entendeu que tal aviso frustraria a possibilidade de sucesso da própria 
diligência; 

- o STF entendeu que no caso não se tratou de uma busca e apreensão domiciliar, mas uma 
busca exploratória – busca realizada com o objetivo de colocação de aparelhagem para 
posterior gravação ambiental; 

 

INTERCEPTAÇÃO DE PROSPECÇÃO: 

- na interceptação telefônica o objeto da diligência deve ser certo e determinado; 

- interceptação de prospecção é a que não cumpre o requisito anterior, sendo ilegal, uma vez 
que significa uma violação de direito à intimidade baseado na simples tentativa de conseguir 
provas sem haver justificativa à busca da prova – interceptação telefônica para “tentar a 
sorte”; 

 

SERENDIPIDADE: 

- traz a ideia de acaso e tem relação com o encontro furtuito de provas; 

- a serendipidade ocorre quando, buscando provas de um fato, consegue-se prova de outro; 

- serendipidade de primeiro grau: neste caso para a prova ser lícita há necessidade de 
conexão entre as infrações penais; 

- serendipidade de segundo grau: não exige nexo causal entre o crime apurado e o crime 
descoberto; 

- serendipidade objetiva: descobre-se outros crimes (crime achado); 

                                                            
58 Embora o STJ tenha posicionamento exigindo a autorização judicial para acessar dados dos aparelhos 
celulares de autores de crime, muitos representantes do Ministério Público entendem que tal 
autorização deveria ser cobrada apenas por lei – e não há lei neste sentido. Há uma decisão do STF 
permitindo o acesso aos números discados sem ordem judicial – segundo o professor. 
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- serendipidade subjetiva: descobre-se a participação ou autoria de outros agentes ainda não 
conhecidos; 

 

CRIME DE CATÁLOGO: 

- rol dos crimes que permitem a interceptação telefônica como meio de prova – houve 
mudança em relação ao critério de “crime punido com reclusão” previsto na Lei 9.296/96; 

 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O ANTIGO COAF E O MINISTÉRIO PÚBLICO: 

- há algum tempo o Ministro Dias Toffoli entendeu que o compartilhamento de provas entre o 
antigo COAF e o Ministério Público exigia autorização judicial – como a decisão foi 
monocrática, foram suspensas as ações penais para julgamento do plenário; 

- o Ministro Dias Toffoli saiu vencido – ainda bem; 

- foi fixada a seguinte tese: COAF (UIF) e Ministério Público podem compartilhar sem 
autorização judicial os dados por aquele colhidos, tratando neste caso de um mero 
compartilhamento de dados, que migra de um órgão ao outro – não há, na verdade, quebra de 
sigilo, mas compartilhamento do dado sigiloso; 

- o STF exigiu a manutenção do sigilo dos dados – devendo ser usados unicamente 
para o fim para qual foram encaminhados; 

- o STF também exigiu que tal compartilhamento deve ser feito depois de haver 
expediente formalmente instaurado (por exemplo: PIC instaurado pelo Ministério 
Público); 

 

TORRES DE VIGIA: 

- crimes de lavagem de capitais são de extrema dificuldade investigatória; 

- crimes complexos requerem também uma maior complexidade probatória nestes crimes; 

- o Estado entende que, sozinho, não consegue atuar para evitar a prática de tais crimes; 

- em razão de tal fato o Estado tem norma que, caso seja detectada uma operação financeira 
atípica, deve o Estado ser acionado para buscar investigar o fato para descobrir sua licitude ou 
ilicitude – a lei define os destinatários desta norma; 

 

COLABORAÇÃO PREMIADA: 

- o instituto em si não é propriamente novo, existindo no ordenamento jurídico desde a lei dos 
crimes hediondos; 

- posterior surgiu à lei de proteção as testemunhas; 

- o instituto se consolidou realmente na Lei de Organizações Criminosas (artigo 4º da Lei 
12.850/03); 

- colaboração premiada: nova técnica de investigação criminal típica do processo penal 
coletivo que busca a atuação do estado com o fim de apurar crimes oriundos da 
macrocriminalidade; 

- síndrome de Alice no país das maravilhas: nomenclatura utilizada pelo professor Cleber 
Masson para criticar aqueles que são contras os novos métodos de investigação – acusando-os 
de estar longe da realidade, afastados do plano pragmático, alimentando o Direito Penal da 
Fantasia; 
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- natureza jurídica: segundo o STF a colaboração premiada configura um negócio jurídico 
processual; 

- colaboração premiada não é meio de prova, é meio de obtenção da prova 
(ponto de partida); 

- segundo a Lei 12.850/03 é vedado ao juiz condenar o réu pautando-se 
unicamente na colaboração premiada realizada; 

- corroboração cruzada: ocorre quando uma colaboração premiada confirma o teor de outra 
colaboração premiada  segundo decisão monocrática do Ministro Celso de Melo no STF não 
é possível a condenação baseada unicamente em corroboração cruzada; 

- perda de uma chance: caso o acordo caminhe no sentido de ser realizado (legítima 
expectativa de ser realizado) e ao final o Ministério Público, por algum motivo, se negue a 
realizar o acordo, não cabe a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance para impor a 
aplicação dos benefícios  em 2.019 o STF decidiu que não existe direito subjetivo ao acordo 
e que cabe ao M.P. analisar sua conveniência e seus termos, com a posterior homologação 
judicial, não havendo direito público subjetivo de fixação de delação premiada; 

- acordo realizado por delegado de polícia  chegou ao STF uma ADI questionando a 
legitimidade legal do delegado de polícia em realizar o acordo de delação premiada – a lei 
prevê tal hipótese. Segundo a decisão do STF cabe ao delegado de polícia a celebração do 
acordo, com algumas observações: 

- o M.P. não se vincula aos termos do acordo; 

- o M.P. deve ser ouvido no que tange à realização do acordo; 

- é possível, caso o indivíduo tenha interesse no acordo e o Ministério Público não o proponha, 
que o juiz proponha a sistemática do antigo artigo 28 do CPP  revisão dos atos pelo juiz e 
encaminhamento ao PGJ59; 

- recurso: da homologação do acordo cabe recurso de apelação com fundamento no artigo 
593, inciso II do CPP; 

- acordo de colaboração premiada como negócio jurídico processual: 

- King for a day: significa que no período de negociação o indivíduo não pode ser 
responsabilizado por aquilo que ele ofereceu60; 

- realizado o acordo e homologado pelo Poder Judiciário, viabiliza-se a utilização dele como 
meio de obtenção de prova, podendo inclusive atingir terceiros; 

- o acordo é personalíssimo e apenas quem o fez pode impugná-lo61; 

- é possível rescindir o acordo em caso de descumprimento ou revisar o acordo; 

- mesmo que o acordo não seja válido neste último caso (acordo homologado e 
posteriormente não cumprido) é possível que se utilize dos elementos de 
informações obtidos através do colaborador; 

- homologação do acordo por relator no STF: o Plenário do STF entendeu que o 
relator no STF tem poderes para, monocraticamente, homologar o acordo; 

                                                            
59 Com a nova sistemática não vejo como o juiz atuar, não vislumbrando a possibilidade do magistrado 
encaminhar os autos ao Conselho Superior em caso de não proposição do acordo – ele estaria 
homologando o que não existe? 
60 Conduta contrária significaria ofensa à boa-fé: nemo potest venire contra factum proprium. 
61 No Informativo 895 o STF admitiu que o terceiro venha a impugnar o acordo se for descumprida a 
regra de foro por prerrogativa de função. 
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- necessidade do réu delatado encaminhar alegações finais depois do réu delator: em 2.019 o 
Plenário do STF se posicionou pela necessidade do réu delatado realizar as alegações finais 
somente após o réu delator – o Ministério Público não recebe tal decisão (que, cá entro nós, é 
altamente discutível) como cabível. Uma coisa é exigir que o réu seja o último a ser ouvido 
(somente depois de testemunhas, por exemplo), outra é criar uma ordem de preferência 
dentro dos próprios réus – como se um réu fosse “mais réu” que o outro – neste julgado o STF 
presumiu o prejuízo neste caso, devendo a nulidade ser reconhecida. O STF ainda não balizou 
(modulou) os efeitos de tal decisão – o que reafirma a velha tradição brasileira de excesso de 
brandura com a criminalidade do “alto clero”; 

 

ACORDO DE LENIÊNCIA: 

- acordo de “colaboração premiada” firmado por pessoa jurídica; 

- tal acordo tem sido chamado pela doutrina de acordo de doçura ou brandura; 

 

TESTEMUNHO ANÔNIMO: 

- aquele que se dá sem a qualificação da pessoa que depõe – no próprio depoimento; 

- a pessoa é identificada, mas não consta nos autos sua identificação e o contato físico com os 
demais corréus; 

- segundo o STF o defensor de outros réus tem direito de saber quem é o indivíduo que 
realizou o depoimento – tal decisão retira totalmente o sentido da norma; 

 

COLABORAÇÃO PREMIADA VS PRISÃO PREVENTIVA: 

- segundo STF não é motivo para a declaração de prisão preventiva o objetivo de forçar um 
acordo de delação premiada; 

- o acordo tem de ser regular, legal e voluntário; 

- realizado o acordo, também não há a determinação da liberação do até então preso 
cautelarmente como medida automática; 

 

HEARSAY TESTIMONY: 

- é a famosa testemunha por “ouvir dizer”; 

- a prova não é ilícita por si só, mas somente terá validade e peso jurídico se corroborada por 
outros elementos de informações ou outras provas presentes nos autos; 

 

DEPOIMENTO ESPECIAL: 

- normalmente é o depoimento realizado com acompanhamento de um profissional habilitado 
para evitar a revitimização da vítima do crime – com a técnica apropriada o profissional busca 
extrair os elementos de informações e provas das vítimas sem fazer com que elas vivam 
novamente o terror do crime; 

- a técnica normalmente é utilizada para depoimentos de menores de 18 anos; 

- em caso de violência sexual ou criança de menor de 7 anos deve ser realizado o depoimento 
pelo rito da produção antecipada de provas – devendo o depoimento ocorrer apenas uma vez; 

- a Lei Maria da Penha também trouxe a previsão desta espécie de depoimento; 
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ESCUTA ESPECIALIZADA: 

- exemplo da criança que é encaminhada à delegacia de polícia após ser vítima de crime sexual 
e é atendida por uma equipe técnica com estrutura adequada para o primeiro contato e como 
forma de evitar a revitimização;  

 

AGENTE INFILTRADO VS AGENTE DE INVESTIGAÇÃO/INTELIGÊNCIA: 

- o STF proferiu uma decisão que diferenciou os dois institutos; 

- agente de inteligência/investigação: tal atuação dispensa ordem judicial; 

- no caso concreto um agente de investigação se infiltrou em um grupo de pessoas que 
buscam realizar atentados na Copa do Mundo – no caso concreto a atuação do agente de 
inteligência/investigação passou a ser típica de agente infiltrado (esta necessita de ordem 
judicial); 

- o agente infiltrado é uma forma de investigação moderna e útil que deve, com autorização 
judicial, ser empregada no combate à macrocriminalidade atual; 

 

PROVA DE INTERVENÇÃO CORPORAL: 

- o princípio que veda a auto-incriminação não autoriza que seja extraída qualquer prova do 
corpo dele sem sua concordância; 

- segundo o professor Eugênio Pacceli de Oliveira tal princípio apenas ganhou estes contornos 
no Brasil – no exterior a prova somente é ilícita se feita contra a vontade da pessoa e caso 
coloque em risco sua integridade física; 

- quando o indivíduo é sujeito passivo (e não ativo) da prova, é totalmente possível a 
realização da prova sem a concordância do indivíduo (ex.: material genético descartado); 

 

 

PRISÃO 

STF VS CUMPRIMENTO DA PENA EM SEGUNDA INSTÂNCIA: 

- as ADC´s 43, 44 e 54 tiveram dois objetivos: apontar que o artigo 283 do CPP seria 
constitucional + a execução provisória não consta do artigo e deveria ser considerada 
inconstitucional; 

- o que foi buscado foi declarar que o artigo 283 do CPP é taxativo -> o STF decidiu 
neste sentido (por apertada decisão de 6 a 5); 

- a decisão do STF afastou a orientação que permitia a execução da pena quando 
pendentes apenas recursos excepcionais; 

- a discussão se encerrou no STF, mas continua no plano legislativo e no plano 
acadêmico; 

- no campo acadêmico a discussão é calorosa – o julgamento do STF torna o 
sistema brasileiro um ANACRONISMO; 

- no campo legislativo existe proposta de emenda constitucional (três) para que 
seja permitido, de uma vez por todas, a execução da pena após esgotar as 
instâncias ordinárias  sobre a validade desta emenda, ver apostila de Direito 
Constitucional tratando de backlash e overriding; 
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- o STF decidiu apenas pela impossibilidade da execução provisória da pena 
privativa de liberdade; 

- não houve julgamento sobre a constitucionalidade da execução provisória da 
pena restritiva de direitos  mas a tendência é que, pela coerência sistemática, o 
STF aplique o mesmo regime nas duas penas; 

- decisão do tribunal do júri e execução provisória  há decisão do STF admitindo 
efeitos executórios à sentença de primeiro grau no júri. Também há decisões em 
sentido contrário na Suprema Corte. O tema não foi tratado e julgado nas ADC´s 
que foram julgadas – tema em aberto; 

 

PRISÃO PREVENTIVA VS ORDEM PÚBLICA: 

- decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública se valendo de 
antecedentes de quando o autor era adolescente  o STJ tende a admitir; 

- cuidados: o STJ afirma que não é qualquer ato infracional que pode ser levado 
em conta, mas apenas atos infracionais graves, praticados (em regra) com 
violência ou grave ameaça + o ato deve ser recente, não podendo ser levado em 
consideração atos muito antigos  gravidade + recenticidade;  

- utilização de antecedentes de quando o autor era adolescente para majorar a pena nos 
termos do artigo 59 do Código penal  STJ não admite; 

 

PRISÃO DOMICILIAR: 

- o tema da prisão domiciliar recebeu reforma em 2.018; 

- o habeas corpus coletivo em que o STF tratou do tema gerou grande repercussão no mundo 
jurídico: o STF concedeu a ordem determinando que caso as pessoas cumprissem alguns 
requisitos deveriam cumprir a ordem judicial na própria residência; 

- fatos não poderiam ter sido cometidos com violência e grave ameaça à pessoa + não poderia 
o crime que motivou a prisão ser cometido contra pessoa sob os cuidados do autor + não 
poderia ser concedido o benefício ao reincidente + não poderia também aplicar o benefício 
para quem tivesse perdido o poder familiar; 

- o Código de Processo Penal foi alterado em 2.018 e passou a seguir, basicamente, a 
orientação do STF; 

- requisitos negativos da lei: 

- crime com violência ou grave ameaça à pessoa; 

- crime cometido em desfavor da pessoa sob os cuidados do autor; 

- direito público subjetivo: preenchidos os requisitos, boa parte da doutrina 
entende que a lei criou um direito público subjetivo à pessoa sob os cuidados da 
que é acusada do crime (fundamento humanitário). Outro setor doutrinário 
prestigia a análise judicial dos requisitos para, como regra, determinar o 
cumprimento da ordem em prisão domiciliar, mas, em contrapartida, estabelecer 
exceções quando o caso concreto indicar ser a melhor opção62; 

 

PRISÕES E MEDIDAS CAUTELARES: 

                                                            
62 O STJ tem decisão negando o benefício amparado no fato de que a mulher era habitual praticante do 
crime de tráfico e utilizava a própria residência para a prática do crime. 
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- há um julgado do STF tratando do artigo 319 do Código de Processo Penal tratando da 
taxatividade do rol previsto no citado artigo; 

- muitos autores defendem em doutrina que o rol é meramente exemplificativo, sendo 
possível ao juiz inovar e criar novas medidas desde que sintonizadas com as existentes, 
adequadas e necessárias para repressão ao crime; 

- decisão do STF: não existe poder geral de cautela em relação às medidas previstas no artigo 
319 e o rol de medidas lá previsto é taxativo; 

 

CITAÇÕES E INTIMAÇÕES 

- artigo 366 do CPP: ocorrendo a intimação por edital e o réu não compareça, surgem alguns 
efeitos: 

- efeitos obrigatórios: 

- suspensão do processo63; 

- suspensão do prazo prescricional; 

- efeitos facultativos: 

- produção antecipada de provas64; 

- prisão cautelar do réu65; 

Obs.: em lavagem de capitais, caso ocorra tal fenômeno, o processo segue à 
revelia do réu, devendo o processo continuar com a nomeação de defensor 
dativo; 

Obs.2: o fato de se tratar de prova testemunhal já induziria o efeito da 
necessidade da produção antecipada em função do efeito de esquecimento 
causado pelo tempo? A Súmula 455 do STJ afirma que o simples decurso do 
tempo por si só é incapaz de justificar a produção antecipada de prova 
testemunhal. Após publicar a Súmula, o próprio STJ, acompanhado pelo STF, 
passou a permitir em alguns casos, a produção antecipada66. 

- vem ocorrendo na prática a utilização de um expediente pelo Ministério Público para 
contornar o problema do esquecimento por parte do policial testemunha -> leitura da 
ocorrência ou depoimento durante a audiência para a confirmação da testemunha -> seria 
válida essa simples confirmação? 

- pela doutrina o procedimento é incorreto, visto que o depoimento deve ter uma 
voluntariedade. Não o bastasse, a prova deve ser colhida efetivamente em juízo, 
com a observância do contraditório e da ampla defesa; 

- pela jurisprudência a prática é permitida. Há entendimento do TJMG que 
permite tal prática, não havendo nenhum óbice legal a ela – o objetivo é 
contornar o problema do esquecimento; 

                                                            
63 O processo fica suspenso pelo prazo previsto para prescrição tendo como base a pena privativa de 
liberdade abstratamente prevista. 
64 Depende da existência de risco iminente, sério e fundado de perda da prova pelo tempo. 
65 Deve o juiz fundamentar a edição do decreto de constrição cautelar, sob pena de nulidade da decisão 
que decreta a prisão. Isso porque a prisão preventiva não é efeito automático do não comparecimento 
do réu citado por edital, devendo haver no caso a incidência de uma das hipóteses que autorizam o 
decreto cautelar. 
66 Exemplo: o fato da testemunha ser um policial, considerando a grande quantidade de fatos que ele 
lida durante a vida profissional, o esquecimento seria algo natural. 
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- falsas memórias: em falas memórias se pressupões uma boa-fé do depoente 
que, por sua vez, narra sua versão dos fatos confiando no que diz e acreditando 
ser verdade, mas o narrado conflita com a realidade objetiva – com o que de fato 
ocorreu; 

- as falsas memórias devem ser evitadas, mas não configuram crime; 

 

SENTENÇA 

EMENDATIO LIBELLI VS MUTATIO LIBELLI 

- emendatio libelli: é a simples mudança da capitulação jurídica do fato, podendo ocorrer de 
ofício pelo juiz na sentença sem que isso importe em violação ao princípio da 
congruência/adstrição/correlação entre acusação e sentença; 

- há alguns julgados permitindo a aplicação da emendatio libelli no recebimento 
da denúncia67, uma vez que ela pode indicar a possibilidade de fruição de 
importantes direitos por parte do réu; 

- emendatio libelli em grau recursal: é possível em grau recursal, devendo se 
atentar para o fato de que em recurso exclusivo da defesa tal instituto não pode 
agravar a situação do réu; 

- emendatio libelli VS contraditório: há duas correntes sobre o tema, sendo que a 
primeira entende que o juiz deve ouvir o autor e o réu antes de alterar a 
classificação jurídica do fato (princípio da cooperação do CPC aplicado por 
analogia). A corrente majoritária entende que a mudança da qualificação jurídica 
do fato não exige manifestação das partes, uma vez que nesta decisão o juiz nada 
inova, apenas havendo uma mudança de entendimento jurídico. O tema ainda 
está em aberto; 

- mutatio libelli: é a mudança no fato imputado ao autor. Aqui a alteração não se dá no campo 
jurídico, mas no campo fático (com possíveis reflexos jurídicos). Em razão de tal fato deve ser 
reaberta a discussão sobre o ponto controverso, sendo possível inclusive a produção 
probatória em respeito ao contraditório; 

- aditamento próprio: inserção, modificação, supressão de algo na denúncia 
(pode ser objetivo ou subjetivo); 

- aditamento impróprio: envolve mero conserto de vício formal; 

IMPORTANTE  interrupção da prescrição: somente o recebimento do 
aditamento próprio interrompe a prescrição em relação ao novo fato ou novo 
agente; 

 

INDENIZAÇÃO POR VALOR MÍNIMO: 

- a reforma processual de 2.008 trouxe a previsão de que na sentença condenatória o juiz deve 
fixar um valor mínimo para a vítima; 

- tal sentença fixa um valor mínimo que serve como título executivo judicial no juízo cível; 

- o valor mínimo deve ser objeto de apreciação judicial somente se for requerido 
expressamente a fixação desta valor por parte do polo ativo da demanda penal; 

- o valor mínimo não pode demandar excessiva dilação probatória, sob pena de converter a 
demanda penal em uma demanda de natureza cível; 

                                                            
67 São casos típicos de correção, ab initio, do excesso de acusação. 
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- o artigo 4º da Lei 13.869/2019, inciso I -> traz a previsão de que é possível a fixação do valor 
mínimo com a realização de requerimento pelo ofendido68; 

- legitimidade: em regra, deve ser feito o requerimento pelo ofendido; 

- o requerimento pode ser feito quando o ofendido ingressar nos autos como 
assistente de acusação em caso de ação penal pública; 

- em ação penal privada o requerimento deve ser feito na queixa-crime; 

- atuação do Ministério Público: tem sido admitida que o Ministério Público atue, 
excepcionalmente, em favor do ofendido (em alguns casos69) e também em favor 
da sociedade; 

- na prática o Ministério Público tem feito tal requerimento em 
qualquer caso: tecnicamente a prática não é correta, porém o Poder 
Judiciário vem reconhecendo tal prática como forma de viabilizar a 
indenização da vítima e prestigiar a reparação do dano sem entraves 
formais; 

- crime que ofende bem jurídico coletivo: nestes casos, incide as 
regras do processo penal coletivo, permitindo ao Ministério Público o 
pedido de indenização. Um exemplo seria os casos de crimes 
ambientais, em que o bem jurídico protegido é difuso. O pedido de 
ressarcimento ao erário também é possível de se realizado pelo 
Ministério Público, a depender do crime cometido (bem jurídico 
protegido). O pedido de ressarcimento por danos sociais ou danos 
morais coletivos também pode ser realizado pelo Ministério Público 
(exemplo: tutela dos direito dos consumidores); 

- momento do requerimento realizado pelo Ministério Público  o 
momento ideal para que o membro do órgão ministerial faça o 
pedido é a denúncia, como forma de oportunizar o contraditório e o 
debate; 

- caso o debate da matéria cível seja de complexidade a atrapalhar o correto 
andamento do feito, deve o juiz penal se abster de julgar a questão cível e 
encaminhar os envolvidos às instâncias ordinárias: o objetivo principal da 
demanda penal é o tratamento das questões de natureza criminal; 

- amplitude do pedido: danos materiais (lucros cessantes + danos emergentes) + 
dano moral (individual + coletivo) + dano social + dano estético  reparação 
integral; 

- jurisprudência do STJ: em caso de crime cometido no âmbito de violência 
doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é intrínseco e independe de 
pedido (dano moral in re ipsa); 

 

PROBLEMÁTICAS SOBRE O TRIBUNAL DO JÚRI 

PRONÚNCIA VS IN DUBIO PRO SOCIETATE: 

                                                            
68 A lei traz a previsão do requerimento realizado pelo ofendido unicamente. 
69 Exemplo: indivíduo pobre e hipossuficiente – com respeito à decisão do STF no que tange à 
inconstitucionalidade progressiva deste instituto + em contexto de violência doméstica e familiar contra 
a mulher (hipossuficiência); 
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- por muito tempo a Suprema Corte entendeu pela aplicação do princípio do in dubio pro 
societate no momento da decisão de pronúncia; 

- posteriormente o STF prestigiou a noção de que, em defesa do estado de inocência (Eugênio 
Pacceli), a dúvida deveria agir em favor do investigado70. Na dúvida a decisão que deve ser 
tomada é a de impronúncia. A pronúncia depende e uma certeza quanto ao preenchimento 
dos seus requisitos; 

- o MPMG entende pela aplicação do in dubio pro societate na pronúncia, mas 
considero sujeito a aprimoramentos este ponto do debate, conforme nota de 
rodapé anterior – considero a dúvida em si um parâmetro epistemológico frágil 
para servir de vetor ao magistrado na decisão de pronúncia ou não  o juiz deve 
analisar o que se tem nos autos (certezas contingentes) para proferir a decisão, 
não o que não se tem (dúvida)71; 

 

NE REFORMATIO IN PEJUS VS TIBUNAL DO JÚRI: 

- é proibida a piora da situação do réu em ocasião de recurso exclusivo da defesa; 

- direta: o recurso exclusivo do réu não permite a piora da situação do réu; 

- indireta: em caso de recurso que anule a decisão, não pode haver piora da 
situação do réu na decisão posteriormente realizada pelo magistrado; 

- problemáticas do tribunal do júri na reformatio in pejus indireta: 

- ao juiz presidente há vinculação de pena em respeito à proibição de reforma 
para pior; 

- aos jurados prevalece o princípio da soberania do veredicto, podendo eles 
proferir decisão mais grave que a decisão anterior72; 

 

PROBLEMÁTICAS SOBRE OS RECURSOS 
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE VS TRIBUNAL SUPERIOR: 

- entre 2.018 e 2.019 o STF proferiu julgamentos importantes sobre tal recurso; 

- o STF permitiu a aplicação de tal recurso em caso de competência originária do STF, 
conforme previsão no artigo 334, inciso I do Regimento Interno do STF73; 

                                                            
70 Particularmente, considero tal discussão, do ponto de vista epistemológico, míope. Não se trata de 
criar dois polos contrapostos = in dubio pro reu VS in dubio pro societate. O mais correto seria analisar a 
profundidade da cognição necessária para o deferimento de medidas jurisdicionais. Quanto mais 
avançada a instrução, mais pesada deve ser a carga cognitiva a ser preenchida para fundamentar a 
decisão. A questão não deve ser pautada na dúvida, mas na profundidade da cognição. A denúncia pode 
ser recebida com base em uma cognição bem superficial. A pronúncia exige uma carga argumentativa 
maior. A sentença: idem.  
71 Sugiro que na prova de segunda fase não se adentre neste debate de forma tão profunda, uma vez 
que a posição do Ministério Público de Minas Gerais é a defesa da aplicação do princípio in dubio pro 
societate. 
72 Embora esta seja a posição oficial do STF, particularmente penso que a vinculação deve se dar em 
relação à forma de realização anterior da dosimetria da pena: se o juiz reconheceu pena mínima, 
anterior, em homicídio simples, deverá o fazer (pena mínima) em relação ao homicídio qualificado 
posteriormente reconhecido pelos jurados. Só assim se preserva o princípio da soberania dos 
veredictos de forma material. A sua simples observância formal acarretaria unicamente a mudança do 
nomen juris do tipo penal, sem alteração da pena, criando um verdadeiro Frankstein repressivo: crime 
de homicídio qualificado com pena de homicídio simples. Esta é a minha opinião pessoal sobre o tema. 
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DECISÃO QUE RESOLVE O SEQUESTRO DE BENS: 

- importante: tal decisão é atacável pela apelação; 

- previsão legal: artigo 593, inciso II do CPP (decisão definitiva ou com força de definitiva - 
interlocutória); 

 

INTRODUÇÃO AO PACOTE ANTICRIME 
- tal lei, de suma importância, modifica vários temas já existentes na legislação; 

- nomenclatura: embora chamado de PACOTE ANTICRIME, tal lei não se trata do PACOTE 
ANTICRIME encaminhado originariamente pelo Ministro da Justiça Sérgio Moro – houve 
muitas mudanças substanciais, estando bem longe daquilo que foi encaminhado 
originariamente ao Congresso Nacional; 

- entendendo o objetivo do projeto, pode-se observar que ele buscava conferir rigor maior 
para a atuação do estado como forma de combate ao crime organizado e a 
macrocriminalidade – as afirmações levianas de ser o projeto “fascista” (e “baboseiras” do 
gênero) só podem sair da “cabeça” de quem está compromissado engajamento político em 
detrimento da técnica jurídica74; 

- posição do Ministério Público: o pacote não é bem visto pelos Ministérios Públicos Brasil 
afora, havendo uma deturpação do – bom – projeto original encaminhado pelo Ministro da 
Justiça ao Congresso Nacional75; 

- na presente aula serão analisados os pontos mais relevantes do projeto relativos ao Direito 
Processual Penal; 

 

ARTIGO 51 DO CÓDIGO PENAL  EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA: 

- a multa é uma sanção pena, mas desde o ano de 1.996 a multa passou a ser uma dívida de 
valor; 

- como dívida de valor a doutrina entende que ela (a multa) seria executada pela Fazenda 
Pública do ente responsável pela condenação no juízo da execução fiscal; 

- havia quem entendi que o juízo responsável pela execução seria o juiz penal; 

- em 2.018 o STF afirmou que preponderava o caráter de sanção penal, devendo a execução 
ser dada pelo Ministério Público, no juízo da execução penal, respeitando o rito da execução – 
caso o Ministério Público não se manifestasse, surgia, subsidiariamente a atuação da Fazenda 
Pública, devendo seguir o rito da execução fiscal no juízo da execução fiscal; 

- a alteração legislativa trouxe a regra de que a MULTA será executada pela Fazenda Pública, 
tendo caráter de dívida de valor, com rito de execução fiscal76, mas será executada perante o 
juízo da execução penal; 

                                                                                                                                                                              
73 O regimento prevê o cabimento em 15 dias do recurso, contra o julgamento em plenário, desde que 
hajam 4 (quatro) votos em favor do réu. No julgamento das turmas, deve ser cabível 2 (dois) votos 
favoráveis ao réu. Excepcionalmente, quando um dos Ministros não esteja na turma, é possível o 
cabimento desde que haja apenas 1 (um) voto em favor do réu. 
74 Sobre a bandidolatria – infelizmente – instalada no Brasil, sugiro a leitura do livros dos promotores 
DIEGO PERSI e LEONARDO GIARDIN: Bandidolatria e Democídio. 
75 A capacidade do legislativo brasileiro em fazer escolhas questionáveis do ponto de vista pragmático e 
técnico não é nenhuma novidade... 
76 Inclusive no que tange às causas suspensivas e interruptivas da prescrição. 
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- houve a criação de uma forma anômala de execução: dívida de valor, com rito 
de dívida de valor, com legitimado de dívida de valor, em juízo penal (um 
verdadeiro Frankeinstein jurídico); 

 

ARTIGO 91-A DO CÓDIGO PENAL  PRESUNÇÃO DE ILICITUDE DO PATRIMÔNIO: 

- em condenações as crimes que trazem a previsão de pena privativa de liberdade superior à 6 
(seis) anos, é possível a perda do patrimônio que extrapolar a compatibilidade com seus 
rendimentos lícitos  há uma presunção (relativa) de ilicitude de tal patrimônio; 

- requerimento expresso: a aplicação do instituto depende de pedido expresso na denúncia; 

 

ARTIGO 116 DO CÓDIGO PENAL  TRATAMENTO DA PRESCRIÇÃO: 

- causas de interrupção e suspensão da prescrição foram alteradas; 

- a prescrição deve ser suspensa: 

- inciso III: pendência de recursos de embargos de declaração ou recursos aos 
tribunais superiores quando inadmissíveis; 

- inciso IV: pendência de acordo de não persecução penal (enquanto não 
cumprido ou não rescindido)77; 

 

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO: 

- continua sendo, como regra, ação penal pública incondicionada; 

- exceção  estelionato; 

- no crime de estelionato a regra passou a ser de ação penal pública condicionada 
a representação; 

- exceção a exceção  casos em que o estelionato se processa por ação penal 
pública incondicionada  contra a Administração Pública + criança ou 
adolescente + pessoa com deficiência mental + maior de 70 (setenta) anos + 
incapaz78; 

 

CRIAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS – CPP: 

- o artigo 3º do Código de Processo Penal passou a prever o JUIZ DAS GARANTIAS (artigos 3º-A 
e 3º-B); 

- a ideia do instituto é incrementar o sistema acusatório, afastando o magistrado da pretensão 
acusatória, buscando restringir a sua atuação caso haja algum direito fundamental em jogo; 

- segundo o novo sistema, há um juiz atuando na investigação criminal e um juiz atuando na 
instrução penal: o objetivo é afastar o juiz da análise dos elementos informativos colhidos na 
frase inquisitiva; 

- atuação: o juiz das garantias atuará desde o início da investigação até o recebimento da 
denúncia; 

                                                            
77 A Lei 9.099/95 traz a mesma regra à suspensão condicional do processo, mas esqueceu de trazer a 
suspensão da prescrição durante o prazo da transação penal realizada. 
78 Não houve definição sobre a natureza da incapacidade, devendo, a meu ver, ser interpretado em 
sentido amplo, já que os absolutamente incapazes já estão previstos na regra que trata das crianças e 
adolescentes. Outra interpretação torna o dispositivo inutilizável. 
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- peças informativas: deverão ser desentranhadas dos autos (o inquérito nãos segue mais a 
denúncia79); 

- recebimento da denúncia: deve ser realizado pelo juiz das garantias e encaminhado ao juiz 
competente – este, por sua vez, tem total autonomia para revisar a decisão tomada pelo 
magistrado anterior; 

- a audiência de custódia passou a ser prevista expressamente no artigo 210 do Código de 
Processo Penal (em até vinte e quatro horas) – com a presença do Ministério Público e do 
defensor; 

- prazo de conclusão do inquérito: 

- indiciado preso: 10 (dez) dias; 

- indiciado solto: 30 (trinta) dias; 

- possível uma única prorrogação por 15 (quinze) dias; 

 

IMPORTANTE: o Ministro do STF, Dias Toffoli, suspendeu monocraticamente a implantação de 
tal juízo nos tribunais brasileiros e estendeu o prazo de vacatio legis por 6 (seis) meses – 
entendeu (ao meu ver corretamente) o Ministro que a implantação de tal juízo exige uma série 
de medidas por parte do Poder Judiciário, impossível de ser realizada em apenas 30 (trinta) 
dias; 

 

AGENTES DE SEGURANÇA VS HOMICÍDIO EM SERVIÇO: 

- agentes de segurança pública investigados: em inquéritos, IPM´s ou demais procedimentos, 
caso investigados por crime no exercício da função por emprego da força letal (tentados ou 
consumados) possuem direito de constituir defensor. Ainda traz a previsão de que o 
investigado deva ser CITADO80 para constituir defensor em até 48 (quarenta e oito) horas. 
Ainda prevê a lei que caso não haja constituição do defensor, deve a autoridade responsável 
pelo inquérito policial (delegado de polícia) intimar a instituição vinculada ao autor para que 
esta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas indique defensor para defesa do investigado – 
segundo a anacrônica norma, a presença de defensor passa a ser obrigatória apenas nestes 
casos (acho a inconstitucionalidade flagrante, seja por deturpação da investigação ao tornar 
obrigatória a defesa no inquérito, seja em razão da flagrante ofensa à isonomia); 

 

ARQUIVAMENTO DAS PEÇAS INFORMATIVAS: 

- o arquivamento não passa mais pelo crivo do Poder Judiciário; 

- o membro do Ministério Público, quando entender pertinente o arquivamento, deve 
comunicar a vítima, o investigado e a autoridade policial e encaminhar os autos para o órgão 
superior do Ministério Público responsável pela revisão para fins de homologação; 

- é possível o recurso da vítima em até 30 (trinta dias) -> não há na lei referência a 
recurso, seu procedimento, nomen iuris e forma de processamento; 

                                                            
79 Embora, em tese, a medida possa parecer salutar, creio que a prática fará com que o Ministério 
público passe a realizar denúncias mais detalhadas, indicando elementos do inquérito, uma vez que, não 
feito isso e levada a instrução apenas em sede judicial, sem nenhuma referência aos elementos de 
informações colhidos, a impunidade reinará. A realidade nos mostra o óbvio: a verdade costuma se 
distanciar do curso da persecução penal... ela costuma ter mais incidência na delegacia... 
80 Não existe citação em inquérito policial. 



 
43 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 43 
 

- a homologação do arquivamento passa a ficar exclusivamente no âmbito do Ministério 
Público; 

- crê-se que será aplicada, por analogia, a normativa referente ao arquivamento do inquérito 
civil público, com o encaminhamento dos autos ao Conselho Superior no âmbito dos 
Ministérios Públicos estaduais; 

 

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: 

- passou a ser previsto expressamente no artigo 28-A do CPP; 

- em regra o acordo passou a utilizar da mesma sistemática (no geral) prevista na Resolução 
181 do CNMP; 

- cabível transação penal não se aplica o citado acordo (preferência pela transação penal); 

- é vedado o acordo em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, autor 
reincidente, autor que já usufruiu do acordo, da transação penal ou da suspensão condicional 
do processo nos últimos cinco anos; 

- segundo o §6º do citado artigo, homologado o acordo de não persecução penal pelo Poder 
Judiciário, o juiz o encaminhará ao Ministério Público para que seja providenciada a execução 
perante o juízo da execução penal  tal norma representa um retrocesso: 

- pela resolução 181 do CNMP o acompanhamento seria no mesmo juízo que 
realizou o acordo; 

- juízo de execução penal apenas executa pena decorrente de condenação; 

- quem fez o acordo não deve cumprir pena, não é condenado e não está sujeito 
ao juízo de execução; 

- neste ponto a norma representa um verdadeiro retrocesso; 

- o cumprimento do acordo, de acordo com a lei, causa a extinção da 
punibilidade (a resolução o previa como causa de arquivamento); 

- decisão judicial que não homologa o acordo: desafia RESE (recurso em sentido 
estrito); 

 

QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES: 

- na maioria dos casos envolve mera leitura processual das alterações legislativas, sem maiores 
embates; 

- há uma previsão no novo diploma normativo que o juiz que tomou conhecimento de uma 
prova ilícita será afastado do processo  esta disposição parece inconstitucional por ofensa ao 
juiz natural (eficácia suspensa monocraticamente pelo Ministro Dias Toffoli); 

- o artigo 158 da nova lei trata da cadeia de custódia: tema muito debatido no que tange à 
polícia judiciária, é essencial que, nos crimes que deixam vestígios, seja realizada a correta 
cadeia de repasse dos vestígios encontrados como forma de evitar interferências indevidas, 
com a devida documentação e preservação dos repasses intra-órgão e extra-órgão; 

- deve haver um desdobramento lógico, contínuo e linear dos vestígios deixados 
pelo crime -> neste ponto a inovação legislativa é importante, embora as polícias 
judiciárias já tivessem como premissa a obediência a tal princípio81; 

                                                            
81 Particularmente, como delegado da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios, sei muito 
bem da importância prática do respeito a tal principiologia. 
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- objetivo do princípio: manter intacta a prova; 

- forma: manutenção do histórico cronológicos dos vestígios; 

- medidas cautelares e prisão preventiva de ofício: segundo a nova redação está VEDADO ao 
juiz a decretação de medidas cautelares de ofício (sejam medidas diversas da prisão, seja a 
própria prisão); 

- audiência de custódia: prevista expressamente no artigo 310 do CPP -> no caso de não 
realização no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, deve o autor ser colocado imediatamente em 
liberdade; 

- fundamentação rígida: o artigo 315 do CPP traz a necessidade de fundamentação minuciosa 
para o decreto de prisão preventiva e também traz hipóteses (similares ao CPC) nas situações 
em que não se considera fundamentada a decisão; 

- execução provisória no júri: a regra (que permite exceção) é a execução provisória na 
sentença do júri quando a pena aplicada for superior a 15 (quinze) anos – nos termos do novo 
artigo 492, inciso I, alínea “e”; 

- necessidade de revisão da prisão preventiva: deve ser revista a cada 90 (noventa) dias nos 
termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal; 

- gravação ambiental: passou a ser regulamentada na lei de interceptações telefônicas; 

- disk denúncia: passou a ser regulamentado na Lei 13.608/18, permitindo a figura do 
informante do bem que passou a poder, inclusive, ter direito a porcentagem do valor 
alcançado (até 5%) em casos de recuperações de valores ilicitamente desviados dos cofres 
públicos; 


