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RECORTE DA EMENTA:
[...] ao se interpretar conjuntamente os arts. 28-A, § 14, e 28,  caput, ambos do Código de
Processo Penal, chega-se às seguintes conclusões: a) Em razão da natureza jurídica do
acordo de não persecução penal (negócio jurídico pré-processual) e por não haver,
atualmente, normal legal que impõe ao Ministério Público a remessa automática dos autos
ao órgão de revisão, tampouco que o obriga a expedir notificação ao investigado, poderá a
acusação apresentar os fundamentos pelos quais entende incabível a propositura do ajuste
na cota da denúncia; b) Recebida a inicial acusatória e realizada a citação, momento no qual
o acusado terá ciência da recusa ministerial em propor o acordo, cabe ao denunciado
requerer (conforme exige o art. 28-A, § 14, do CPP) ao Juízo (aplicação do art. 28, caput, do
CPP, atualmente em vigor), na primeira oportunidade dada para a manifestação nos autos, a
remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial; c) Uma vez exercido o direito de solicitar a
revisão, cabe ao Juízo avaliar, com base nos fundamentos apresentados pelo Parquet, se a
recusa em propor o ajuste foi motivada pela ausência de algum dos requisitos
objetivamente previstos em lei e, somente em caso negativo, determinar a remessa dos
autos ao Procurador-Geral. [...]
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N E S T A  E D I Ç Ã O :  P R O C E S S O  P E N A L

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Fluxo para notificação da recusa ao oferecimento de ANPP
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A ausência de uma normativa nacional que preencha as lacunas criadas a
partir da Lei 13.964/2019 vem fazendo com que a prática judicial esteja
sedimentando o fluxo a ser assumido no ANPP. O julgado em destaque
afigura-se como mais um dos que vêm buscando desatar alguns dos
impasses criados nos casos do não oferecimento do acordo pela Promotoria. 

COMENTÁRIOS:

Foi esta fragilidade normativa que fez com que nossa
Equipe, ainda antes da Lei, passasse a se debruçar sobre
as dificuldades de implantação do ANPP e  seus reflexos
na rotina das Promotorias. Dentre as diligências que
efetuamos, figura as iniciais versões do Protocolo de
Atuação, que contará, em breve, com nova versão,
atualizada e reestruturada com base na jurisprudência
que vem se consolidando. 
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Em reestruturação!

STJ. HC 664.016/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe 17/12/2021.

Confira em nossa página outros materiais de
apoio sobre o tema!

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101338962&dt_publicacao=17/12/2021
https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Protocolo_de_ANPP_-_versao_final_-_06-07-2020.pdf
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2129
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101338962&dt_publicacao=17/12/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101338962&dt_publicacao=17/12/2021
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2129


RECORTE DA EMENTA:
Crime de lavagem de capitais e corrupção passiva. Tipicidade formal.
Autolavagem. Consunção. Inaplicabilidade.

Sobre o tema, confira a Jurisprudência em Teses, Edição I e Edição II,
elaborada pelo STJ. 

COMENTÁRIOS:

RECORTE DA EMENTA:
Prisão em flagrante. Pedido de conversão do flagrante em cautelares
diversas pelo Ministério Público. Magistrado que determina a cautelar
máxima. Possibilidade. Prisão preventiva de ofício. Não ocorrência. Anterior
provocação do Ministério Público.

Apesar do teor do  julgado, vale recordar que o tema das prisões cautelares
demanda contínua atenção em relação à sua fundamentação. Um recente
julgado do STF despertou para a relevância das manifestações afetas às
prisões temporárias, fixando critérios mais rígidos para sua aplicação.

COMENTÁRIOS:
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O documento Casos e Casos: Coletânea de Tipologias de
Lavagem de Dinheiro (versão atualizada em 2021), traz
diversos exemplos de lavagem de dinheiro, servindo como
importante fonte de pesquisa da metodologia investigatória
neste complexo âmbito.

Confira em nossa página outros materiais de
apoio sobre o tema!

STJ. RHC 145.225-RO, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, por maioria,
julgado em 15/02/2022.

Na autolavagem, não há consunção entre a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro

A determinação pela cautelar máxima, em sentido diverso do requerido pelo MP, 
pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio

STJ; APn 989-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Corte Especial, por unanimidade, julgado em
16/02/2022, DJe 22/02/2022.

2019 | Grupo de Pesquisa
de Direito Penal
1º encontro

https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Casos_e_Casos_Ed-Especial_ANR_Tipologias.pdf
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1722
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100618099&dt_publicacao=22/02/2022
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100978596&dt_publicacao=22/03/2022
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1745
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2238
https://scon.stj.jus.br/docs_internet/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprudencia%20em%20Teses%20166%20-%20Do%20Crime%20de%20Lavagem%20-%20I.pdf
https://scon.stj.jus.br/docs_internet/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprudencia%20em%20Teses%20167%20-%20Do%20Crime%20de%20Lavagem%20-%20II.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-fev-13/stf-estabelece-novos-criterios-decretacao-prisao-temporaria
https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Casos_e_Casos_Ed-Especial_ANR_Tipologias.pdf
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1745
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100978596&dt_publicacao=22/03/2022
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100618099&dt_publicacao=22/02/2022
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100618099&dt_publicacao=22/02/2022
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2238


RECORTE DA EMENTA:

RECORTE DA EMENTA:

Portal Persecutório

STJ; AgRg no RHC 136.624-PR, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, por unanimidade,
julgado em 13/04/2021, DJe 05/05/2021.

Pedido de acesso a procedimento sigiloso. Medidas investigatórias em curso.
Súmula vinculante n. 14. Acesso aos procedimentos documentados. Arquivos
criptografados. Impossibilidade técnica. Dados não utilizados na denúncia.

Apesar do limite temporal traçado pelo julgado, seu teor desperta para a
importância das questões relacionadas à formalização e ao planejamento da
atividade investigatória, em especial, de natureza patrimonial. Neste ponto,
vale a pena revisitar nosso Portal Persecutório, com dicas e protocolos para
auxiliar a atuação.

COMENTÁRIOS:

RECORTE DA EMENTA:
Readequação do bloqueio de valores. Reformatio in pejus. Art. 617 do Código
de Processo Penal. Inocorrência.

As diversas nuances que envolvem o tema das medidas assecuratórias já
foram objeto de um Protocolo de Atuação elaborado por nossa Equipe. Seu
conteúdo persiste atual e serve para auxiliar vários casos concretos que nos
são endereçados por meio de Consultas ao Caop.

COMENTÁRIOS:
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STJ. AgRg no REsp 1.954.056-PR, Rel. Min.
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
do TJDFT), Quinta Turma, por unanimidade,
julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021.

Não ofende o princípio da ampla defesa a negativa de acesso ao conteúdo de medidas
investigativas em curso que ainda não foram documentadas, cujo sigilo, no momento, é

imprescindível à sua efetividade

RECORTE DA EMENTA:

A readequação do bloqueio de valores não constitui reformatio in pejus 
disciplinada no art. 617 do Código de Processo Penal

Protocolo de
Investigação
Necessário login
institucional

https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2251
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202002778060&dt_publicacao=05/05/2021
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1961
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102640945&dt_publicacao=16/12/2021
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2233
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202002778060&dt_publicacao=05/05/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102640945&dt_publicacao=16/12/2021
http://criminal.mppr.mp.br/modules/documentos/get_file.php?curent_file=37&curent_dir=1


Confira em nossa página outros materiais de
apoio sobre o tema!

RECORTE DA EMENTA:
Não cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual. Situação
do paciente, foragido por considerável período, que não se amolda ao
disposto no art. 220 do CPP.

Se, por um lado, o cenário pandêmico permitiu a utilização de instrumentos
tecnológicos que vêm auxiliando a prática forense, por outro, algumas
balizas passaram a ser postas pela jurisprudência, especialmente nos casos
em que o pragmatismo pode dar ensejo a situações pouco razoáveis.

COMENTÁRIOS:

Confira em nossa página outros materiais de
apoio sobre o tema!

STJ. HC 640.770-SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
15/06/2021, DJe 21/06/2021.

RECORTE DA EMENTA:
Estelionato praticado mediante depósito. Superveniência da Lei n.
14.155/2021. Competência. Local do domicílio da vítima. Norma processual.
Aplicação imediata. Natureza Relativa. Perpetuatio jurisdicionis.

O estelionato, em especial, pela via eletrônica vem figurando com um dos
crimes de maior recorrência nos últimos anos. Neste sentido, a alteração do
art. 70, § 4º, do CPP, buscou priorizar o local de domicílio das vítimas dos
estelionatos cometidos mediante depósito, transferência de valores ou com
a emissão de cheque sem provisão de fundos, sendo que a norma tem
aplicação imediata.

COMENTÁRIOS:
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STJ; CC 181.726-PR, Rel. Min. Laurita Vaz,
Terceira Seção, por unanimidade, julgado em
08/09/2021, DJe 17/09/2021.

RECORTE DA EMENTA:
Não cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual ao foragido por 

considerável período, pois a situação não se amolda ao art. 220 do CPP

RECORTE DA EMENTA:
A modificação de competência trazida pela Lei 14.155/2021 tem aplicação imediata. Quando já

oferecida a denúncia, porém, por se cuidar de competência em razão do lugar, de natureza relativa,
incide a regra da perpetuatio jurisdicionis

https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1959
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1714
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100172256&dt_publicacao=21/06/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102562546&dt_publicacao=17/09/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100172256&dt_publicacao=21/06/2021
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1959
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102562546&dt_publicacao=17/09/2021
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1714


RECORTE DA EMENTA:

RECORTE DA EMENTA:

Marco Civil da Internet. Arts. 13, § 2º e 15, § 2º, da Lei 12.965/2014. Provedores e
plataformas dos registros de conexão e registros de acesso a aplicações de
internet. Ministério Público. Requerimento cautelar de guarda dos dados e
conteúdos por período determinado além do prazo legal. Prévia autorização
judicial. Desnecessidade. Efetivo acesso dependente de ordem judicial.

O julgado remete às questões afetas à produção da prova pericial. Neste
ponto, é válido revisitar o Protocolo de Perícias Criminais que elaboramos no
passado, no qual podem ser encontradas diretrizes e técnicas referentes,
inclusive, ao acesso de dados armazenados em nuvem.

COMENTÁRIOS:
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STJ. HC 626.983-PR, Rel. Min. Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF da 1ª
Região), Sexta Turma, por unanimidade, julgado
em 08/02/2022.

O requerimento de mera guarda dos registros de acesso a aplicações de internet ou dos registros 
de conexão por prazo superior ao legal, feito por autoridade policial, administrativa ou 

pelo Ministério Público, prescinde de prévia autorização judicial

Protocolo de
Perícias Criminais

Em recente julgamento nos autos da ADI 5637, o Plenário do STF declarou
constitucional a possibilidade de lavratura da termos circunstanciados por
policiais militares. O tema é antigo e tinha sido abordado por nossa Equipe
na Manifestação nº 262/2017-CAOP. Além disto, o próprio STF, nos autos da
ADI 3807, já tinha decidido que a elaboração de TC's não seria atividade
privativa da polícia judiciária,  o que hora se reitera.

COMENTÁRIOS:

 É constitucional norma estadual que prevê a possibilidade da lavratura de termos circunstanciados 
pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiro Militar

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202003003135&dt_publicacao=22/02/2022
https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Pericias_criminais_-_orientacoes_na_producao_probatoria_-_final.pdf
https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Manif_262_2017_TCIP_PMPR.pdf
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753445528
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202003003135&dt_publicacao=22/02/2022
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2098
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1740


Confira em nossa página outros materiais de
apoio sobre o tema!

RECORTE DA EMENTA:

Busca e apreensão. Domicílio como expressão do direito à intimidade. Asilo
inviolável. Exceções constitucionais. Interpretação restritiva. Ausência de
fundadas razões. Ausência de consentimento válido do morador. Indução a
erro. Vício da manifestação de vontade. Provas obtidas. Nulidade.

Na esteira do quanto decidido no julgamento do HC n. 598.051/SP, o STJ
reafirmou seu entendimento no sentido de que o consentimento do
morador para ingresso de agentes estatais em seu domicílio deve ser livre,
voluntário e consciente, cabendo ao Estado a sua comprovação. Ressaltou-se
que, em caso de dúvida, ela deverá ser dirimida em favor do acusado. 

O tema está diretamente vinculado à política pública que vem sendo
acompanhada em procedimento específico por nossa Equipe, sobretudo no
tocante às providências para adequação das forças de segurança quanto à
necessidade de gravação em áudio e vídeo das ações que resultem no
ingresso de domicílios. Em nosso site, há materiais específicos sobre o tema
que podem auxiliar na argumentação que venha a se fazer necessária na
rotina da Promotoria criminal.

COMENTÁRIOS:

STJ. HC 674.139-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, por unanimidade, julgado em
15/02/2022.

RECORTE DA EMENTA:
A indução do morador a erro na autorização do ingresso em domicílio macula a validade da

manifestação de vontade e, por consequência, contamina toda a busca e apreensão

Rua Alberto Folloni, 411, 2º andar, Juvevê
CEP 80530-230 - Curitiba/PR

mpcaopcrim@mppr.mp.br | (41) 3219-5205

https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2229
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101861375&dt_publicacao=24/02/2022
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101861375&dt_publicacao=24/02/2022
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2229

