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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 443/2020–PGJ-CGMP, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 Avisam aos Membros do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, em especial àqueles que 
atuam na área criminal, mudança na redação 
do Aviso nº 146/2020-PGJ-CGMP. (EMENTA 
ELABORADA) 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e a CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 19, inciso XII, alínea “c”, 

e art. 42, inciso XI, ambos da Lei Complementar Estadual nº 734/93, 

  

CONSIDERANDO as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime): a) 

conferindo nova redação ao art. 51 do Código Penal, estabelecendo que “a multa será 

executada perante o juiz da execução penal”; e b) introduzindo na sistemática processual 

penal o acordo de não persecução penal, excetuando sua aplicação nos casos em que for 

cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais (art. 28-A, §2º, 

inciso I, do Código de Processo Penal); 

  

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3150, reconheceu 

a legitimidade do Ministério Público para a execução da pena de multa; 

  

CONSIDERANDO o teor do Aviso nº 146/2020-PGJ-CGMP, de 22 de abril de 2020, que 

estabeleceu o fluxo a ser seguido pelo Promotor de Justiça que atuou no processo de 

conhecimento, determinando a remessa da certidão de execução para o Promotor de Justiça 

com atribuição na Vara das Execuções Criminais do local do endereço residencial do 

condenado, ou no local da sua prisão, em observância ao art. 46, §5º, do Código de Processo 

Civil e à Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80); 

  

CONSIDERANDO os recentes precedentes da Câmara Especial do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (Conflitos de Jurisdição nº 0020700-02.2020.8.26.0000, 

julgado em 21/07/2020; 0020078-20.2020.8.26.0000, julgado em 16/07/2020; 0048031-

90.2019.8.26.0000, julgado em 09/06/2020), que, ao dirimir conflitos de competência, passou 

a decidir de forma distinta, definindo que o foro competente para execução da pena de multa 

criminal é o da Vara das Execuções Criminais do local da condenação; 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/146-Aviso%202020.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/146-Aviso%202020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm
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CONSIDERANDO que a mudança de entendimento justifica-se na medida em que é comum 

a transferência do sentenciado para outros estabelecimentos prisionais ou a progressão de 

regime, o que ensejaria a necessidade de se remeter a ação de execução da multa criminal 

a diferentes Juízos; 

  

CONSIDERANDO que o novo entendimento confere maior segurança jurídica e mais eficácia 

à execução da multa criminal, estando amparado pela Resolução nº 1.229/2020-PGJ/CGMP, 

de 24 de setembro de 2020, 

  

CONSIDERANDO, por fim, não ser possível o acordo de não persecução penal no âmbito 

dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 28-A, §2º, inciso I, do Código de 

Processo Penal; 

  

AVISAM aos Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, em especial àqueles 

que atuam na área criminal, que o Aviso nº 146/2020-PGJ-CGMP, de 22 de abril de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

1. A execução da pena de multa, aplicada cumulativa ou isoladamente, iniciar-se-á com 

Peticionamento Eletrônico Inicial de 1º Grau - Petição Inicial de 1º Grau (Competência: 

Execução Penal-Multa; Classe: 386-Execução da Pena; Assunto Principal: 7792-Pena de 

Multa; Valor da ação: valor a ser executado). 

  

2. A execução do acordo de não persecução penal iniciar-se-á com Peticionamento Eletrônico 

Inicial de 1º Grau - Petição Inicial de 1º Grau (Competência: Execução Criminal; Classe: 

12729-Execução de Medidas Alternativas; Assunto Principal: 12730-Acordo de Não 

Persecução Penal; Valor da ação: 0). 

  

2.1. Se a(s) condição(ões) estipulada(s) no acordo de não persecução penal consistir(em) em 

obrigação(ões) que pode(m) ser cumprida(s) instantaneamente, não é exigido o ajuizamento 

de ação de execução perante a Vara de Execuções Criminais, competindo ao Juízo do 

conhecimento a homologação do acordo e posterior declaração de extinção de punibilidade 

pelo cumprimento da(s) condição(ões). 

  

2.2. Se a(s) condição(ões) estipulada(s) no acordo de não persecução penal consistir(em) em 

obrigação(ões) continuada(s), não instantânea(s), a atribuição para promover a execução do 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/1229.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/146-Aviso%202020.pdf
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acordo de não persecução penal é do Promotor de Justiça que atua junto à Vara de 

Execuções Criminais do local do domicílio do autor do fato. 

  

3. Nos processos envolvendo infrações de menor potencial ofensivo, a execução da pena de 

multa aplicada isolada ou cumulativamente com pena restritiva de direitos deverá ser iniciada 

no Juizado Especial Criminal com Peticionamento Eletrônico Intermediário de 1º Grau 

(Categoria: petições diversas; Tipo de petição: 7840-Execução da Multa Penal-JECRIM). A 

execução da pena de multa aplicada cumulativamente com pena privativa de liberdade será 

de competência da Vara de Execuções Criminais e seguirá o roteiro indicado no item 1 supra. 

  

4. Suprimido. 

  

5. No caso de execução de pena de multa, o Promotor de Justiça que atuou no processo de 

conhecimento deverá encaminhar a certidão de sentença onde constam os dados do 

sentenciado, gerada no referido processo de conhecimento, para o Promotor de Justiça que 

atua perante a Vara de Execuções Criminais do juízo originário da condenação. A certidão 

será encaminhada para o e-mail específico da Promotoria de Justiça com atribuição nas 

execuções criminais, criado para essa finalidade. 

  

6. Cada Promotoria de Justiça com atribuição de execuções criminais deverá solicitar, junto 

ao CTIC, a criação de e-mail específico para recebimento dos acordos de não persecução 

penal e das certidões de execução de pena de multa a serem encaminhados pelo Promotor 

de Justiça que atuou no processo de conhecimento. O e-mail DEVERÁ seguir o seguinte 

formato: nome da comarca.execucoes@mpsp.mp.br, por exemplo, 

campinas.execuções@mpsp.mp.br. Informar o e-mail funcional dos servidores e membros 

que deverão ter acesso. 

  

O referido e-mail será criado por solicitação, mediante o preenchimento de formulário 

existente no site Institucional, acessado pelos links abaixo indicados: 

  

Formulário para solicitação de serviços (solicitados pelo próprio servidor). 

  

Formulário para solicitação de serviços (solicitados e autorizados por membros do MP) 
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