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A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de 
Justiça e a questão afeta à ilegitimidade 
ativa do Ministério Público para a execução 
da pena de multa: Deformação de uma 
alteração legislativa ou mero pragmatismo?

Alexey Choi Caruncho*

 No início de abril de 2015, a Terceira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça fez publicar sua mais nova súmula voltada à execução penal. Sob o 
número 521, restou sumulado que “a legitimidade para a execução fiscal de 
multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva 
da Procuradoria da Fazenda Pública”.

 Com ela pretendeu-se pôr fim a uma questão que desde a reforma penal 
produzida pela Lei n.º 9.268/96 estava pendente de um maior esclarecimento. 
É que, naquela ocasião, a alteração legislativa incidiu sobre a redação do artigo 
51 do Código Penal e, desde então, passou a vedar, em nosso ordenamento, a 
conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade1. Nos termos da 

*O autor é doutorando em Ciências Jurídicas e Políticas pela Universidade Pablo de Olavide 
(Sevilha/Espanha) e mestre em Criminologia e Ciências Forenses pela mesma Instituição e 
em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR. É especialista 
em Direito Penal Econômico e Empresarial pela Universidade de Castilla-La Mancha (Toledo/
Espanha) e em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra (Coimbra/
Portugal). É Promotor de Justiça no Estado do Paraná e Professor da Fundação Escola do 
Ministério Público do Estado do Paraná (FEMPAR); alexeysp@ig.com.br.

1 Dúvida surgiu a respeito da manutenção ou não desta possibilidade aos casos de multa fixada 
em substituição à pena privativa de liberdade, a teor do previsto nos arts. 44, § 2º e § 4º, 58, 
par. ún. e 60, § 2º, sempre do Código Penal. A esse respeito, cf. SANTIN, Valter Foleto. “Pena de 
multa criminal, execução e legitimidade ativa do Ministério Público”, in Revista de Informação 
Legislativa, v. 46, n. 184, p. 67–76, 2009; STJ, HC 22568/MG, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 
j. 20.2.2003; e STF, HC 92.476/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 24.6.2008.
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redação então inaugurada, uma vez transitada em julgado uma sentença 
condenatória que impusesse isolada, cumulativa ou alternativamente uma 
pena de multa, seria essa última tida como uma dívida de valor, aplicando-
se-lhe por isso as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 
Pública.

 A partir de então restou instaurada uma divergência de interpretações 
que, inadvertidamente, vêm servindo para fomentar um desprestígio da 
execução da pena de multa, que não tardou a se estender também à própria 
modalidade sancionatória.

 Por um lado, surgiu o entendimento de que a alteração promovida 
em 1996 teria impactado sobre a própria natureza jurídica da multa não 
paga, fixada nas sentenças penais condenatórias. Segundo este entender, 
o legislador teria fixado que toda e qualquer multa penal que não fosse 
voluntariamente adimplida converter-se-ia em dívida de valor, de modo 
que todo o processar afeto à sua cobrança seria de legitimidade da Fazenda 
Pública, estadual ou federal conforme o Juízo de condenação de origem. No 
âmbito ministerial, seguindo uma tendência que se assistiu entre diversos 
Ministérios Públicos estaduais, assim se posicionou o Centro de Apoio 
Operacional do Ministério Público do Estado do Paraná2, bem como, ao menos 
em seu primeiro momento, o Ministério Público Federal3. Ambos ancorados 
no direcionamento que vinha sendo assumido pela jurisprudência formada 

2 Neste sentido, confira-se o teor do Informativo n.º 177 publicado no ano de 2011. Disponível 
em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1073>.
3 Embora em insurgências mais recentes possa ser notada uma posição ministerial federal 
distinta, é curioso identificar que as primeiras provocações ao Superior Tribunal de Justiça 
pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade do Ministério Público para proceder à 
execução da pena de multa teriam partido de expedientes do próprio Ministério Público 
Federal. Serve de exemplo, aqui, a posição assumida no Conflito de Atribuições n. 92 (Rel. 
Min. Gilson Dipp, j. 26.10.2005), bem como no Recurso Especial n. 286.882/SP (Rel. Min. Felix 
Fischer, j. 15.2.2001).
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no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público para tal 
modalidade de execução4. Conforme esse entendimento, uma vez transitada 
em julgado a sentença penal condenatória que impõe uma pena de multa, 
o que caberia ao Ministério Público seria tão só pugnar pela liquidação do 
valor com posterior notificação do sentenciado para o pagamento voluntário 
no prazo de 10 dias, na forma do artigo 50 do Código Penal; inadimplido 
esse valor, caberia ao órgão ministerial pugnar pela mera extração de uma 
certidão do total da dívida, para posterior envio à Procuradoria da Fazenda, 
de forma que lá se proceda nos termos previstos pela Lei n.º 6.830/805.

 Essa posição, entretanto, desde a promulgação da Lei n.º 9.268/96, 
enfrenta o rechaço da doutrina que se debruçou mais detidamente 

4 Inúmeros são os julgados do Superior Tribunal de Justiça que evidenciam que, desde o final da 
década de 90, a ilegitimidade ativa do Ministério Público em tais casos já era reconhecida com 
constância por aquela Corte, ainda que, na maior parte das vezes, com base em argumentos 
de pouquíssima densidade interpretativa. Com ligeiras matizações, confira-se REsp 286.889/
SP; EREsp 699.286/SP; AgRg no Ag 698.137/RS; REsp 275.486/SP; REsp 1.333.113/MG; AgRg 
no REsp 1.332.668/MG; REsp 1.181.905/RS; HC 147.469/SP; CAT 92/SP; REsp 286.882/SP. No 
Supremo Tribunal Federal, por sua vez, embora a matéria já tenha chegado à sua apreciação 
(HC 92.476/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 24.6.2008; RE 545846 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 
j. 22.5.2012), não teria havido efetivo enfrentamento de mérito. De qualquer forma, desde 
2004 tem curso a ADI n. 3150/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, ainda pendente de apreciação.
5 “Uma vez transitada em julgado a condenação, o juízo da execução deve liquidar o valor da 
multa e notificar o devedor para seu pagamento em até dez dias, sob as penas legais, nesse 
prazo poderá ́o devedor comparecer perante o juízo da execução e pagar seu debito ou, ainda, 
postular seu pagamento em parcelas ou mesmo justificar o não pagamento pela comprovação 
de sua inadimplência. Apenas quando o devedor quedar-se em silencio após esses dez dias 
é que o juízo da execução deverá extrair certidão do débito, a ser então encaminhada à 
Procuradoria da Fazenda” (FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui [Coords.]. Código de Processo 
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, 
p. 685). No mesmo sentido, cf. BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 3a ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 307, quem arrola o rol de autores que, igualmente, creem ser 
esta a possibilidade aberta a partir da Lei n.º 9.268/96. Na jurisprudência, esta posição foi 
expressamente reconhecida no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.332.668/MG (Rel. 
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.8.2012).
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sobre o tema6, o que fez com que em diversos Tribunais estaduais viesse 
prevalecendo, num primeiro momento, o entendimento de que, na verdade, 
a pena de multa não paga fixada em sentença penal condenatória não teria 
perdido sua natureza penal7. De modo que, assim como a competência 
para o seu processar mantinha-se inalterada no Juízo de Execuções Penais, 
também a legitimidade para proceder a sua execução persistia com o 
Ministério Público. O que se ressaltava, para tais conclusões, é que a 
alteração inaugurada pelo legislador teria se limitado a alterar o rito a ser 
utilizado para fins da execução naqueles casos em que restasse constatado 
o inadimplemento da pena de multa. Ademais, ao entender a pena de multa 
não paga como “dívida de valor”, o que teria pretendido o legislador foi tornar 
clara a impossibilidade de uma conversão em prisão desse não pagamento e, 
de modo concomitante, esclarecer que esse crédito teria que se submeter à 

6 Por todos, cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Vol. 1, 9a ed. Saraiva: 
São Paulo, 2004, p. 598-602, quem é enfático ao ressaltar que “a nova redação do dispositivo 
não fala em ‘inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública’. Ao contrário, limita-se a referir 
que são aplicáveis ‘as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública’. Definir, 
juridicamente, nome, título ou espécie da obrigação do condenado não altera, por si só, a 
natureza jurídica de sua obrigação, ou melhor, da sua condenação. A mudança do rótulo 
não altera a essência da substância!” (p. 599). Em sentido contrário, cf. DOTTI, René Ariel. 
Curso de Direito Penal. Parte geral. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 597, para quem 
“o argumento é simples: transitada em julgado a sentença, a multa se converte em dívida 
de valor e passa a sua execução a ser regulada ‘pelas normas da legislação relativa à dívida 
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da 
prescrição’ (CP, art. 51)”.
7 Neste sentido, no âmbito local, cf. TJPR, Proc. 107554-3, Ac. 5277, Rel. Des. Celso Rotoli de 
Macedo, j. 19.3.1998; TJPR, Proc. 106723-4, Ac. 5276, Rel. Des. Celso Rotoli de Macedo, j. 
19.3.1998; TJPR, Proc. 108881-9, Ac. 5022, Rel. Des. Eduardo Fagundes, j. 25.9.1997; TJPR, 
Proc. 106727-2, Ac. 4967, Rel. Min. Eli R. de Souza, j. 11.9.1997; TJPR, Proc. 106732-3, Ac. 
4970, Rel. Min. Eli R. de Souza, j. 11.9.1997; TJPR, Proc. 106722-7, Ac. 4065, Rel. Min. Eraclés 
Messias, j. 11.9.1997; TJPR, Proc. 106724-1, Ac. 4149, Rel. Min. Leonardo Lustosa, j. 26.8.1997; 
TJPR, Proc. 106735-4, Ac. 3974, Rel. Min. Campos Marques, j. 21.8.1997; TJPR, Proc. 106733-
0, Ac. 4856, Rel. Des. Wilde de Lima Pugliese, j. 21.8.1997; TJPR, Proc. 106731-6, Ac. 4857, 
Rel. Des. Wilde de Lima Pugliese, j. 21.8.1997. A partir dos anos 2000, porém, passou a existir 
uma clara alteração de rumo também na jurisprudência estadual, no sentido de acompanhar 
a tendência que se assistia no Superior Tribunal de Justiça: TJPR, Proc. 238368-2, Ac. 12000, 
Rel. Des. Marques Cury, j. 15.4.2004; TJPR Proc. 225222-6, Ac. 10209, Rel. Des. Ronald Juarez 
Moro, j. 26.6.2003; TJPR Proc. 205117-4, Ac. 10214 Rel. Des. Ronald Juarez Moro, j. 22.5.2003; 
TJPR Proc. 203277-7, Ac. 9768, Rel. Des. Eduardo Sarrão, j. 26.9.2002.
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uma atualização monetária8. Revendo entendimento anterior, essa posição 
passou a ser defendida pelo Ministério Público Federal, que em 2004 interpôs 
uma ação direta de inconstitucionalidade em face da redação do artigo 51 
do Código Penal9. No Superior Tribunal de Justiça localiza-se um julgado que, 
isoladamente, reconheceu essa posição em certa oportunidade10.

 De qualquer forma, o curioso está em ressaltar que essa última 
interpretação, inclusive, restou assumida pela própria Procuradoria da Fazenda 
Pública, reiteradamente demonstrando um desestímulo pela execução da 
pena de multa. No âmbito estadual, a seu tempo, houve expressa orientação 
neste sentido traçada pela Coordenadoria da Dívida Ativa Ajuizada (CDA/PGE), 
asseverando não apenas a impossibilidade de proceder à inscrição das multas 
penais como “dívida ativa”, mas também a previsão da Lei Complementar n.º 
79/1994, que estabelece que os créditos oriundos dessas multas constituiriam 
“fontes de recursos financeiros pertencentes ao Fundo Penitenciário Nacional” 
(art. 2o, V), o que faria supor pela incorreção na adoção de quaisquer 
providências pelo órgão fiscal estadual11. A perspectiva da Procuradoria-Geral 

8 Neste sentido, cf. TACRIM-SP, Agravo em Execução n. 1.082.239/2, Rel. Renato Nalini, 11ª 
Câm., j. 1.12.1997.
9 Ainda pendente de apreciação meritória, cf. ADI 3150/DF, Rel. Min. Marco Aurélio. Uma 
amostra da revisão do posicionamento ministerial federal pode ser vista no AgRg no Resp n. 
1.160.207/MG, Rel. Min. Sebastião Reios Júnior, j. 19.12.2011, ao asseverar que “a aplicação 
das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, na execução da sanção pecuniária, 
não transforma a multa em tributo”, sendo o Ministério Público por isso parte legítima para 
promover a respectiva ação de execução, ainda que sob o rito da Lei n. 6.830/1980”.
10 REsp 699.286/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 8.11.2005. No entanto, mesmo este 
julgado, posteriormente, restaria modificado com a interposição dos Embargos de Divergência 
em Recurso Especial n. 699.286/SP (Rel. Min. Nilson Naves, j. 10.2.2010).
11 A orientação em questão restou comunicada pelo Ofício n. 20/2011 CDA que, a título de 
reforço argumentativo, ainda se reportava: i) à inexistência de qualquer referência a tais 
multas pela Lei Estadual 7.981/84 ao dispor sobre o Fundo Penitenciário Estadual; e ii) à 
previsão contida no Item 7.8.1.2 do Código de Normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça 
do Paraná, o qual assevera que “o recolhimento das multas decorrente de sentenças criminais, 
devido ao Fundo Penitenciário Nacional, deverá ser efetuado via DARF da Secretaria da Receita 
Federal”. Cumpre ressaltar que parte destes argumentos caiu por terra com a promulgação da 
Lei Estadual 17.140/2012 que passou a fazer expressa referência às “multas penais aplicadas 
pelos órgãos judiciais do Estado do Paraná, nos termos dos arts. 49 e 50 do Código Penal” 
como fonte de receita do Fundo Penitenciário do Paraná (art. 3º, IX).
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da Fazenda Nacional, por sua vez, com base no Parecer AGU n.º GM 009/2000 
e na Nota PGFN/CDA n.º 28/2010, sempre foi a de limitar sua atuação tão 
só às execuções de multas criminais decorrentes de sentenças proferidas por 
Juízos Federais12. Uma circunstância que acabou gerando um aparente descaso 
para com aquelas execuções decorrentes de sentenças proferidas pela Justiça 
Criminal estadual, certamente as de maior número13.

 A partir deste apanhado, e ultrapassados exatos 19 anos da alteração 
legislativa que incidiu sobre o artigo 51, resta evidente que a súmula 
ora publicada teria pretendido colocar um fim às posições antagônicas 
mencionadas. 

 No entanto, uma análise mais cautelosa tanto da sua redação final, 
quanto dos precedentes que lhe serviram de base, somada à apreciação do 
contexto em que a súmula restou aprovada, faz supor o pragmatismo, ou 
quiçá o casuísmo, que teria balizado sua concepção.

 Com efeito, é desnecessário neste breve espaço aprofundar-se 
a respeito dos inúmeros argumentos que conduzem ao reconhecimento 
inevitável de que, cientificamente, a alteração promovida pela Lei n.º 
9.268/96 jamais teria legitimado a alteração de regras de competência e 
de distribuição de atribuições que acabou sendo efetuada por parte dos 
intérpretes14. Afinal, vista sob as mais distintas perspectivas interpretativas, 

12 Em 2011, esta posição foi expressamente endereçada ao Ministério Público do Estado do 
Paraná por meio do Ofício n.º 2545 PGFN/CDA, oriundo da Coordenação-Geral da Dívida Ativa 
da União. Um entendimento que foi, uma vez mais, tagencialmente reforçado no Parecer 
PGFN/CDA n.º 1885/2013.
13 Ao ressaltar que no estado de São Paulo essa execução estaria sendo procedida pela 
Procuradoria Fiscal junto ao Juízo de Execuções Fiscais, NUCCI identifica vários inconvenientes. 
É que, embora ela devesse ser efetuada com todo o empenho (afinal, se trata de cobrança 
de uma sanção penal), o excesso de execuções fiscais e os valores baixos das multas fixadas 
estariam desestimulando a promoção da cobrança. A certidão de dívida ativa, ademais, sequer 
conteria dados do processo criminal, o que não raro implicaria numa ausência de interlocução 
entre as instâncias fiscal e de execução penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito 
Penal. 4ª ed. São Paulo: RT, 2008, pp. 426-427).
14 Para tanto, confira-se o aprofundamento das ponderações de BITENCOURT, Cezar Roberto. 
Tratado de Direito Penal, Vol. 1, 9a ed. Saraiva: São Paulo, 2004, p. 598-602; e SANTIN, Valter 
Foleto. “Pena de multa criminal, execução e legitimidade ativa do Ministério Público”, in 
Revista de Informação Legislativa, v. 46, n. 184, p. 67–76, 2009.
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a redação do artigo 51 em nenhum momento teria permitido concluir que 
o inadimplemento da multa penal implicaria, por si só, numa modificação 
da sua natureza jurídica, única circunstância que sim poderia implicar 
na alteração de instâncias de julgamento e de legitimidade ativa para a 
execução.

 Sequer pelo crivo do processo legislativo que resultou na alteração 
do artigo 51 uma tal interpretação se sustenta. Afinal, a própria explicação 
da ementa do então Projeto de Lei n.º 726/1995 já fazia referência ao 
interesse em promover uma “facilitação da cobrança da multa criminal, 
afastando obstáculos que, presentemente, tem conduzido à prescrição dessa 
modalidade de sanção”. Devidamente ou não, a Mensagem n.º 785/95, que 
acompanhava aquele Projeto de Lei, alardeava a intenção de que a multa 
penal, a partir da alteração, servisse de “fonte de receitas para alimentar 
o fundo penitenciário” e readquirisse “seu vigor institucional”, passando a 
figurar “entre as medidas eficientes de combate à criminalidade patrimonial, 
principalmente a de natureza astuciosa que ofende não somente bens 
jurídicos particulares como interesses coletivos relevantes como os ligados 
à Administração Pública”. Reconhecia-se, enfim, que uma das grandes 
frustrações com a execução da pena de multa dizia respeito, precisamente, 
“à inflação que corrói o valor nominal da moeda”15. 

 Todo um cenário, como se vê, que só reforça os argumentos no 
sentido de que aquilo que se buscou com a alteração legislativa foi, em 
essência, imprimir uma maior efetividade na execução da pena de multa, 
resguardando a atualização monetária do valor dosado pela sentença penal 
condenatória16. Para tanto, não se visualizou que fosse necessária qualquer 
alteração na sua natureza jurídica ou nos órgãos responsáveis pela execução, 

15 Cf. Mensagem n. 785 de 19.7.1995, Min. Nelson Jobim (Diário do Congresso Nacional, Seção 
I, agosto de 1995, p. 19426-19427).
16 Sobre as implicações para fins de atualização monetária advindas da distinção entre “dívida 
de valor” e “dívida de dinheiro” e como essa distinção vinha interferindo na jurisprudência 
pré-modificação legislativa, cf. SANTIN, Valter Foleto. “Pena de multa criminal, execução e 
legitimidade ativa do Ministério Público”, in Revista de Informação Legislativa, v. 46, n. 184, 
p. 67–76, 2009. Igual cenário é recordado por BOSCHI, José Antonio Paganella. Execução 
penal: questões controvertidas. Porto Alegre: AMP/Escola Superior do Ministério Público, 
1989, p. 93-95.
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algo que conflitaria diretamente com o próprio rol das espécies de penas 
previstas pelo nosso ordenamento (CP, art. 32) e, principalmente, ignoraria 
que a execução de toda e qualquer pena integra a persecução penal do 
Estado, o que faz com que o Ministério Público esteja incumbido de buscar a 
efetivação do conteúdo decisório condenatório17.

 A pretensão da modificação legislativa operada, por isso, era tão só 
a de promover uma reforma que estabelecesse que a multa penal que não 
fosse adimplida voluntariamente ensejaria, de pronto, a formação de uma 
dívida ativa, reconhecendo um débito do sentenciado para com o poder 
estatal via fundo penitenciário. Um débito que, como tal, naturalmente, 
dependeria da utilização do processo executivo estabelecido por nosso 
ordenamento (Lei n.º 6.830/80). Afinal, segundo os próprios termos legais, 
todo e qualquer valor cuja cobrança esteja atribuída aos entes estatais há de 
ser tido como dívida ativa (art. 2º, §1º).

 Disto resulta a importância de posicionar-se criticamente em 
relação à pretensão de excluir o Ministério Público do âmbito do processo 
de execução da pena de multa, mormente tendo-se ciência de que se trata 
da principal modalidade sancionatória pecuniária. Isto, especialmente 
quando se assiste a um arremedo de efetiva possibilidade de utilização desta 
espécie de pena em patamares bastante distintos daqueles que costumam 
ser aplicados à chamada “criminalidade de rua”. De fato, soa, no mínimo, 
estranho que, justamente a partir da ocorrência de vultosas condenações 
em sanções pecuniárias que estariam sendo reportadas em casos midiáticos,  
haja um intento de limitação da legitimidade ministerial nesta seara18. 

17 Igualmente reconhecendo o impacto na legitimidade constitucional das atribuições do 
Ministério Público, cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Vol. 1, 9a ed. 
Saraiva: São Paulo, 2008, p. 584; e SANTIN, Valter Foleto. “Pena de multa criminal, execução 
e legitimidade ativa do Ministério Público”, in Revista de Informação Legislativa, v. 46, n. 184, 
p. 73, 2009.
18 Neste sentido, cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. “Cobrança da pena de multa do mensalão é 
atribuição do Ministério Público”. Disponível em: <www.conju.com.br>. Acesso em 14. dez. 
2014.
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 Uma evidência do quão importante se mostra que o Ministério 
Público esteja atento ao risco de perder a oportunidade de ser protagonista 
em sedimentar, definitivamente, que também ao “andar de cima” seja 
aplicado o Direito penal na sua integralidade19. Afinal, dentro de um contexto 
em que tanto se almeja que a aplicação da legislação penal, também sob a 
perspectiva sancionatória, observe as peculiaridades dos delitos econômicos, 
a redação sumular em nada contribui e só confirma uma deformação da 
alteração legislativa que há muito vem sendo autorizada. 

 Quiçá a interpretação conforme a ser proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal no seio da Ação Direita de Inconstitucionalidade n.º 3150, 
definitivamente, aclare e reconheça a equivocada leitura que vem sendo 
feita a respeito da ilegitimidade ativa do Ministério Público para a execução 
da pena de multa. 

19 A expressão “andar de cima”, lastreia-se em STRECK ao apresentar vários exemplos de 
tratamento jurisprudencial diferenciado entre os “crimes de colarinho branco” e os “crimes 
do andar de baixo” (STRECK, Lenio Luiz. “Constituição, bem jurídico e controle social: A 
criminalização da pobreza ou de como ‘la ley es como la serpiente; solo pica a los descalzos’”. 
Revista de Estudos Criminais. Porto Alegre: Notadez, n. 31, out./dez., 2008, p. 65-96).


