
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS

CRIMINAIS, DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS

Referência: Pesquisa n. 142/2022.

Assunto: ANPP. Revogação. Prática de novo crime.

1. Trata-se  de  consulta  a  respeito  da  possibilidade  de

revogação de ANPP tendo em vista a prática de novo crime pelo investigado.

2. Quanto à dúvida apresentada parece-nos que uma leitura

possível é a de que a revogação do ANPP pelo cometimento de outro crime carece

de fundamento legal. 

3. Note-se que ao dispor sobre o ANPP o legislador não repetiu

disposições constantes, por exemplo, no regramento da suspensão condicional do

processo (art. 89, §§2° e 3°, da Lei 9.099/95) a respeito de causas facultativas e

obrigatórias de revogação do benefício no caso de cometimento de novo crime ou

contravenção.

4. Nada obstante, conforme item 3.4 do Protocolo de Atuação

sobre  ANPP,  é  possível  que  o  Ministério  Público  pactue  cláusula  específica  a

respeito do não cometimento de novas infrações penais no curso do cumprimento do

acordo, com fundamento nas disposições legais do art. 28-A, inciso V, do CPP.

5. Em tal  caso,  descumprida  a  condição  acordada  o  ANPP

poderia ser revogado com fundamento no art. 28-A, §10, do CPP.

6. Sem  embargo  de  todo  o  exposto,  é  necessário  sempre

salientar que, normativamente, as pesquisas efetuadas por este Centro de Apoio

têm  como  escopo  a  mera  indicação  de  possíveis  posicionamentos  a  serem

escolhidos.

Esta  forma de atuação se,  por  um lado,  reconhece a  usual

divergência  de  entendimento  sobre  as  questões  trazidas,  por  outro,  busca  o

intransigente respeito à independência funcional dos Consulentes. Nesse sentido é
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que se fornece o presente material, para o fim de subsidiar a Promotoria provocante.

Curitiba, abril de 2022.

Equipe do Centro de Apoio das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais


