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UTILIZANDO OS BENEFÍCIOS PROCESSUAIS 

Transação, Sursis processual ou ANPP? 

Ao ser contratado para atuar na defesa do seu cliente, o advogado precisa buscar os limites da acusação que 
está sendo imputada ao seu representado para poder atuar de forma preventiva à persecução penal. 

Em muitas oportunidades, trabalhar pela absolvição de seu cliente pode deixar de ser a sua tese principal. 

Temos hoje, em nosso ordenamento jurídico processual, institutos despenalizadores que relativizam a 
obrigatoriedade da ação penal pública. 

Ao ser questionado a respeito de sua estratégia profissional no caso concreto, como se posicionar 
corretamente para responder aos questionamentos de quem lhe outorgou uma procuração? 

O questionamento a ser feito será: "O que seria melhor no meu caso, Doutor, o sursis processual, o ANPP 
ou a transação penal?" 

Conhecer a ordem de cabimento desses benefícios que impedem o nosso cliente de ser processado 
criminalmente, é fundamental porque, na prática, a utilização de um deles pode inviabilizar a possibilidade 
de cabimento do outro. 

Errar a respeito desse tema pode gerar preocupação e desconfiança em relação à sua atuação, algo muito 
perigoso para a manutenção da confiança já construída ou em construção. 

Em nosso curso "Prática penal: Advocacia criminal do zero" daremos todos os detalhes a respeito das 
estratégias referentes à essa questão, além de outros 13 módulos de conteúdo 100% prático, baseado em 
casos concretos e vitórias obtidas no decorrer de mais de 20 anos de advocacia criminal. 

Voltando para a questão, como devemos nos posicionar? 

A ordem correta da apresentação desses benefícios depende do seu cabimento no caso concreto. 

Verifique a imputação feita pelo Delegado de Polícia ao seu cliente. De qual infração penal ele está sendo 
investigado? 

Se a resposta for - uma infração de menor potencial ofensivo, a melhor escolha será, sem dúvida, a transação 
penal. 

1) Transação penal 

E quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? 

A resposta está na própria Lei 9.099/95: 
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Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta 
Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 
(dois) anos, cumulada ou não com multa. 

Todas as contravenções penais farão o delegado lavrar um TCO - Termo Circunstanciado de Ocorrência e 
liberar imediatamente o seu cliente, independentemente do pagamento de fiança. Ele livra-se-á solto, 
mediante simples aceite em comparecer ao JECRIM quando notificado para tanto. 

Em seguida, será notificado pelo Juizado para a audiência preliminar e lá deverá receber do Ministério 
Público uma proposta de transação penal, desde que preencha todos os requisitos do art. 76 da Lei 9.099/95: 

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a 
metade. 

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de 
liberdade, por sentença definitiva; 

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de 
pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem 
como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. 

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação 
do Juiz. 

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz 
aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo 
registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. 

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta 
Lei. 

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de 
antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá 
efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. 

3º) Sursis processual 

2) ANPP 

Fora da competência do JECRIM, ou seja, quando não for cabível a transação penal, o advogado deve ficar 
atento para o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. 
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Tal instituto despenalizador, para ser proposto pelo Ministério Público, dependerá do preenchimento de 
requisitos, dentre eles, a confissão do seu cliente. Por isso é preciso que esteja atento e já atuando na fase 
pré-processual, caso tenha interesse no recebimento da proposta. 

O art. 28-A do CPP deve ser muito bem conhecido pelo advogado para resolver questões importantes sobre 
esse tema, além da experiência que a prática lhe impõe, como por exemplo, ir até a sede do Ministério 
Público para negociar os termos de um ANPP diretamente com o representante do Parquet. 

3) Suspensão condicional do processo 

E como eu posso fazer para lembrar que a suspensão do processo vem por último, como terceira opção de 
benefício processual? 

Pelo simples fato de o próprio art. 28-A indicar que o sursis processual vem depois dele: 

Art. 28-A. (...) § 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. (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) (Vigência) 

Os requisitos para que o seu cliente possa receber uma proposta de suspensão do processo estão indicados 
no art. 89 da Lei 9.099/95: 

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, 
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor 
a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos 
que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo 
a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob 
as seguintes condições: 

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

II - proibição de frequentar determinados lugares; 

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; 

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar 
suas atividades. 

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde 
que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado 
por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. 

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do 
prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta. 
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§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. 

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em 
seus ulteriores termos. 

Só podemos pensar na suspensão do processo após o recebimento da denúncia pelo juiz competente. Ou 
seja, esse benefício somente será cabível quando o suspeito de uma infração já estiver formalmente sendo 
processado e já tiver mudado seu status para réu. 

Por isso a suspensão do processo, dentre os benefícios processuais, será a última das opções. 

CONCLUSÃO 

• A transação penal e o ANPP impedem a instauração do processo. Impedem que o 
seu cliente deixe de ser uma mero suspeito e se torne réu. 

• o sursis processual suspende o trâmite de um processo já instaurado, ou seja, seu 
cliente já estará sendo formalmente processado e já será réu em processo criminal. 

Segue um ESQUEMA VISUAL sobre a ordem correta dos benefícios: 

ESQUEMA VISUAL 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que essa dica de atuação prática lhe seja útil. 

Aguardamos todos vocês em nosso Curso que terá início no dia 06.06.2022. 

Forte abraço dos colegas... 

IVAN MARQUES * GABRIELA MARQUES * CRISTIANO RODRIGUES 
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