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ANEXO I FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

I - Dados pessoais:

Nome: Arthur Pinto de Lemos Júnior

CPF: 120.286.838-05   RG: 15.620.270  Órgão Emissor: SSP 

Endereço: Rua Riachuelo n° 115, 8° andar, sala 832, Centro, São Paulo, Capital

Município:    São Paulo   Estado: SP    CEP: 01007-904

E-mail: lemosjr@mpsp.mp.br

II - Dados profissionais:

Unidade ministerial/Órgão/Instituição de afiliação: Ministério Público de São Paulo

Cargo/função: Secretário Especial de Políticas Criminais

III – Boa prática: 

Título: APRIMORAMENTO DOS REGISTROS RELACIONADOS COM O 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA PARA A MAIOR EFETIVIDADE DO INSTITUTO E EVITAR A 
IMPUNIDADE  

Tipo: 

( X ) Ação ( ) Projeto

Ementa:

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO - NECESSIDADE DE APRIMORAR OS 
REGISTROS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA - MEDIDA 
PREVENTIVA PARA MAIOR EFETIVIDADE DO INSTITUTO - EVITAR A 
IMPUNIDADE – REGISTROS NOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 
ESTADUAL (DVC) E FEDERAL (INFOSEG)  
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Relato de Conteúdo:  

Introdução:  

A Lei nº 13.964/19, que alterou o Código de Processo Penal e criou o instituto do Acordo 

de Não Persecução Penal, passou a ser objeto de política criminal do Ministério Público 

brasileiro. Verificamos, contudo, a necessidade de se conferir maior efetividade ao 

instituto e evitar a impunidade. É que a Lei nº 13.964/19, ao criar o Acordo de Não 

Persecução Penal, previu diversos requisitos a serem observados para a sua concessão, 

dentre eles, não ter o agente sido beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento 

da infração com o mesmo benefício, com transação penal ou com suspensão condicional 

do processo (art. 28-A, parágrafos 2º, III e 12 do Código de Processo Penal). Assim, há 

que se conferir rigor nos registros relacionados com os Acordos de Não Persecução Penal 

para sua efetividade, uma vez que a lei não previu o órgão no qual o benefício deveria ser 

registrado para fins de consulta.  

Descrição:  

De acordo com o artigo 23 do Código de Processo Penal, ao fazer a remessa dos autos do 

inquérito policial ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de 

Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem 

sido distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado’.  

De fato, a Secretaria de Segurança Pública do Estado conta com órgão específico para o 

armazenamento dos dados criminais dos suspeitos, réus e sentenciados, formalmente 

indiciados em inquéritos policiais ou processados criminalmente. No caso de São Paulo, 

há o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), que armazena os 

dados concernentes aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual, da Justiça 

Eleitoral e da Justiça Militar, enquanto cabe ao INFOSEG os registros dos crimes de 

competência da Justiça Federal.  

Considerando, portanto, que com a criação do Acordo de Não Persecução Penal, que pode 

ser aplicado tanto na Justiça Estadual, quanto na Justiça Eleitoral ou na Justiça Militar, 

como na Justiça Federal, há a necessidade de o Pacto ser devidamente comunicado ao 

órgão responsável pelos registros criminais da Secretaria de Segurança Pública, para o 

correto abastecimento dos registros criminais e pesquisa no banco de dados, para fins 
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judiciais, o que contribuirá para reduzir a impunidade no sentido de o infrator não ser 

beneficiado no prazo vedado por lei.  

O Ministério de Público de São Paulo, por meio do CAOCRIM, solicitou à Delegacia 

Geral de Polícia e à Corregedoria Geral da Polícia Federal, que os órgãos responsáveis 

pelos registros, tanto no âmbito estadual, como federal, criassem campo específico para 

o registro do Acordo de Não Persecução Penal, no que tivemos êxito (documentos 

anexos).  

Com o mesmo objetivo, solicitamos à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, a análise sobre a possibilidade de inclusão nas suas Normas de 

Serviço, Tomo I, Seção IX, artigo 393, da necessidade de comunicação ao IIRGD sobre 

o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo dados sobre o crime, como a data do 

cometimento da infração penal, da concessão do referido benefício e o juízo que 

homologou a benesse, de acordo com documento anexo.

Conclusão/Resultados:  

Os pedidos formulados pelo MPSP foram acolhidos pela Delegacia-Geral de Polícia, que 

determinou ao órgão responsável pelos registros criminais a criação de campos 

específicos para a anotação sobre o Acordo de Não Persecução Penal, conforme 

documentos anexos.  

O mesmo se deu com relação aos registros criminais no âmbito federal; especificamente, 

foi criado também campo no INFOSEG, gerenciado pelo Ministério da Justiça, para 

anotação do Acordo de Não Persecução Penal celebrado pelo Ministério Público Federal. 

De fato, o documento anexo, de 28 de julho de 2020, subscrito pela Corregedora-Geral 

da Polícia Federal revelou ter sido atualizado o Sistema Nacional de Informações 

Criminais - SINIC às alterações trazidas pela Lei 13.964/2019 ao Código de Processo 

Penal, conforme se extrai do Despacho nº 15435651, proferido pelo Chefe do Serviço de 

Identificação e Informações Criminais (SINIC/DCRIM/INI/DIREX/PF).  
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( x ) Declaro a veracidade e a precisão das informações prestadas, assim como 
responsabilizo-me exclusivamente por quaisquer reclamações relacionadas a direitos 
autorais em virtude da ação ou projeto apresentado. 

( x ) Autorizo sem ônus a divulgação da presente iniciativa na página do CNMP. (Anexar 
arquivos) 

São Paulo, 13 de agosto de 2020.

Arthur Pinto de Lemos Júnior

Promotor de Justiça Criminal

Secretário Especial de Políticas Criminais


