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NOTÍCIAS 

Multa. Execução. Titularidade do Ministério Público. Juízo da 

execução penal. Dívida de valor que não perdeu seu caráter de 

sanção criminal. Art. 164 da Lei de Execução Penal. Omissão 

na propositura da ação decorrido o prazo de 90 dias, o juiz da 

execução deverá dar ciência ao órgão competente da Fazenda 

Pública, federal ou estadual, para a respectiva cobrança na 

própria vara de execução fiscal, observado o rito da Lei nº 

6.830/80. O projeto de reforma (2019). 

Por Álvaro Mayrink 

 

O Supremo Tribunal Federal firmou, por maioria, que na execução da 

pena de multa decorrente de sentença pena condenatória transitada 

em julgado há legitimidade do Ministério Público para propor a 

cobrança de multa decorrente com a possibilidade subsidiária de 

cobrança pela Fazenda Pública. Assim, a Lei nº 9.268/66, ao 

considerar a multa pena como dívida de valor não retirou dela o 

caráter de sanção criminal que lhe é inerente, ex vi, do art. 5º, XLVI, 

c, da CF/88. A legitimação prioritária para a execução da pena de 

multa é do Ministério Público, perante a Vara de Execuções Penais. 

Somente no caso de o titular da ação penal, devidamente intimado, 

não propuser a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o 

juiz da execução criminal deverá dar ciência do feito ao órgão 

competente da Fazenda Pública, federal ou estadual, para respectiva 

cobrança na própria Vara de Execução Fiscal com observância do 

rito da Lei nº 6.830/80. Pontuam-se duas consequências: a) não mais 

se permite a conversão da pena de multa em detenção; b) a multa 

passou a ser considerada como dívida de valor, que não perdeu seu 

caráter de sanção criminal. Gizou o Supremo Tribunal Federal que o 

art. 164 da Lei de Execução Penal é expresso em reconhecer a 

competência do Ministério Público, não tendo tal dispositivo sido 

revogado expressamente pela Lei nº 9.268/66 (ADI 3150/DF, rel. Min. 

Marco Aurelio, j. 12 e 13.12.2018, e AP 470/MG, rel. Min. Roberto 

Barroso, j. 12 e 13.12.2018). 
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NOTÍCIAS 

O projeto parcial de Reforma de 2019 propõe a seguinte redação 

para o art. 51: “A multa será executada perante o juiz da execução 

penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas 

relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que 

concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”. 

 


