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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo estudar o Acordo de Não Persecução Penal, 
com o intuito de verificar a sua legitimidade e aplicabilidade à luz do modelo 
consensual de justiça criminal. Para tanto, foi utilizado o método dedutivo com 
objetivos exploratórios, em um primeiro momento verificou-se os principais traços 
da justiça consensual norte-americana implementada no Brasil, além de analisar as 
principais nuances dos acordos penais já inseridos. No segundo momento, foi 
explanado as críticas ao modelo de acordo e a discricionariedade conferida aos 
membros do Ministério Público, bem como os institutos de política-criminal já 
implementados. Por derradeiro, foi realizado o estudo do acordo de não persecução 
penal, verificando todo o contexto de criação, requisitos e restrições, além de 
aspectos formais e procedimentais sem deixar de analisar de maneira critica os 
dispositivos que o integram, a partir do confrontamento com os entendimentos 
jurisprudenciais e doutrinários. Por fim, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) 
amolda-se à estrutura constitucional, mesmo que divergências surjam em torno do 
assunto, percebe-se que sendo titular da ação penal cabe a ele oferecer ou não a 
propositura do acordo ao investigado. 
 
Palavras-chave: Constitucionalidade. Acordo de Não Persecução Penal. Justiça 
Penal Negociada. Ministério Público. Discricionariedade. 
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ABSTRACT 
 

 
This paper aims to study the Penal Non-Persecution Agreement, in order to verify its 
legitimacy and applicability in light of the consensual model of criminal justice. For 
that, the deductive method was used with exploratory objectives, at first, the main 
features of the North American consensual justice implemented in Brazil were 
verified, besides also verifying the main nuances of the already inserted penal 
agreements. In the second moment, the criticisms of the agreement model and the 
discretion granted to the members of the Public Ministry were explained, as well as 
the criminal policy institutes already implemented. Finally, the study of the non-
criminal prosecution agreement was carried out, verifying the entire context of 
creation, requirements and restrictions, in addition to formal and procedural aspects, 
while critically analyzing the provisions that comprise it, based on the confrontation 
with the jurisprudential and doctrinal understandings. Finally, it is concluded that the 
PNPA is constitutional, even if divergences arise around the subject, it is clear that, 
being the holder of the criminal action, it is up to him to offer or not the proposal of 
the agreement to the investigated. 
 

 
Keywords: Constitutionality. Non-criminal prosecution agreement. Negotiated 
Criminal Justice. Public Ministry. Discretionary.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O crescimento da criminalidade, bem como o acúmulo de processos 

e a morosidade das persecuções penais apontam como um dos pontos debatidos 

quanto à falha da estrutura do sistema penal, especialmente o modelo adversarial 

adotado atualmente. 

É bem verdade que a resposta estatal àquele agente delitivo, é na 

maioria das vezes a instauração de um processo infindável combinado com uma pena. 

O que fazer diante a imensa quantidade de processos penais? Vale a pena mesmo 

deixar na mão do Direito Penal a efetividade dos seus direitos? 

Bem, diante de um processo penal não efetivo a resposta estatal às 

vítimas gera-se um sentimento de impunidade e para os acusados tem-se a presunção 

de inocência fulminada pelo peso de carregar por um longo período uma acusação 

criminal. 

Para isso, a Constituição de 1988 (CFB) traz no ordenamento jurídico 

um novo espaço de consenso, permitindo que os sujeitos da lide participem 

ativamente do conflito penal, inaugurando no Brasil um paradigma de Justiça Criminal: 

a Justiça Criminal Consensual. 

É nesse cenário que há relevância do estudo do acordo não 

persecutório. Contudo, em que pese as discussões sobre a (in)constitucionalidade do 

acordo, visto a sua primeira previsão em ato normativo do CNMP, houve a 

necessidade de claro recorte na discussão existente, centrando a análise sobre as 

consequências práticas das disposições e na legitimidade do acordo de não 

persecução penal, sendo esse o objetivo principal deste trabalho.  

Para tanto, faz-se necessário, de início, abordar o instituto da justiça 

consensual criminal, de forma a absorver sua essência e as formas como se apresenta 

no processo penal, a fim de compreender seu surgimento e aplicação no Brasil. O 

qual em uma perspectiva histórica e expositiva, também objetiva alcançar as nuances 

da aplicação do instituto no direito brasileiro, delimitando os principais acordos penais 

vigentes.  

Superado esse momento inicial, tratar sobre a ação penal, suas 

condições e princípios inerentes ao seu correto exercício. Somado a isso, propõe-se 

o estudo do princípio da obrigatoriedade da ação penal como vetor de atuação do 

Ministério Público, uma vez que, transmite a visão do órgão ministerial como um 
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acusador cego e autômato.  

Após isso, anteriormente fortalecida a compreensão acerca da justiça 

consensual criminal e da ação penal, permite-se, com segurança, a imersão no 

contexto de criação do acordo de não persecução penal, analisando conceitos básicos 

do instituto, requisitos e restrições, além dos seus aspectos formais e procedimentais, 

sem olvidar uma análise crítica dos dispositivos que o integram, a partir do 

confrontamento com os entendimentos consolidados lançados pela doutrina e 

jurisprudência atuais.  

Como se percebe, através de um processo dedutivo, com objetivos 

exploratórios, parte-se da análise geral do instituto e dos demais elementos que 

permeiam a temática a fim de chegar ao ponto acima exposto, após o que se poderá 

emitir um juízo acerca da novidade em comento, ainda que não absoluto. 

 Metodologicamente, valer-se-á eminentemente de pesquisa 

bibliográfica, por meio de livros doutrinários, teses, dissertações e artigos científicos 

sobre o tema, bem como a pesquisa documental, baseada em textos legais e atos 

normativos, não se olvidando a jurisprudência ligada ao assunto.  
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2 A EXPANSÃO DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA E OS MECANISMOS 
PROCESSUAIS IMPLEMENTADOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
 

Neste tópico será apresentado a expansão da justiça penal 

negociada, bem como, alguns mecanismos processuais já implementados no 

ordenamento jurídico brasileiro, por isso, vale compreender os conceitos básicos de 

cada um, o porquê da implementação desses sistemas, a origem e derivação dos 

mesmos, há que se ressaltar também a principiologia na qual esses institutos são 

alicerçados. 

 

2.1 Contextualização da justiça penal conflitiva, negociada e consensual 
 

Atualmente, é possível a identificação de três modelos distintos de 

resposta ao cometimento de um fato definido como crime, sendo eles: a) Dissuasório 

Clássico (conflitivo); b) Ressocializador; e c) Consensuado1. 

Primeiro, o modelo conflitivo trata-se de um sistema que se funda na 

aplicação de uma punição por parte do Estado, que seria suficiente para 

reprovabilidade e prevenção de delitos futuros. Neste caso, a pena seria retributiva. A 

justiça para os autores que defendem essa aplicação exige um Direito Penal rigoroso 

e inflexível, pois somente ele é capaz de conter o crescimento da criminalidade2. No 

mais, as pretensões acusatórias são resolvidas mediante a instauração de um 

processo, cujas partes para a tentativa de solução do litígio que permeia se digladiam 

no percurso do devido processo legal, para enfim alcançarem a solução judicial. 

No Brasil, o conflito dentro do processo penal é adotado amplamente. 

Inclusive, nos países de tradição romano-germânica, o direito também sempre foi 

observado e aplicado do ponto de vista processual, isto é, a resolução de um conflito, 

em regra, é resolvida por meio da heterocomposição. 

 A denominada heterocomposição, acontece quando determinado 

conflito é solucionado através da intervenção de um agente exterior à relação 

 
1 GARCFA-PABLOS DE MOLINA, Antonio Criminologia: introdução a seus fundamentos teóricos: 
introdução às bases criminológicas da Lei 9.099/95, lei dos juizados especiais criminais / Antonio García-
Pablo de Molina, Luiz Flávio Gomes. 3. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. 
p. 398 e ss) 
2 NASCIMENTO, Anderson da Costa: Dentre Os Três Modelos De Resolução Dos Conflitos Penais (Modelo 
Dissuasório Clássico, Modelo Ressocializador E Modelo Consensuado) Qual O Mais Eficaz Para Diminuir 
A Criminalidade? Disponível em: <https://www.webartigos.com/artigos/dentre-os-tres-modelos-de-resolucao-
dos-conflitos-penais-modelo-dissuasorio-classico-modelo-ressocializador-e-modelo-consensuado-qual-o-mais-
eficaz-para-diminuir-a-criminalidade/83149> Acesso em: 08 jun. 2021 
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conflituosa. É que, ao invés de solucionarem em comum acordo, as partes submetem 

a um terceiro seu conflito, em busca de solução a ser por ele determinada ou, pelo 

menos, por ele proposta ou ofertada3. 

Por outro lado, modelo de Justiça restaurativa, pode acontecer dentro 

do próprio sistema penal ou fora dele, a negociação, por último, é a marca registrada 

do modelo norte-americano de justiça criminal, que é conhecido como plea bargaining 

o acusado assume responsabilidade pelo injusto cometido e a negociação se faz entre 

ele, seu defensor e o representante do Ministério Público4. 

A justiça consensuada, divide-se em a) modelo pacificador ou 

restaurativo, voltado à solução do conflito entre o autor do crime e a vítima (reparação 

de danos); e b) modelo de justiça negociada (plea bargaining), em que o agente, 

admitindo a culpa, negocia com o órgão acusador detalhes como a quantidade de 

pena, a forma de cumprimento, a perda de bens e também a reparação de danos5. 

A Justiça Consensual pode ser dividida em vários submodelos, sendo 

o mais comum o modelo negocial, onde o titular da ação penal tem a possibilidade de 

ofertar um acordo ao suposto autor do delito, a fim de evitar o trâmite processual 

conflitivo ou de obter elementos probatórios que colaborem com a perseguição ao 

crime organizado. A Justiça Consensual abriga também o modelo reparador, que tem 

como objetivo maior a reparação de danos e a pacificação interpessoal e social do 

conflito6. 

No Brasil, há forte resistência à abertura para a justiça criminal 

consensual, imperando de forma absoluta os princípios da indisponibilidade no 

processo e da obrigatoriedade da ação7.  

A adoção desse modelo de justiça, de acordo com os seus 

defensores, surge como uma nova opção para evitar o ônus processual longo e 

 
3 DELGADO, Mauricio Godinho. Arbitragem, mediação e comissão de conciliação prévia no direito do 
trabalho brasileiro. Revista LTr, v. 66, n. 6, jun. 2002, São Paulo, p. 664. 
4 GOMES, Luiz Flávio. Justiça Penal Restaurativa: conciliação, mediação e negociação. Revista Jus Navigandi, 
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 12, n. 1451, 22 jun. 2007. Acesso em: 20 mar. 2021. 
5 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral (arts. 1º ao 120). 7. ed. Salvador: JusPodivm, 
2019. p. 457. 
6 ALVES, Jamil Chaim. et al. Acordo de não persecução penal – a Resolução no 181/2017 do CNMP. Salvador: 
Justiça Consensual e Plea Bargaining. Juspodivm, 2017, p. 218. 
7 FERNANDES, Antonio Scarence. Processo penal constitucional - 7a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 207. 
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complexo8. 

Sendo assim, vem se firmando a ideia de que o processo deve haver 

um órgão acusador frente à defesa do acusado, sendo fortificado a imagem de uma 

justiça penal conflituosa. As partes de fato se digladiam processualmente, em busca 

de uma pretensão jurisdicional. 

 

2.2 A justiça penal negociada como solução da sobrecarga do Poder Judiciário 
 

Quando o assunto é a criminalidade, o país retrata uma imagem que 

é reflexo de um conjunto de falhas (legislativas, de políticas públicas, bem como 

jurisdicionais). Para isso, as medidas paliativas são destinadas ao combate dessas 

falhas do modelo de prevenção criminal. Então, o Poder Legislativo, edita leis na 

tentativa de atender aos anseios da população. Contudo, medidas amenizadoras não 

resolvem problemas estruturais enraizados. Em verdade, materializam o que se 

convenciona chamar de Direito Penal simbólico. 

A doutrina entende que isso gera a falsa impressão de que o problema 

da criminalidade encontra-se sob o controle das autoridades, buscando transmitir à 

opinião pública a impressão de um poder legiferante atento e decidido9. 

A título de exemplo, em 2018 foi reconhecido que o número absoluto 

de presos, as taxas de encarceramento, o número de estabelecimentos prisionais e 

também o déficit de vagas não deixaram de crescer. O aumento do encarceramento 

e da rede de instituições carcerárias em todo o Brasil era puxado pelo “exemplo” 

paulista, a locomotiva carcerária do país.10  

O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2017, 

também pontuou que 726.712 pessoas estavam encarceradas no Brasil em junho de 

2016, embora existissem, tão somente, 368.049 vagas no sistema penitenciário 

brasileiro. Ainda conforme o levantamento, em junho de 2016, a população prisional 

brasileira ultrapassou, pela primeira vez na história, a marca de 700 mil pessoas 

privadas de liberdade, o que representou um aumento da ordem de 707% em relação 

 
8 NARDELLI, Marcella Alves Mascarenhas. A expansão da justiça negociada e as perspectivas para o processo 
justo: A plea Bargaining norte-americana e suas traduções no âmbito da civil law. Revista Eletrônica de 
Direito Processual, Rio de Janeiro, vol. 14, n.1, p.331-365, jul./dez. 2014. 
9 MASSON, Cleber. Código penal comentado. São Paulo: Método, 2018. p.2 
10 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública, São Paulo. 
Disponível em: http://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/02/anuario-2020-final-10022.pdf.  Acesso 
em: 20 mar. 2021. 
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ao total registrado no início da década de 199011. 

Além disso, o relatório Justiça em Números (Conselho Nacional de 

Justiça, 2018) aponta que, em 2017, ingressaram no Poder Judiciário 2,7 (dois 

milhões e setecentos mil) novos casos criminais, sendo 1,7 (um milhão e setecentos 

mil), (61,6%) na fase de conhecimento de 1º grau, 357,5 (trezentos e cinquenta e sete 

mil e quinhentos), (13,1%) na fase de execução de 1º grau, 19,6 (dezenove mil e 

seiscentos), (0,7%) nas turmas recursais, 576 (quinhentos e setenta e seis mil), 

(21,1%) no 2º grau e 95,6 (noventa e cinco mil e seiscentos), (3,5%) nos Tribunais 

Superiores12.  

Ainda em 2017, observou-se a existência de 6,2 (seis milhões e 

duzentos mil) casos criminais pendentes, dados que refletem a excessiva carga de 

processos existentes (e, consequentemente, a lentidão do sistema brasileiro de justiça 

criminal)13.  

Vários fatores que colocam em xeque a efetividade da famigerada 

justiça penal, como a “crise do sistema retributivo, associada a problemas como o 

fracasso da proposta ressocializadora, o aumento da população carcerária e das 

violações de direitos humanos (da fase pré-processual até a execução da penal)”, bem 

como “o aparente estágio de expansão da dogmática penal que culminou, mais tarde, 

na origem de tendências como aquela que se denomina o Direito Penal do Inimigo”14.  

Luigi Ferrajoli, de maneira esclarecedora, também faz apontamentos 

relevantes para a compreensão do assunto:  

 
Nas últimas décadas, o sistema de penas traçado na época das 
codificações entrou em profunda crise. Para esta crise têm contribuído 
múltiplos fatores: a crescente ineficácia das técnicas processuais, que 
em todos os países evoluídos têm provocado um aumento progressivo 
da prisão cautelar em relação ao encarceramento sofrido na expiação 
da pena; a ação dos meios de comunicação, que tem conferido aos 
processos, sobretudo aos seguidos por delitos de particular interesse 
social, uma ressonância pública que às vezes tem para o réu um 
caráter aflitivo e punitivo bem mais temível do que as penas; a inflação 
do direito penal, que parece ter perdido toda separação do direito 
administrativo, de forma que os processos e as penas já se contam, 
num país como a Itália, em milhões cada ano; a mudança das formas 

 
11 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Levantamento nacional de informações penitenciárias. 
Infopen – junho, 2016. Brasília: Ministério da Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2017. 
12 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2018: ano- -base 2017. Brasília: CNJ, 2018. 
Acesso em: 20 mar. 2021. 
13  Ibidem, Acesso em: 20 mar. 2021. 
14 CARDOSO NETO, Vilobaldo. Justiça restaurativa no Brasil: potencialidades e impasses. Rio de Janeiro: 
Revan, 2018. p. 35. 
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de criminalidade, que se manifesta no desenvolvimento do crime 
organizado e, por outro lado, de uma microdelinquência difusa, ambos 
ligados ao mercado da droga; a diminuição, não obstante, dos delitos 
de sangue e o incremento sobretudo dos delitos contra o patrimônio; 
o progressivo desenvolvimento da civilidade, enfim, que faz 
intoleráveis ou menos toleráveis que no passado, para a consciência 
jurídica dominante, não somente as penas ferozes, senão, também, 
as penas privativas de liberdade demasiado extensas […]15. 
 

Michel Foucault também aborda a necessidade de que a combinação 
da pena à infração penal deve passar por uma remodelagem, de modo que a resposta 
estatal ao delito seja justa e eficaz:  

 
1) Ser tão pouco arbitrários quanto possível. É verdade que é a 
sociedade que define, em função de seus próprios interesses, o que 
deve ser considerado como crime: este, portanto, não é natural. Mas 
se queremos que a punição possa sem dificuldade apresentar- -se ao 
espírito assim que se pensa no crime, é preciso que, de um ao outro, 
a ligação seja a mais imediata possível: de semelhança, de analogia, 
de proximidade. É preciso dar à pena toda a conformidade possível 
com a natureza de delito, a fim de que o medo de um castigo afaste o 
espírito do caminho por onde era levado na perspectiva de um crime 
vantajoso. […]  
2) Esse jogo de sinais deve corresponder à mecânica das forças: 
diminuir o desejo que torna o crime atraente, aumentar o interesse que 
torna a pena temível; inverter a relação das intensidades, fazer que a 
representação da pena e de suas desvantagens seja mais viva que a 
do crime com seus prazeres. Toda uma mecânica, portanto, do 
interesse de seu movimento, da maneira como é representado e da 
vivacidade dessa representação. […]16.  
 

Sendo assim, dentre os posicionamentos e informações apresentadas 

neste tópico é de se pensar em uma nova roupagem, tanto para a aplicação das penas 

privativas de liberdade como para a implementação de medidas alternativas à 

instrução processual de fato, é medida que se faz necessária para o aperfeiçoamento 

do sistema penal frente ao cenário com o qual se depara atualmente. 

 
2.3 A Lei 9.099/95 - Juizados Especiais  
 

Em uma visão processual dinâmica no Brasil a justiça negociada, na 

visão da criminologia, engloba os crimes de menor potencial ofensivo, através da 

transação penal, e também crimes com penas altas, a colaboração premiada por 

exemplo. Porém verifica-se um vácuo legislativo para os crimes de “médio” potencial 

ofensivo, para os quais não existe previsão legal acerca da adoção deste modelo de 

 
15 FENAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Saraiva, 2014.p. 186. 
16 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987. p. 124/128 
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justiça consensual. 

A inserção dos Juizados Especiais Criminais (JECRIM) no 

ordenamento jurídico brasileiro foi instaurada com o advento da Constituição Federal 

de 1988, e sua disposição legal está descrita de maneira expressa no art. 98, inc. I da 

Carta Magna17. 

Contudo, a Lei no 9.099/1995 delimitou a competência dos JECrims, 

estabelecendo o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, disciplinando 

o consenso acerca da pena e do processo. Nessa perspectiva, permitiu a realização 

do acordo civil perante o juiz criminal nas infrações penais de menor potencial 

ofensivo, com efeitos cíveis e criminais, além da transação acerca da pena e da 

suspensão condicional do processo18. 

Stephan Gomes Mendonça pontua que, as inovações trazidas pela lei 

dos JECrims são exemplos de Justiça Negociada, o maior empecilho encontrado pelo 

autor é chamado de “processo de automação” dentro dos juizados especiais, isso 

ocorre, pois, a inobservância da viabilidade jurídica de se propositura da transação 

penal é uma “resposta automática” do Estado para os crimes de menor potencial 

ofensivo19. 

No tocante à natureza jurídica das medidas impostas na transação, 

trata-se de sanção penal consensual, pois, como citado por Ada Pellegrini, "a pena de 

multa e restritiva de direitos, em matéria de infrações penais de menor potencial 

ofensivo, têm índole criminal, e afirmar o contrário, para escapar às críticas quanto à 

pretensa inconstitucionalidade da transação penal, não presta um serviço à ciência”20. 

Nas palavras de Júlio Fabbrini Mirabete: 

“A transação penal é instituto jurídico novo, que atribui ao Ministério 
Público, titular exclusivo da ação penal pública, a faculdade de dela 
dispor, desde que atendidas as condições previstas na Lei, propondo 
ao autor da infração de menor potencial ofensivo a aplicação, sem 

 
17 ______. Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 08 abr. 2021. Art. 98. A 
União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes 
togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, 
permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro 
grau 
18 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio M.; FERNANDES, Antonio S.; GOMES, Luiz F. 
Juizados Especiais Criminais. Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 5. ed. São Paulo: RT, 2002. P.74 
19 MENDONÇA, Stephan Gomes. Lei dos Juizados Especiais: 20 anos de vigência e reflexos no processo penal, 
2015. Disponível em: http://www.justificando.com/2015/06/19/lei-dos-juizados-especiais-20-anos-de-vigencia-e-
reflexos-no-processo-penal/. Acessado em: 26/04/2021 
20 GRINOVER, op. cit., p.97 
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denúncia e instauração de processo, de pena não privativa de 
liberdade” 21 

 
Além disso, vale ressaltar, que grande parte da doutrina entende que 

o oferecimento da transação penal não perpassa a discricionariedade do órgão 

acusador de oferecê-la ou não. Nas palavras de Fernando Tourinho, “não vigora, entre 

nós, o princípio da oportunidade. Uma vez satisfeitas as condições objetivas e 

subjetivas para que se faça a transação, aquele poderá converter-se em deverá, 

surgindo para o autor do fato um direito a ser necessariamente satisfeito. O promotor 

não tem a liberdade de optar entre ofertar a denúncia e propor simples multa ou pena 

restritiva de direitos. Não se trata de discricionariedade”22. 

Situação controversa, portanto, diz respeito à violação da transação 

penal. A Súmula 35 do STF foi recentemente alterada, nos seguintes termos:  

“A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 
9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas 
cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao 
Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante 
oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial”. 
 

Contudo, tal solução gerou um questionamento por parte da doutrina, 

tendo em vista que a não ocorrência da coisa julgada material pode acabar 

distorcendo as premissas do instituto, em outras palavras, é a eficácia que torna 

imutável e indiscutível a sentença, caso não ocorra o instituto da transação penal não 

cumprirá com o seu efeito23. 

Findada esta parte, um outro mecanismo despenalizador é a 

composição civil dos danos, que anteriormente ao ano de 1995, não havia previsão 

legal de realizações de acordos cíveis em um juízo criminal. A partir da Lei 9.099, o 

autor do fato e a vítima podem compor os danos de natureza cível no juízo criminal 

(diante de um conciliador ou juiz leigo, sob a supervisão do magistrado)24.  

 
21 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados Especiais Criminais: Comentários, Jurisprudência e Legislação. 4. 
ed. São Paulo. Atlas. 2000. p. 117. 
22 TOURINHO FILHO, Fernando Da Costa. Comentários à lei dos juizados especiais criminais – São Paulo, 
Saraiva, 2000, p. 92. 
23 GIACOMOLLI, N. J. VASCONCELLOS V. G. de. Justiça Criminal Negocial: Crítica À Fragilização Da 
Jurisdição Penal Em Um Cenário De Expansão Dos Espaços De Consenso No Processo Penal. Disponível 
em: 
<https://www.researchgate.net/publication/287126630_JUSTICA_CRIMINAL_NEGOCIAL_CRITICA_A_FR
AGILIZACAO_DA_JURISDICAO_PENAL_EM_UM_CENARIO_DE_EXPANSAO_DOS_ESPACOS_DE_C
ONSENSO_NO_PROCESSO_PENAL>. Acesso em: 02 mai. 2021. p.1116 
24 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Barganha e justiça criminal negocial: análise das tendências de 
expansão do consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015. 
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Tal negociação pode ocorrer na própria audiência preliminar, 

conforme previsão do art. 72 da Lei, ou em um momento após, qual seja, na audiência 

de instrução e julgamento quando inviável a sua tentativa na primeira audiência, tal 

possibilidade também está disposta no art. 79 do mesmo Codex, como no caso de 

não comparecimento do autor do fato ou da vítima25.  

Analisando a temática, Rodrigo da Silva Brandalise assinala que a 

composição civil reforça a ideia de disponibilidade, considerando que a representação 

e demais condicionantes para persecução penal ficam ao inteiro alvedrio da vítima e 

de seus legitimados26.  

De outro lado, o mesmo autor pondera a proximidade do instituto à 

mediação penal, ressaltando que, no último caso, o mediador oferta formas de 

soluções da lide (função propositiva), enquanto que, na conciliação, a solução é 

pautado por meio de caminho dispositivo, por meio de conversação entre os sujeitos 

processuais27.  

Trata-se de um acordo civil, mas com reflexos penais, pois, uma vez 

acatado e homologado pelo juiz, por sentença irrecorrível, implicará em renúncia ao 

direito de representação ou de queixa, nos casos de ação penal pública condicionada 

à representação ou privada. A única ressalva é que, em se tratando de ação penal 

pública incondicionada, a conciliação civil não importa em extinção da punibilidade, 

dada a titularidade da persecução pelo Ministério Público e não pela vítima, entretanto, 

ocorrendo, pode interferir no quantum fixado da pena28.  

Assim, a composição dos danos, via de regra, também importa em 

quitação recíproca, mas poderá também ser apenas parcial, sendo “possível que haja 

nela a repartição entre danos materiais (imediatamente compostos) e danos morais 

(a serem apurados no juízo civil)29. 

Por fim, a lei 9.099/95 instituiu a suspensão condicional do processo 

ou simplesmente sursis, que está disposta no artigo 89 do código Penal, nos delitos 

em que a pena mínima for igual ou inferior a um ano, o Ministério Público, no 

 
25 LEITE, Rosimeire Ventura. Justiça Consensual e Efetividade do Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 
2013.p. 174 
26 BRANDALISE, Rodrigo da Silva. Justiça Penal Negociada: Negociação de Sentença Criminal e Princípios 
Processuais Relevantes. Curitiba: Juruá, 2016. p. 138. 
27 Ibidem. p.138. 
28 Ibid. p. 138. 
29 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio M.; FERNANDES, Antonio S.; GOMES, Luiz F. 
Juizados Especiais Criminais. Comentários à Lei nº 9.099, de 26.09.1995. 4.ed. São Paulo: Ed. RT, 2002. p.133 
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oferecimento da denúncia, poderá propor a suspensão, desde que, preenchidos os 

requisitos previstos em lei30.  

Então, para ocorrer a suspensão, é necessário que o acusado não 

esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 

demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena31. 

De acordo com Vladimir Aras, trata-se, pois, de negócio de natureza 

mista (negócio processual com efeitos processuais), sem necessidade de confissão. 

Nessa direção, ocorre verdadeira “paralisação” do processo, pelo período de dois a 

quatro anos, com o efeito de extinção da punibilidade do indivíduo delituoso, caso 

todas as condições fixadas sejam cumpridas, são elas: a reparação do dano, a 

proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de ausentar-se da comarca 

onde reside e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades32. 

  Neste diapasão, verifica-se que o Brasil está tomando um 

direcionamento bastante parecido ao do modelo Common Law Estadunidense, tem 

influência ainda mais do sistema europeu em sua composição legislativa, assunto que 

será discutido nos capítulos seguintes. 

 

2.4 A Colaboração Premiada 
 

A colaboração premiada era um instituto de acordo entre o órgão 

acusador e o réu que permitia caso houvesse a exata descrição do crime, um benefício 

diminuiria a pena do agente delinquente. 

 Presente no Brasil desde as Ordenações Filipinas, o tratamento que 

se dava a este instituto era totalmente amplo, ao ponto de ser concedido o perdão da 

pena para criminosos que praticaram homicídios e roubos, desde que entregassem 

os corréus com as devidas provas do cometimento do crime33. 

 
30 BARBIERO, Louri Geraldo. LEI 9.099/95 - Ação penal privada e suspensão condicional do processo. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/1998-jan-12/cabe_suspensao_condicional_processo> Acesso em: 30 
set. 2021. 
31 Ibidem. Acesso em: 30 set. 2021. 
32 ARAS, Vladimir. Acordos Penais no Brasil: uma análise à luz do direito comparado. In: CUNHA, Rogério; 
BARROS, Francisco Dirceu; SOUZA, Renee do Ó; CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira (Org.). Acordo de Não 
Persecução penal: Resolução 181/2017 do CNMP, com as alterações feitas pela Res. 183/2018. 2ª edição 
revista, ampliada e atualizada. Salvador: Juspodvim, 2019. p 296. 
33 CORDEIRO, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. p. 4 
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As novas leis brasileiras já no período do Império e da República 

tratam do assunto apenas como atenuante. Gradualmente, a jurisprudência passou a 

acolher como prova também a parte da confissão em que tratava o réu do crime de 

terceiros, corréus34. 

Walter Barbosa Bittar explica essa evolução histórica: 

“A história legislativa penal no Brasil permite a conclusão de que a 
previsão legal da delação premiada remonta às Ordenações Filipinas 
(11.jan.1603, que é o início da vigência, até 16.dez.1830, com a 
sanção do Código Criminal do Império), onde já havia a possibilidade 
do perdão para alguns casos de delação, de conspiração, ou 
conjuração, e de revelações que propiciassem a prisão de terceiros 
envolvidos com crimes que resultassem provados, funcionando a 
delação como causa de expulsão.35” 

 

Constata-se que a colaboração premiada tem um caráter mais 

importante do que isso, um instrumento de persecução penal cujo o objetivo é facilitar 

a obtenção de provas e a materialidade de delitos graves, com o potencial ofensivo 

muito maior do que aqueles em que são oferecidos a transação penal ou suspensão 

condicional do processo, quando agentes em concurso de pessoas atuam em fato 

criminoso próprio ou de terceiros, permitindo, a localização do produto e  o proveito 

do crime, a preservação da integridade física de vítimas e colaboradores e atuando 

até mesmo para a prevenção dos crimes futuros36. 

Algumas críticas trazidas pela doutrina apontam os riscos que esse 

tipo de acordo, concedido pela lei, poderia gerar no aspecto ético acerca da delação. 

São eles: a) a possibilidade de o magistrado ter sua imagem reduzida a um mero 

homologador de acordos; e b) um possível constrangimento por parte do 

investigado/indiciado na busca pela obtenção do acordo a qualquer custo37. 

No tocante às considerações técnicas, Eugênio Pacelli enumera 

dispositivos legais além da Lei nº 12.850/2013, presentes no ordenamento jurídico 

Brasileiro dispondo sobre a colaboração ou delação premiada38.  

 
34 CORDEIRO, 2020. p. 4 
35 BITTAR, Walter Barbosa. Delação Premiada: Direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 83. 
36 ARAS, Vladimir. Origem do Instituto da Colaboração Premiada. Disponível em: 
http://blogdovladimir.wordpress.com/2015/05/12/origem-do-instituto-da-colaboracao-premiada/. Acesso em: 03 
mai. 2021. 
37 JR, Aury Lopes; ROSA, Alexandre de Morais. Com delação premiada e pena negociada, Direito Penal 
também é lavado a jato. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-jul-24/limite-penal-delacao-premiada-
direito-penal-tambem-lavado-jato. Acesso em: 03 mai. 2021. 
38 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal: Material para o site. Atualização Lei de 
Organizações Criminosas. Disponível em: 
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Destaca-se que a maioria deles tratam da redução da pena de 1/3 a 

2/3, e raras vezes regulam sobre o perdão judicial - ressalvado a previsão do art. 13 

da Lei nº 9.078/99 -, normalmente estão ligados à eficácia do colaborador quanto às 

identificações de autores e partícipes, proteção das vítimas e recuperação dos 

produtos do crime.  

O texto legal em que figuram os aspectos mencionados, estão 

descritos no(a):  

a) Art. 159, § 4º, Código Penal – libertação da vítima na extorsão 
mediante sequestro;  
b) Lei 7.486/86, art. 25, § 2º - crimes contra o sistema financeiro 
nacional;  
c) Lei 8.137/90, art. 16 – crimes contra a ordem tributária; 
d) Lei 9.034/95 revogada pela lei 12.850/2013, no art. 6º - 
organizações criminosas;  
e) Lei 9.613/98 – redação dada pela lei 12.638/12 – lavagem de 
dinheiro e ativos, art. 1º, § 5º;  
f) Lei 9.078/99 – proteção à testemunha, art. 13 e art.14;  
g) Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de drogas e entorpecentes – art. 4139. 

 

Embora o assunto tratado neste tópico seja colaboração premiada, 

a abordagem dos temas que situam e delimitam os conceitos sobre as organizações 

criminosas são de imensa importância serem explanados40.  

Historicamente, no Brasil, a nomenclatura surgiu com a revogada Lei 

n. 9.034/95, que regulamenta sobre a “utilização de meios operacionais para prevenir 

e reprimir as ações praticadas por grupos organizados para prática de crimes”41. 

Em 2013, com a publicação da Lei n. 12.850/13, o legislador acabou 

por revogar implicitamente o conceito de organização criminosa, pois não pode haver, 

ao mesmo tempo, dois conceitos sobre o mesmo instituto, por esta razão, foi 

implementado pela Lei n. 12.850/1342. 

O entendimento doutrinário, portanto, aborda que a colaboração 

 
https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ANEXOS/INF_264_Organizacoes_criminosas_pacelli.pdf. Acesso 
em: 03 mai. 2021 
39 OLIVEIRA, Acesso em: 03 mai. 2021 
40 CERVINI, R; GOMES, L. F. Crime Organizado: Enfoques criminológico, jurídico (Lei nº 9.034/95) e 
político-criminal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 137. 
41 Ibidem, 1995, p. 137. 
42 Art. 1º, § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam 
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. BRASIL. Lei 12.850 de 2 de agosto de 2013. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm> Acesso em: 15 mai. 
2021. 
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premiada se subdivide em cinco espécies, dependendo do objetivo a ser pretendido e 

alcançado, são elas: a) delação premiada ou chamamento ao corréu; b) colaboração 

reveladora da estrutura e do funcionamento da organização; c) colaboração 

preventiva; d) colaboração para localização e recuperação de ativos e por fim; e) 

colaboração para libertação de pessoas43. 

Portanto, em razão da necessidade de desarticulação das 

organizações criminosas, o instituto faz-se eficaz no combate até mesmo da 

corrupção, pois com as declarações ofertadas farão parte na colheita de informações 

ou provas (dependendo da fase processual), bem como em desvendar o 

funcionamento das mesmas. O Estado diminui de certa forma o seu poder punitivo, 

promovendo um acordo com colaborador, em face da segurança jurídica44.  

Por fim, constatou-se que a colaboração processual premiada existe 

pontos conflitantes entre os interesses estatais e os interesses do acusado, pois, de 

um lado temos um eficiente sistema de combate à criminalidade como meio de 

proteção aos bens jurídicos tutelados dispostos no ordenamento jurídico brasileiro, e, 

oposto a isso, à sua legitimidade frente aos princípios e garantias expressas na CFB, 

na qual representa a manutenção de um Estado Democrático de Direito. 

 

3 O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL TRAZIDO PELA LEI 13.964/19 
 
3.1 Considerações Iniciais 
 

A importante inovação trazida ao sistema brasileiro pela lei 

13.964/19, foi uma ideia já pensada pelo Conselho Nacional do Ministério Público – 

CNMP introduzida muito antes pela resolução 181/2017, nitidamente a solução dos 

problemas criminais no Brasil está em avanço, logicamente ligado à justiça 

consensual.  

O processo criminal quando não deflagrado especificamente nos 

crimes de médio potencial ofensivo, faz com que o Poder Judiciário economize e dê 

 
43 ARAS, Vladimir. Origem do Instituto da Colaboração Premiada. Disponível em: 
http://blogdovladimir.wordpress.com/2015/05/12/origem-do-instituto-da-colaboracao-premiada/. Acesso em: 15 
mai. 2021. 
44 GONÇALVES, Luiz Alcione. Uma abordagem histórica sobre o crescimento do crime organizado no 
Brasil. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/uma-abordagem-historica-sobre-o-
crescimento-do-crime-organizado-no-brasil/> Acesso em: 01 set. 2021. 
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celeridade aos processos de mais complexidade45. 

No entanto, a partir da instrumentalização do acordo debates a 

respeito da mitigação ou relativização dos princípios já explanados nos tópicos 

anteriores, um determinado meio para as decisões político-criminais pelo MP46, o que 

será explanado no decorrer da pesquisa. 

 
3.2 Requisitos e restrições para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal  

 

Neste tópico será discorrido como se deu a instituição do acordo de 

não persecução penal, para isso, faz-se necessário um aprofundamento nos 

contornos desse instituto. 

Insculpidos no caput do artigo 28-A da Lei 13.96447, dispondo sobre 

os requisitos de natureza objetiva (ligados ao fato objetivo) e subjetiva (vinculados ao 

investigado) do instituto, são eles: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração 

penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos; 3) que a 

medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime; e 4) à 

necessidade do cumprimento das funções político-criminais.48. 

Percebe-se que a lei trata de infração penal, já englobando 

contravenção e crime, sem violência ou grave ameaça49.  

“Violência” constitui aquela contra pessoa (e não contra bem, como 

no caso de furto qualificado pela destruição de obstáculo do art. 155, § 4º, I do CP) e 

intencional, a qual permite o emprego do instituto no caso de homicídio culposo do 

art. 121, § 3º do CP (enunciado n. 23 do CNPG)50.  

Ademais, a pena mínima inferior a 4 anos leva em conta as causas 

 
45 MOURA. Pedro Higor Faustino. Acordo De Não Persecução Penal: O Avanço Da Justiça Consensual Na 
Esfera Criminal Brasileira. Brasília: UNICEUB. 2019. Acesso em: 13 mai. 2021 
46 LIMA, Waleska Alves. A Inserção Do Acordo De Não Persecução Penal No Ordenamento Jurídico 
Brasileiro: Uma Análise Sobre A Justiça Consensual Criminal No Brasil E O Princípio Da Obrigatoriedade 
Da Ação Penal. Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, Curso de Direito, Fortaleza, 2019. Acesso 
em: 13 mai. 2021. 
47 “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a 
prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério 
Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 
48 GATTO, Yago Merhy. Reflexões sobre a Justiça Negociada no Brasil. Juiz de Fora: Universidade de Juiz de 
Fora, 2019. Acesso em: 15 mai.2021  
49 LAI, Sauvei.  Primeiras impressões sobre o acordo de não persecução penal. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/depeso/320078/primeiras-impressoes-sobre-o-acordo-de-nao-persecucao-penal. 
Acesso em: 15 mai. 2021 
50 Ibidem. Acesso em: 15 mai. 2021 
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de aumento e de diminuição de pena (§ 1º), como por ex. as da tentativa do art. 14, II 

do CP e do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º da lei 11.343/06, as das qualificadoras 

do art. 155, § 4º do CP e as dos concursos de crimes dos arts. 69 e seg. do CP51. 

O ANPP não apresenta desvantagem ao indiciado, afinal a proposta 

do órgão acusador é a de solicitar o arquivamento do inquérito, ou seja, sem denúncia, 

sem acusação52.  

A ideia do instituto é cooperar para que os processos de delitos de 

menor potencial e de médio potencial ofensivo sejam negociados sem a necessidade 

da movimentação completa do Poder Judiciário53. 

A esta altura, devemos diferenciar os requisitos das hipóteses de 

inaplicabilidade que estão previstas no (§ 2º) do ANPP, nas quais a lei simplesmente 

veda sua incidência54. 

A lei impede; 1) quando cabível à infrações de menor potencial 

ofensivo (IMPO), pois esta é mais benéfica para o autor do fato delitivo; 2) quando o 

investigado for reincidente ou se houver indicação de conduta criminal habitual 

(frequente), reiterada (mais de uma vez) ou profissional (como meio de vida), exceto 

se as infrações forem insignificantes; 3) quando tenha usufruído nos últimos 5 anos 

do ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo; e 4) quando se 

cuidar de violência doméstica e familiar ou for contra mulher por razões da condição 

feminina55. 

Além disso, exige-se a confissão do investigado sobre a prática 

delitiva. A confissão formal e circunstancial como requisito para celebração do acordo 

representa uma versão pormenorizada dos fatos, guardando consigo lógica e 

compatibilidade com as demais provas contidas no procedimento investigatório56. 

 
51 Ibid. Acesso em: 15 mai. 2021 
52 MOURA. Pedro Higor Faustino. Acordo De Não Persecução Penal: O Avanço Da Justiça Consensual Na 
Esfera Criminal Brasileira. Brasília: UNICEUB. 2019. Acesso em: 13 mai. 2021 
53 Ibidem. Acesso em: 13 mai. 2021 
54 § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: I - se for cabível transação penal de 
competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; II - se o investigado for reincidente ou se houver 
elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes 
as infrações penais pretéritas; III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da 
infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e IV - nos 
crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da 
condição de sexo feminino, em favor do agressor. 
55 LAI, Sauvei. op. cit. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/320078/primeiras-impressoes-sobre-
o-acordo-de-nao-persecucao-penal. Acesso em: 15 mai. 2021 
56 LIMA, Waleska Alves. A Inserção Do Acordo De Não Persecução Penal No Ordenamento Jurídico 
Brasileiro: Uma Análise Sobre A Justiça Consensual Criminal No Brasil E O Princípio Da Obrigatoriedade 
Da Ação Penal. Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, Curso de Direito, Fortaleza, 2019. 
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A Confissão formal e circunstanciada é, portanto, uma confissão 

simples e voluntária em que o investigado conta como foi praticada a infração, 

narrando os motivos e as circunstâncias relevantes para o direito. Esta normatização 

disposta completamente no texto legal57. 

Também, a confissão qualificada se assemelha em partes à 

confissão formal. Pois, corresponde a uma alegação de inocência, que é incompatível 

com o acordo de não persecução, visto que: a) o acordo pressupõe que não seja um 

caso de arquivamento do inquérito; b) se o investigado alega excludentes de ilicitude 

ou de outra natureza não está confessado crime algum, tão pouco formal58.  

Como é óbvio, o acordo só pode ser firmado com alguém que se 

declara culpado, não com alguém que se diz inocente. Quando a confissão for parcial 

(confessa um delito e nega outro), o acordo poderá ser feito relativo somente ao crime 

objeto da confissão59. 

Esse tema deve levar em conta que os inquéritos policiais e ações 

penais em curso não caracterizam maus antecedentes, sendo essa uma das 

principais garantias do sistema acusatório. Alguns termos utilizados pelo legislador 

deveria ser sopesado, para classificar tal vedação. No entanto, isso é assunto para 

ser tratado pela jurisprudência e não o MP se recusar a oferecer o acordo de não 

persecução penal apenas por conta de inquéritos ou ações penais em andamento sob 

pena de usurpar as garantias constitucionais60. 

Por fim, os requisitos tanto para aplicabilidade, quanto para 

inaplicabilidade do ANPP precisam se revelar suficientes e necessárias para 

reprovação e prevenção da infração penal61. 

São expressões subjetivas que demandam, contornos mais nítidos 

e baseados no caso concreto, e não firmados somente na gravidade abstrata do 

delito62. 

Comprova-se como verídico que a maioria dos membros do 

 
57 QUEIROZ, Paulo. Acordo de não persecução penal – Lei n° 13.964/2019. Disponível em: 
<https://www.pauloqueiroz.net/acordo-de-nao-persecucao-penal-primeira-parte/>. 15 de janeiro de 2020. Acesso 
em: 15 mai. 2021 
58 Ibidem. Acesso em: 15 mai. 2021. 
59 Ibid. Acesso em: 15 mai. 2021. 
60 BARBOSA, Ana Cássia. O “novo” acordo de não persecução penal, 2020. Disponível em: 
https://canalcienciascriminais.com.br/acordo-nao-persecucao-penal/. Acesso em: 19 jun. 2021. 
61 LAI, Sauvei.  Primeiras impressões sobre o acordo de não persecução penal. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/depeso/320078/primeiras-impressoes-sobre-o-acordo-de-nao-persecucao-penal. 
Acesso em: 15 mai. 2021 
62 LAI, Acesso em: 15 mai. 2021 
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Ministério Público trabalham em busca de melhores políticas criminais para as 

questões processuais penais, todavia, se faz necessária a atuação conjunta dos 

patronos para tornarem justa e eficaz as ações do Promotor negociador cumpridor da 

norma63. 

Não há dúvidas que o Processo Penal com o apoio e trabalho duro 

dos seus membros atuantes, lastreados de medidas eficazes que verticalizem o bom 

andamento e aplicação da lei farão com que o Direito só evolua e se torne uma 

segurança para os membros da sociedade que busquem a tutela de seus bens 

jurídicos. 

 
3.2.1 Da formalização e Homologação do acordo de não persecução 

 

Findado a etapa dos requisitos e vedações, é necessário a 

verificação de como o legislador aborda a formalização do acordo. A princípio o acordo 

deverá ser escrito e assinado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e 

seu defensor. E somente num segundo momento, será encaminhado para apreciação 

judicial.  

A lei regulamentou o poder investigatório do Ministério Público, um 

exemplo disso é o PIC (Procedimento Investigatório Criminal), que demonstra 

taxativamente a amplitude da incidência do acordo nos procedimentos apuratórios. A 

formalização do acordo acontecerá nos próprios autos, com a qualificação completa 

do investigado e estabelecer as condições estipuladas e suas respectivas datas de 

cumprimento64. 

A formalização do acordo pelo membro do Ministério Público, 

diferentemente da colaboração premiada que pode ser firmada tanto pelo Ministério 

Público quanto pela autoridade policial65.  

Além do mais, para homologação do acordo, haverá audiência com 

a presença do investigado e seu defensor, podendo a proposta ser devolvida ao 

 
63 ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos – 6ª Edição. Florianópolis: 
EMais – Editora & Livraria Jurídica, 2020. 
64 LAI, Sauvei.  Primeiras impressões sobre o acordo de não persecução penal. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/depeso/320078/primeiras-impressoes-sobre-o-acordo-de-nao-persecucao-penal. 
Acesso em: 15 mai. 2021 
65 CAPRIOLLI. Rodrigo Cirano Silva. Acordo de não persecução penal. Porto Alegre. DireitoNet. 2020. 
Disponível em: https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/11892/Acordo-de-nao-persecucao-penal. Acesso em: 
20 jun. 2021. 
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Ministério Público, pelo juiz, se considerada inadequada, insuficiente ou abusiva66.  

No caput do art. 28-A do CPP, “não sendo caso de arquivamento” o 

MP poderá propor acordo de não persecução penal. Sendo assim, o código indicou o 

momento adequado para a realização da proposta, ocorre quando o órgão ministerial 

tem suficiência das provas colhidas na investigação para fundamentação da denúncia, 

seja no bojo do inquérito policial ou procedimento investigatório criminal67. 

 A formalização e homologação do acordo de não persecução penal 

ao ser abordado primeiramente na resolução do CNMP, recebeu duras críticas, por 

ter mantido o acordo e seu cumprimento internamente no Ministério Público, deixando 

de verificar a validação judicial do acordo. Inclusive manteve-se silente quanto à 

homologação judicial do mecanismo, trazendo de forma superficial que seria somente 

submetido à “apreciação judicial68.”  

A atuação do magistrado quando trazido na época pela resolução foi 

modificada posteriormente quando acrescentado ao pacote anticrime como “Juiz de 

Garantias”, agora ele considerando o acordo cabível e as condições adequadas, 

devolverá os autos ao MP para sua implementação.” Ao juiz antes da modificação 

pela lei, cabia apenas uma análise do termo antes do início de seu cumprimento, mas 

a efetivação e a fiscalização do cumprimento das condições continuariam na 

responsabilidade do MP69.  

Caso o juiz considere o acordo incabível, as condições inadequadas 

ou insuficientes, deverá remeter os autos ao Ministério Público para que seja 

reformulada a proposta, com a concordância do defensor e do investigado. Cumpridas 

as condições, será decretado pelo juízo competente a extinção da punibilidade e 

promovido o arquivamento dos autos70. 

Como verifica-se, a atuação dos agentes da lei (procuradores, 

membros do ministério público e magistrado) está fortemente presente na fase de 

homologação e cumprimento do acordo, mesmo após a modificação trazida com o 

 
66 CAPRIOLLI. Acesso em: 20 jun. 2021. 
67 Manifestação n. 009 do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública 
(GAESP) do Ministério Público do Paraná, p. 11. Disponível em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/ 
File/Manif_09_-_lei_anticrime-com_anexos.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2021 
68 POLASTRI, Marcellus. O Chamado acordo de não persecução penal: Uma tentativa de adoção do 
Princípio da Oportunidade na Ação Penal Pública. Disponível em: http://genjuridico.com.br/2018/04/05/o-
chamado-acordo-de-mnao-persecucao-penal-uma-tentativa-de-adocao-do-principio-da-oportunidade-na-acao-
penal-publica/. Acesso em: 21 jun. 2021. 
69 Ibidem, Acesso em: 21 jun. 2021. 
70 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira; Manual do Acordo de Não Persecução Penal À luz da Lei 13.964/2019 
(Pacote Anticrime). 2ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora JusPodivm. 2021. p.84. 
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pacote anticrime. 

 
3.2.2 Do descumprimento das condições estipuladas  

 

O aplicador do acordo nesta etapa deverá verificar se as condições 

foram descumpridas, havendo o desprezo das regras, o Ministério Público fará a 

comunicação ao juízo, para que seja rescindido o acordo e consequentemente 

oferecida a denúncia.  

O descumprimento do acordo por parte do investigado poderá servir 

como justificativa para o eventual futuro não oferecimento da suspensão condicional 

do processo71.  

No entanto, deve ser lembrado que a celebração do acordo, por si 

só, não interrompe o prazo da prescrição da pretensão punitiva. Logo, a continuidade 

das investigações após o descumprimento das condições contribuiria para prolongar 

toda demora e ineficiência do sistema judicial criminal, indo contra os objetivos do 

acordo não persecutório, e da própria justiça penal negociada72. 

Todavia, durante o período de cumprimento do acordo a prescrição 

estará suspensa, tendo a Lei nº 13.964/19 criado uma nova causa de suspensão da 

prescrição. Porém, havendo o descumprimento, deverá o Ministério Público cientificar 

o juiz que fez a homologação e requerer sua rescisão, cabendo a este proferir a 

decisão rescisória73. 

O acordo de não persecução está dentro do campo da autonomia da 

vontade do próprio acusado, como forma de antecipar as consequências do delito sem 

a necessidade de um processo extenso. Sendo assim, o cumprimento das obrigações 

também se encontra dentro da autonomia da vontade do agente, que poderá optar 

por descumprir e retomar ao processo conflitivo74. 

 
71 RUFINO, Emanuel dos Santos Costa. Introdução Dos Mecanismos De Consenso Na Justiça Criminal 
Brasileira: O Acordo De Não Persecução Penal (Resolução 181/183 Do CNMP). Ministério da Educação 
Universidade Federal De Pernambuco Centro De Ciências Jurídicas Faculdade De Direito Do Recife. Recife/PE. 
2019. 
72 LIMA, Waleska Alves. A Inserção Do Acordo De Não Persecução Penal No Ordenamento Jurídico 
Brasileiro: Uma Análise Sobre A Justiça Consensual Criminal No Brasil E O Princípio Da 
Obrigatoriedade Da Ação Penal. Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, Curso de Direito, 
Fortaleza, 2019. 
73 FERREIRA, Lucas César Costa. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: advento da Lei nº 13.964/19 
e reflexos para o Ministério Público. Meu site jurídico, 2020. Disponível em: 
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2020/01/14/acordo-de-nao-persecucao-penal-advento-da-lei-no-
13-96419-e-reflexos-para-o-ministerio-publico/. Acesso em: 26/07/2021 
74 RUFINO, op. cit., p. 47. 
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Um ponto a ser refletido, é se houver a descoberta futura do 

descumprimento de alguma condição, ou seja, após a decisão declaratória da 

extinção de punibilidade. Poderá haver rescisão com efeito retroativo, 

desconsiderando a sentença homologatória? Analisando o caso de maneira análoga, 

sim, pois a decisão apenas reconheceu um fato gerador (cumprimento das 

condições), que no caso inexistiu, como se analisa o julgamento de situação parecida 

no STF, HC 95.683/GO em processo de SCP do art. 89, § 5º da lei 9.099/9575. 

 

Vejamos o inteiro teor da decisão: 

EMENTA. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO 
DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. 
PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. I - Esta Corte já 
firmou entendimento no sentido de que o benefício da suspensão 
condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, 
desde que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido antes 
do término deste período. II - Sobrevindo o descumprimento das 
condições impostas, durante o período de suspensão, deve ser 
revogado o benefício, mesmo após o término do prazo fixado pelo juiz. 
III - Habeas corpus denegado. (STF - HC: 95683 GO, Relator: Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/06/2010, 
Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-149 DIVULG 12-08-2010 
PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-02 PP-00442)76. 
 

Desta forma, podemos ter a concepção de que havendo o acordo o 

investigado se mantém obrigado mesmo após o cumprimento, sob pena de ter a 

sentença que extinguiu a punibilidade rescindida, bem como ter todos os efeitos 

penais retroagidos.  

 
3.3. Os princípios processuais penais frente à justiça penal negociada  

 

Em um Estado democrático de Direito, o processo penal deve ser 

conduzido e aplicado de acordo com as normas do respectivo ordenamento jurídico, 

resguardar e zelar pelos direitos e garantias fundamentais é o principal objetivo. 

Ordenamento jurídico entende-se por ser uma constituição de 

 
75 LAI, Sauvei.  Primeiras impressões sobre o acordo de não persecução penal. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/depeso/320078/primeiras-impressoes-sobre-o-acordo-de-nao-persecucao-penal. 
Acesso em: 23 jun. 2021 
76 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 95.683/GO (HC 95.683/GO). Recorrente: Benedito 
Aparecido Monteiro e outros. Recorrido: Superior Tribunal De Justiça. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 
Goiás, 22 de junho de 2010. Lex: Jurisprudência do STF. Disponível em:  
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15667872/habeas-corpus-hc-95683-go>. Acesso em: 26 jun. 2021 
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sistema lógico e coordenado imantado por princípios cuja meta é buscar coerência na 

aplicação das normas em diversas áreas do direito77. 

Alguns princípios do processo penal e a sua abrangência no nosso 

ordenamento devem ser encarados não apenas em sua feição principiológica, mas 

também como garantias para o acusado. 

O primeiro é o Devido Processo Legal previsto no artigo 5º, LVI da 

Constituição Federal Brasileira78, princípio indispensável para realização da justiça 

criminal, visa propiciar vários instrumentos ao investigado, incumbidos pela lei, tais 

como o direito a uma sentença fundamentada, a produção de provas, de obter um 

julgamento imparcial, dentre outros igualmente importantes79.  

Nesse sentido, Marllon Souza afirma que:  
 
“o devido processo significa que o Estado deve respeitar todos os direitos 
fundamentais do acusado desde o início das investigações, passando pela 
ação penal, até a eventual execução da pena. Se houver qualquer 
desrespeito por parte dos órgãos estatais aos direitos do réu, o sistema 
legal deve estabelecer medidas de proteção do cidadão em face de ações 
arbitrárias ou ilegais realizadas pelos agentes do estado abusando de seu 
poder.” 
 
Assim, pode-se afirmar que o devido processo legal consiste em um 

princípio regente de todo o processo, e dele derivam vários outros princípios como 

veremos a seguir. 

O segundo a ser observado é consectário do devido processo legal, 

trata-se do contraditório, consiste na “ciência bilateral dos atos ou termos do processo 

e a possibilidade de contrariá-los”80.  

O contraditório pode ser entendido como uma oportunidade às 

partes para impugnar ou fornecer uma versão acerca de algum fato imputado que é 

do seu interesse81.  

 Em sede de processo penal, é indispensável, ainda que o 

contraditório seja pleno e efetivo, pois além de proporcionar ao réu o conhecimento 

 
77 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais penais e processuais penais. 4ª Ed. rev., atual. e 
ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 27 
78 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. DF, Brasília. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 29 de junho de 2021. 
79 VALE, Ionilton Pereira do. Princípios constitucionais do processo penal na visão do Supremo Tribunal 
Federal. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, p. 222 
80 JÚNIOR, Américo Bedê Freire; SENNA, Gustavo. Princípios do processo penal: entre o garantismo e a 
efetividade da sanção. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 129 
81 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais penais e processuais penais. 4ª Ed. rev., atual. e 
ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 398. 
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da imputação que paira contra a sua pessoa, oportunizando a sua defesa, é 

indispensável que haja defesa técnica, sendo inadmissível a existência de uma 

acusação sem defesa82.  

Não se pode admitir um contraditório meramente formal, mas deve-

se verdadeiramente proporcionar os meios necessários para as partes se 

manifestarem e produzirem provas no seu interesse83. 

Atualmente, o contraditório se aproxima do princípio da paridade de 

armas, uma vez que além do direito à participação, deve ser garantida a mesma 

intensidade e extensão de participação para ambas as partes84. 

 Considerando as necessidades técnicas do processo, a lei deve 

propiciar a autor e réu uma atuação processual em plano de igualdade, dando a 

ambas partes possibilidades de acusação e defesa85.  

A essência do processo está na simétrica paridade da participação 

dos interessados, reforçando o papel das partes e do contraditório86. 

Inerente à garantia do contraditório está a ampla defesa. De acordo 

com essa garantia, ao réu é assegurado o direito de se valer de amplos e extensos 

métodos para se defender da acusação, visto que é parte hipossuficiente ante a força 

do Estado. 

 Por meio dessa garantia é assegurado ao réu produzir provas e 

apresentar alegações e impugnações que sejam favoráveis à sua pretensão. 

A ação penal privada é uma via persecutória em que figura como 

titular do direito de propor a denúncia/queixa, de forma exclusiva ou subsidiária, o 

próprio ofendido ou quem tem a capacidade processual para substituí-lo87.  

No Código Penal, em seu art. 100 e art. 3088 o princípio da 

 
82 GUEDES, Néviton. O direito do réu de não ser surpreendido pela acusação e o artigo 385 do CPP. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-set-10/direito-nao-surpreendido-acusacao-artigo-385-cpp> 
Acesso em: 26 ago. 2021. 
83 JÚNIOR, op. cit., p. 132. 
84 SILVA, Naiara Lisboa da. O PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS COMO UMA FICÇÃO 
JURÍDICA NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO – UMA ANÁLISE SOBRE A VIOLAÇÃO DO 
PRINCÍPIO E SUAS CONSEQUÊNCIAS. Rio de Janeiro, RJ: EMERJ. 2018. 
85 FERNANDES, Antonio Scarence. Processo penal constitucional - 7ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 56. 
86 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal - 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p 42. 
87 REBOUÇAS, Sérgio. Curso de direito processual penal. Salvador, BA: JusPodivm, 2017. p. 277-278 
88 Art. 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. [...] § 2º - 
A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para 
representá-lo. [...] § 4º - No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o 
direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Art. 30. 
Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada. 
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oportunidade vem de forma explícita tratar da discricionariedade do ofendido para 

oferecer ou não a queixa-crime. A conveniência deste direito, entretanto, não é eterna, 

devendo obedecer ao prazo decadencial de 6(seis) meses, a fim de o seu direito não 

decaia, conforme o disposto no art.38 do CP89.  

Por outro lado, o princípio da disponibilidade é entendido como a 

possibilidade de o querelante desistir da ação penal, quando constatado as hipóteses 

de desistência da ação (perempção ou pelo perdão ao acusado). Se a vítima é 

oferecida a faculdade de exercer o direito de ação, não há que se falar sobre a 

possibilidade para também poder se arrepender90. 

Vale destacar também que com o surgimento da figura Estatal, criou-

se com ela também a responsabilidade de solucionar conflitos e infrações penais, pois 

esta ordem se encontra acima dos indivíduos da sociedade.  

A partir desse entendimento, resta demonstrado que o Estado é o 

detentor do jus puniendi (poder-dever de punir) que foi retirado das pessoas e 

transferido automaticamente para esfera de atuação desse novo personagem. 

Daí se tem a criação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, 

o Estado, por meio do MP, tem o dever investigativo, e através da denúncia de 

deflagrar uma ação penal que mobilizará o Poder Judiciário, cuja importância supera 

as partes envolvidas e abrange toda sociedade, sendo assim, presente os elementos 

de justa causa deverá o órgão ministerial agir em prol de uma resposta do órgão 

julgador91.  

O princípio da obrigatoriedade da ação penal significa que o órgão 

acusatório, não é somente encarregado da investigação, ou tem uma simples 

faculdade de investigar e buscar a punição do autor da infração penal, mas, tem o 

“dever de fazer”. Assim, quando há infração penal, sendo instrumentalizada via ação 

penal pública incondicionada, deve a autoridade policial investigar e, em seguida, é 

obrigatório que a promotoria apresente a denúncia92. 

No entanto, ao se tratar de justiça penal negociada, como bem 

 
89 Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou 
de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o 
autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. 
90 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 13ª edição revista, 
ampliada e atualizada. Salvador: JusPodivm, 2018.p. 268 
91 JARDIM, Afrânio Silva. Ação Penal Pública: Princípio da Obrigatoriedade. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001. p.12. 
92 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.p. 
47-48 
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aponta doutrinadores, não há qualquer ofensa à Constituição Federal, pois não houve 

previsão expressa nesse sentido no Código de Processo Penal, dessa forma, é 

possível que os princípios sejam mitigados e aplicados de maneira que não 

extrapolem a dignidade da pessoa humana93.  

Assim é que é possível a aplicação do acordo de não persecução 

penal, proposto pelo CNMP, como forma de solução extraprocessual de conflitos 

penais. Sendo assim, o princípio da oportunidade da ação penal ao membro do 

Ministério Público começa a aparecer no âmbito jurídico, baseado em critérios de 

economia processual, celeridade e efetividade da lei penal. Poderá o órgão decidir 

assim os casos que devem ir a juízo e quais poderão ser solucionados de maneiras 

alternativas94. 

Desta forma, se verifica pontos em que o instituto desde a sua 

origem com a resolução do CNMP se utiliza dos princípios basilares da Constituição 

e do Código de Processo Penal para ser firmado no âmbito jurídico. 

 
3.4 Principais debates em torno do Acordo de Não Persecução penal 

3.4.1 A (im)possibilidade de oferecimento do acordo nas ações penais subsidiárias da 
pública e sua (ina)plicabilidade nas ações penais privadas 
 

Explanado o panorama teórico e crítico a respeito do tema, implica 

analisar alguns questionamentos levantados de forma reiterada na aplicação do 

acordo de não persecução penal. 

O primeiro questionamento trata-se da possibilidade de a vítima 

ingressar com ação penal subsidiária da pública em virtude do oferecimento do ANPP 

proposto pelo MP ao investigado. Com previsão no art. 5°, LIX da CF/8895, este tipo 

de ação é permitido pela constituição para que a vítima ou seu representante legal 

ingresse com ação penal, nos casos em que o Ministério Público se mantenha inerte, 

principalmente nos casos de ações penais públicas96. 

Dessa maneira, a ação penal subsidiária da pública somente será 

 
93 MOURA. Pedro Higor Faustino. Acordo De Não Persecução Penal: O Avanço Da Justiça Consensual Na 
Esfera Criminal Brasileira. Brasília: UNICEUB. 2019 
94 Ibidem. p.15.  
95 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. DF, Brasília. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 29 de julho de 2021. 
96 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 
436.  
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aplicada se necessariamente houver a omissão do órgão ministerial, ou seja, ocorre 

uma carência de manifestação dentro do prazo legal para oferecer a denúncia, 

justificando então o ajuizamento desta ação de fato pela inércia do ministério público 
97. 

Ocorre que o oferecimento do ANPP constitui uma ação de 

titularidade do Ministério Público, com base no art. 28-A do CPP, dispositivo legal que 

disciplina a atuação da Instituição98. Por isso, não há qualquer omissão ou inércia do 

órgão, apenas é o cumprimento do dever do agente político, que acata a legislação, 

desde que presentes os requisitos necessários para a celebração e a ausência das 

hipóteses de vedação do acordo99.  

Portanto, verificada a ausência da omissão ministerial, esta que é 

requisito para o ajuizamento da ação penal subsidiária da pública, é completamente 

incabível a ação quando o Ministério Público deixa de oferecer denúncia em virtude 

da realização do ANPP. 

Como segundo questionamento, apesar de o legislador não 

mencionar a possibilidade de acordos de não persecução penal em crimes de ação 

penal privada, faz-se necessário o debate a respeito da possibilidade do pacto entre 

querelante e querelado100. O Estado legitima o autor para agir em nome próprio, 

ajuizar ação penal e pleitear a condenação do investigado101. 

Nesse diapasão, o entendimento de alguns doutrinadores é de que 

há discricionariedade da vítima ou de seu representante legal em optar pelo 

ajuizamento ou não da ação, logo, o ANPP não se faz necessário neste tipo de via 

processual, pois o juízo de oportunidade e conveniência da vítima já sucumbiu quando 

decidiu não celebrar o acordo com o ofendido anteriormente102. 

No entanto, autores resistem ao posicionamento, acreditando que 

 
97 DOWER, Patrícia Eleutéria Campos; SOUZA, Renee do Ó. Algumas respostas sobre o acordo de não persecução 
penal. In: BARROS, Francisco Dirceu; CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira; CUNHA, Rogério Sanches; SOUZA, 
Renee do Ó (orgs). Acordo de Não Persecução Penal: Resolução 181/2017 do CNMP com as alterações feitas 
pela Res. 183/2018. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2020. 
98 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira; Manual do Acordo de Não Persecução Penal À luz da Lei 13.964/2019 
(Pacote Anticrime). 2ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora JusPodivm. 2021, p. 189 
99 SOUZA; DOWER, 2020 
100 SILVA, F. R. A. Os acordos de não persecução e o comportamento da Defensoria Pública na assistência 
jurídica. Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, n. 26, p. 367–423, 
2021. Disponível em: <https://revista.defensoria.rs.def.br/defensoria/article/view/41> Acesso em: 25 jul. 2021. 
101 NUCCI, 2020. 
102 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira; Manual do Acordo de Não Persecução Penal À luz da Lei 13.964/2019 
(Pacote Anticrime). 1ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora JusPodivm. 2020 
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poderá ser estendida a aplicação do ANPP as ações penais privadas, tendo em vista 

a ocorrência, de forma análoga, com os institutos da transação penal e da suspensão 

condicional do processo e o respectivo entendimento jurisprudencial. Vejamos a 

seguir: 

 
 “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. ARTS. 138, 139 
E 140, C/C 141, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL 
PRIVADA. QUEIXA-CRIME. PENAS QUE SUPERAM DOIS ANOS. 
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. 
ALEGAÇÃO DE ERRO NA TIPIFICAÇÃO. SUPOSTA DISPUTA 
ELEITORAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. 
LEGITIMIDADE DO QUERELANTE. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCRIÇÃO DE CONDUTA QUE, EM 
TESE, CONFIGURA CRIME. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS DESPROVIDO. IV – A jurisprudência dos Tribunais 
Superiores admite a aplicação da transação penal às ações penais 
privadas. Nesse caso, a legitimidade para formular a proposta é do 
ofendido, e o silêncio do querelante não constitui óbice ao 
prosseguimento da ação penal. (STJ – RHC 102.381/BA, Rel. 
Ministro Félix Fischer, 5º turma, julgado em 09/10/2018, DJe 
17/10/2018).103”. 

 “I. Suspensão condicional do processo e recebimento de denúncia. 
Cabível, em tese, a suspensão condicional do processo, é válido o 
acórdão que – não a tendo proposto o autor da ação – recebe a 
denúncia ou queixa e determina que se abra vista ao MP ou ao 
querelante para que proponha ou não a suspensão: não faria sentido 
provocar a respeito o autor da ação penal antes de verificada a 
viabilidade da instauração do processo. II. Suspensão condicional do 
processo instaurado mediante ação penal privada: acertada, no 
caso, a admissibilidade, em tese, da suspensão, a legitimação para 
propô-la ou nela assentir é do querelante, não, do Ministério Público. 
(STF – HC 81720, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, 1º turma, 
julgado em 26/03/2002, DJ 19-04-2002 PP-00049 EMENT 
VOL02065-03 PP-00667).104”. 

 
Além disso, verifica-se que, a aplicação do ANPP nas ações penais 

privadas traz benefícios tanto para o ofendido quanto para o ofensor, enquanto um 

poderá obter a reparação do dano de forma rápida, o outro poderá se livrar do estigma 

de ser réu em uma ação penal.  

 
103 _______. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. Agravo em Recurso Especial Nº 1.668.289/SP. 
Embargante: Marcelo Gir Gomes. Embargado: Ministério Público do estado de São Paulo. Relator: Felix Fischer, 
26 de maio de 2020. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1945806&num_re
gistro=202000430078&data=20200603&formato=PDF> Acesso em: 27 jun. 2021. 
104 _______. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Habeas Corpus nº 81720/SP. Paciente: Paulo Roberto 
Gomes Mansur. Impetrante: Paulo Sérgio Leite Fernandes. Relator: Sepúlveda Pertence, 23 de março de 2002. 
Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur16981/false. Acesso em: 27 jun. 2021. 
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Nesse sentido, o ANPP, nos casos de ação penal privada, será mais 

vantajoso para o ofendido propor o acordo do que ajuizar a ação, pois i) poderá 

receber, concreta e imediatamente, a reparação do dano; ii) verá o investigado 

cumprindo medidas, como prestação de serviços à comunidade, e por último, iii) não 

terá gastos financeiros que envolvem o patrocínio de uma ação penal privada.105”. 

Logo, se o entendimento dos tribunais for dessa maneira, e sendo 

celebrado o ANPP nas ações penais privadas pelas partes, o ofensor fica obrigado a 

cumprir as condições e o ofendido fica obrigado a não oferecer queixa-crime, desde 

que haja o cumprimento integralmente da avença106. 

 

3.4.2 Acordo de não persecução penal: direito subjetivo do investigado ou faculdade 

do MP? 

 

Com a criação do Pacote Anticrime e a instauração do ANPP mais 

um novo debate voltou a surgir, desta vez, se o instituto pode ser considerado um 

direito subjetivo do investigado ou se é uma mera discricionariedade do investigado. 

Nesta temática, desde que preenchidos os requisitos legais para a 

celebração do acordo, o investigado tem direito ao benefício, de forma que o instituto 

seria um direito subjetivo do acusado. Deste modo, o imputado deverá postular o 

reconhecimento de seu direito que lhe está sendo negado pelo Ministério Público, e o 

judiciário irá decidir diante do acionamento107. 

Então, a figura do juiz garantidor da eficácia do direito é apresentada, 

de forma a cumprir com a sua missão constitucional108. 

Em contrapartida, vale ressaltar que o ANPP trata-se de um negócio 

jurídico, logo, deverá ser analisado a vontade mútua das partes, com a necessidade 

ativa das mesmas, então, poderá o juiz determinar de ofício que seja realizado o 

acordo, retirando desta maneira a característica principal do instituto, qual seja, o 

consenso109. 

Ao fazer a análise da nomenclatura “acordo”, tem-se a existência da 

soma de vontade das partes envolvidas para a efetiva celebração. Logo, se o 

 
105 CABRAL, 2020, p. 187 
106 SILVA, F. R. A. Acesso em: 25 jul. 2021. 
107 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 199. 
108 Ibidem, p. 199. 
109 Ibid., p.199 
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Ministério Público não tiver interesse na negociação, não haverá celebração110. 

A discricionariedade do MP fica explícita na parte final do caput do 

art. 28-A do CPP, que dispõe que “[…] o Ministério Público poderá propor acordo de 

não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime […]”, o verbo deixa claro a intenção do legislador de que trata-se 

de uma faculdade do titular da ação penal, se assim não fosse, de certo o verbo 

disposto seria outro” 111.  

De forma que se fosse obrigado a propor o acordo essa imposição 

ao órgão poderia “[…] resultar na negação da legitimidade do Ministério Público para 

traçar política de persecução penal criminal […]”112. 

Após essa breve análise, cumpre consignar que não há de se falar 

em direito subjetivo do investigado, mas sim de uma faculdade do Ministério Público. 

A impressão mostrada pelo instituto em tela, é a de insegurança 

jurídica. Na perspectiva do investigado, tem-se a sensação do “modus seletivo” onde 

é utilizado o instituto de forma selecionada, taxando os agentes infratores que serão 

beneficiados com acordo, bem como os que serão prejudicados com a ação penal 

movida contra si113. 

Nessa linha, tratando da importância dos direitos subjetivos Raffaele 

de Giorgi leciona que “a sociedade contemporânea tem uma especial necessidade 

desses direitos subjetivos, parecendo mesmo que uma função própria daquilo que é 

chamado 'pós-modernidade' consiste no levar a sério os direitos subjetivos”114. 

Por fim, é interessante entendermos o papel do direito subjetivo no 

sistema jurídico penal e também observar a existência de impunidade sem o devido 

processo legal. A sensação de “modus eletivo” gerado no investigado, mesmo ele 

tendo os requisitos necessários para celebração do acordo, pode abalar a estrutura 

do sistema penal, haja vista que o ato induz a descrença na segurança jurídica e gera 

instabilidade da obrigatoriedade da ação penal nos termos legais. 

 
110 EROUD, Aicha; RIZATTI, Jacksanderson; ALBUQUERQUE, Raimundo de.  Acordo de não persecução 
penal: direito subjetivo do investigado? Disponível em: < https://canalcienciascriminais.com.br/acordo-de-nao-
persecucao-penal/> Acesso em: 25 jul. 2021. 
111 DOWER, Patrícia Eleutéria Campos; SOUZA, Renee do Ó. Algumas respostas sobre o acordo de não 
persecução penal. In: BARROS, Francisco Dirceu; CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira; CUNHA, Rogério Sanches; 
SOUZA, Renee do Ó (orgs). Acordo de Não Persecução Penal: Resolução 181/2017 do CNMP com as 
alterações feitas pela Res. 183/2018. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 150. 
112 Ibidem, p.150. 
113 EROUD; RIZATTI; ALBUQUERQUE, op cit., Acesso em: 25 jul. 2021. 
114 DE GIORGI, Raffaele. Direito, democracia e risco: vínculos com o futuro. Sergio Antonio Fabris Editor. 
Porto Alegre, 1998, p.99. 



45  

 

 
3.4.3 A ausência de interesse de agir como causa de arquivamento após o 

cumprimento das condições do acordo 

 

Para termos a concepção da consequência gerada pela falta do 

“interesse de agir”, um aprofundamento nas condições da ação penal é necessário 

para que haja compreensão do acadêmico em relação à tomada de decisão do órgão 

ministerial ao promover o arquivamento da investigação criminal. 

As condições da ação no processo penal brasileiro implicam no 

conhecimento, e no julgamento da pretensão trazida na lide, desde que, preenchido 

os devidos requisitos legais, ora trata-se da devida identificação das partes, ora o 

objeto da relação será verificado, e inclusive será analisado se de fato há efetiva 

necessidade da atuação jurisdicional115. 

Utilizada como requisito necessário para analisar o mérito ou não de um 

processo, as condições transformam o direito de ação e a pretensão em algo palpável 

ou instrumentalizado, em regra, deverá haver a existência de no mínimo três 

condições da ação, entre elas, o que trataremos neste aprofundamento, o “interesse 

de agir”116. 

Desta forma, o interesse de agir pode ser definido como “utilidade do 

provimento jurisdicional pretendido pelo demandante”. Ou seja, o Estado somente 

exerce a sua função jurisdicional quando é necessário, nesta toada fica resguardado 

o trinômio de pressupostos117. 

“Desdobra-se no trinômio: necessidade e utilidade do uso das vias 

jurisdicionais para a defesa do interesse material pretendido e à adequação à causa 

do procedimento e do provimento, de forma a possibilitar a atuação da vontade 

concreta da lei segundo os parâmetros do devido processo legal”118. 

Dentro do ANPP o Ministério Público verificando a ausência deste 

requisito, qual seja, interesse de agir, que se faz como essencial para propositura da 

investigação criminal, o órgão ministerial promoverá o arquivamento119. 

 
115 PACELLI, Eugenio de Oliveira. Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.83. 
116 OLIVEIRA, CAMILA ALVES. Condições da ação penal e civil: uma breve análise crítica. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/condicoes-da-acao-penal-e-civil-uma-breve-
analise-critica/> Acesso em: 27 jun. 2021.  
117 DINAMARCO apud CAPEZ, 2007, p.470. 
118 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte geral. Volume 1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 470) 
119 LIMA, Waleska Alves. A Inserção Do Acordo De Não Persecução Penal No Ordenamento Jurídico 
Brasileiro: Uma Análise Sobre A Justiça Consensual Criminal No Brasil E O Princípio Da Obrigatoriedade 
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Como mostra a jurisprudência: 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO 
DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DOIS 
RECURSOS JULGADOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. FALTA DE 
INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EM CURSO REGULAR. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM 
DENEGADA. 1. Falta interesse de agir do impetrante quanto à 
alegada demora na apreciação de apelações criminais julgadas 
antes da impetração. A lei processual não estabelece um prazo para 
o julgamento do recurso de apelação criminal. Com efeito, a demora 
no seu processamento deve ser analisada à luz do princípio da 
razoabilidade, a fim de se verificar a caracterização de eventual 
constrangimento ilegal. 2. Processo em curso regular. É 
perfeitamente razoável o transcurso de pouco mais de 3 (três) meses 
entre a conclusão da apelação ao relator e o atual estágio do 
processo, o que afasta o argumento de constrangimento ilegal. 3. 
Ordem denegada. (STJ - HC: 329619 SP 2015/0163400-1, Relator: 
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/11/2015, T5 - 
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2015) 

Já na celebração do acordo de não persecução penal, verifica-se 

que não há fundamento para que seja provocada a tutela jurisdicional, visto que a 

pretensão punitiva, sendo um direito a ser veiculado por meio da ação penal já foi 

satisfatoriamente alcançada, não sendo exigido a realização do processo penal, com 

seus custos e gravames para a solução do conflito120. 

 

  

 
Da Ação Penal. Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, Curso de Direito, Fortaleza, 2019. 
120 Ibidem. Acesso em: 28 jun. 2021. 
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4. A ATUAL JUSTIÇA CONFLITIVA ENRAIZADA NO BRASIL. 
 

É notório que o atual sistema penal brasileiro está passando por uma 

imensa crise. Sem contar com a sobrecarga de processos, a demora da justiça, a 

burocracia, a formalidade do processo, muitas vezes a falta de efetividade da lei e o 

sentimento de impunidade ocasionado pela prescrição121. 

Não podemos pensar em neoconstitucionalismo, pós-positivismo, 

respeito à dignidade da pessoa humana ou o Estado que assegura direitos humanos, 

se não houver um sistema penal e processual penal que apresente um modelo de 

prestação jurisdicional de forma adequada e efetiva. Por isso devemos remodelar 

esse atual modelo de justiça122. 

Quando o assunto é a criminalidade, o país retrata uma imagem que 

é reflexo de um conjunto de falhas (legislativas, de políticas públicas, bem como 

jurisdicionais). Para isso, as medidas paliativas atualmente são destinadas ao 

combate das falhas no modelo de prevenção criminal123.  

O Poder Legislativo, edita leis na tentativa de atender aos anseios 

da população. Contudo, medidas amenizadoras não resolvem problemas estruturais 

enraizados. Em verdade, materializam o que se convenciona chamar de Direito Penal 

simbólico124. 

Essas leis de cunho simbólico, trazem uma forte carga moral e 

emocional, revelando uma clara intenção do Governo em manipular a opinião pública, 

ou seja, mostrar o legislador empenhado perante a sociedade criando uma falsa ideia 

de segurança125. 

Essa situação também gera a falsa impressão de que o problema da 

criminalidade se encontra sob o controle das autoridades, buscando transmitir à 

opinião pública a impressão de um poder legiferante atento e decidido126. 

 
121 LUCK. Alan Saldanha. O sistema de justiça conflitiva e as formas alternativas de resolução dos conflitos 
penais. Disponível em: < https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-73/o-sistema-de-justica-conflitiva-e-as-
formas-alternativas-de-resolucao-dos-conflitos-penais/#_edn1>Acesso em: 29 jun. 2021. 
122 LUCK. 2010. Acesso em: 29 de jun. 2021. 
123 VASCO VIANA, Gabriel Santana. Plea bargaining à brasileira? O acordo de não persecução penal como 
uma medida viável de política criminal. Disponível em: <http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/boletim-
cientifico/edicoes-do-boletim/boletim-cientifico-n-54-julho-dezembro-2019/plea-bargaining-a-brasileira-o-
acordo-de-nao-persecucao-penal-como-uma-medida-viavel-de-politica-criminal> Acesso em: 29 jun. 2021 
124 Ibidem. Acesso em: 29 jun.2021 
125 NETO, Júlio Gomes Duarte. O Direito Penal simbólico, o Direito Penal mínimo e a concretização do 
garantismo penal. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/o-direito-penal-
simbolico-o-direito-penal-minimo-e-a-concretizacao-do-garantismo-penal/> Acesso em 29 jun. 2021 
126  MASSON, Cleber. Código penal comentado. São Paulo: Método, 2018. p.2 
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4.1 Críticas ao atual sistema adversarial no processo penal 
 

O modelo adversarial trazido pela common law (sistema de Direito 

cuja aplicação de normas e regras não estão escritas, mas sancionadas pelo costume 

ou pela jurisprudência) iguala o processo penal à estrutura jurisdição contenciosa do 

processo civil, onde, por excelência, resolvem-se os conflitos de interesses 

privados127.  

Desta maneira, se considera o sistema adversarial, também 

chamado de “acusatório puro”, ou “processo de partes”, com resquícios do princípio 

da livre disposição e maior abertura ao princípio da oportunidade128.  

Contudo, há críticas ao modelo de resolução penal pactuada pelo 

fato da renúncia de diretos constitucionais, direito ao contraditório, não 

autoincriminação, júri popular e produção de provas mesmo existindo, no 

ordenamento estadunidense, legislações específicas destinadas a minimizar os 

impactos negativos e legitimar o uso deste sistema, são elas, as Federal Rules of 

Criminal Procedure e as Federal Rules of Evidence, normas que regulam o processo 

da plea bargaining129.  

Além da renúncia a direitos constitucionais, tem-se que, por ser um 

modelo baseado na negociação e um de seus pilares ser a não interferência da figura 

do juiz, o modelo adversarial fica suscetível à livre manipulação do processo, por que 

se dará de maneira proporcional à competência dos advogados das partes, em razão 

do princípio da busca pela verdade real na medida em que distorções da realidade 

ocorrerão mais facilmente130.  

Logo, as partes mais favorecidas financeiramente sairão em 

vantagem, pois terão condições de contratar advogados pertencentes à elite da 

posição, enquanto as partes menos favorecidas economicamente têm de contratar 

profissionais que pertençam às esferas inferiores131. 

 

 
127 CHEMERINSKY, Erwin.; LEVENSON, Laurie L. Criminal Procedure 2008: Case and Statutory 
Supplement. Aspen: Aspen Pub, 2008, p. 649. 
128 CHEMERINSKY, LEVENSON, 2008, p. 649 
129 VASCONCELOS, Bruno Baldani de. A Justiça Penal Consensual no Brasil em Face do Modelo de 
Resolução Penal Pactuado Norte-Americano. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-
penal/a-justica-penal-consensual-no-brasil-em-face-do-modelo-de-resolucao-penal-pactuado-norte-americano/> 
Acesso em: 30 jun. 2021. 
130 Ibidem, acesso em: 30 jun. 2021. 
131 Ibid. Acesso em: 30 jun. 2021 
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4.2 O plea bargaining e o modelo de justiça penal consensual advindo do CIVIL 
LAW. 
 

Analisada a influência prática das negociações inter partes no 

processo penal brasileiro, se faz necessário também a sua observância no 

ordenamento de diversos outros países, adeptos ao modelo civil law. Desta maneira, 

os instrumentos de negociação, se apresenta na maior parte das vezes como sendo 

de interesse público132. 

Nesse contexto de maior atuação das partes na produção probatória 

encontramos o Plea bargaining, que tem como definição sendo o processo legal pelo 

qual o infrator renuncia ao seu direito de ser submetido a um julgamento, confessando 

o delito, em troca da imputação que lhe será feita ou até mesmo da pena que lhe será 

imposta, ou até de uma atenuação feita pelo magistrado, evitando o prosseguimento 

do processo133.  

Conclui-se que a previsibilidade, gerada pelo sistema de 

precedentes combinada com o protagonismo dos sujeitos processuais, fazem com 

que o sistema common law seja perfeito para a aplicação do Plea Bargaining134. 

Sendo assim, é de suma importância a avaliação de sua 

incorporação ao direito brasileiro, desses mecanismos de justiça criminal consensual, 

ou seja, que já existem no ordenamento jurídico de outros países, mas que surgem 

no brasil com a intenção de valorizar e tornar mais eficaz o sistema penal brasileiro, 

sem usurpar os direitos e garantias da pessoa acusada135. 

Por isso, analisaremos o modelo norte americano com o seu método 

de resolução penal pactuada, embasados no plea bargaing e do nolo contedere. 

O que se verifica no modelo estadunidense, é que há declaração de 

culpa voluntária do acusado suprindo a instauração de um processo para buscar a 

“verdade real” dos fatos. Por isso, após a fase de inquérito o acusado irá comparecer 

em juízo para fazer a sua declaração de culpa (Guilty Plea) ou de inocência (not Guilty 

 
132 VASCONCELOS. Acesso em: 30 jun. 2021. 
133 CASEY, G. (1979). Argumentação: as experiências de promotores, juízes e advogados de defesa. Por 
Milton Heumann. (Chicago: University of Chicago Press, 1978. American Political Science Review). Disponível 
em: < https://www.jstor.org/stable/3053278> Acesso em: 02 jul. 2021. 
134 KERBRAT-ORECCHIONI, C. (2006). Na Negociação de Argumentação Interna. The Language of 
Negotiation, de Douglas W. Maynard, Nova York / Londres: Plenum Press, 1984 e The Discourse of 
Negotiation. Studies of Language in the Workplace, por Alan Firth (ed.), Oxford: Pergamon Press, 
1995. Negotiation, 5, 183-188. Disponível em: <https://doi.org/10.3917/neg.005.0183> Acesso em: 02 jul. 2021. 
135 VASCONCELOS. op. cit. Acesso em: 30 jun. 2021. 
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plea)136.  

Se o acusado se declarar inocente, o procedimento seguirá para que 

a promotoria prove a culpa do infrator; porém, se o acusado se declarar culpado, o 

procedimento passará imediatamente para fase de aplicação da pena, o que resulta 

em uma grande economia de tempo e recursos137. 

Essa declaração se dá a partir da manifestação do órgão acusador, 

que negocia a imputação que será feita ao agente (charge bargaining), acerca da pena 

e/ou consequências ocasionadas pelo delito (sentence bargaining)138.  

O que se verifica é que o jurisdicionado que vive sob a presença 

desse instituto pode abrir mão do devido processo legal, que lhe é assegurado através 

das garantias fundamentais previstas em lei, para negociar com o órgão ministerial, 

mediante confissão de culpa. Daí decorre a disponibilidade geralmente atribuída a 

esse modelo de justiça139. 

As pesquisas realizadas frente ao Poder Judiciário do Estado de 

Connecticut revelaram que o plea bargaining é uma aplicação comum, servindo não 

somente em juízos com uma grande carga processual, mas é bastante utilizado 

também em juízos com baixa carga de processos. Para que fique claro essa 

percepção de dados, abaixo mostra alguns dos resultados da pesquisa realizada por 

Milton Heumann140. 

Então, fica claro a influência do modelo de justiça consensual que o 

Brasil vem adotando, bem como a origem de sua implementação, modificando de 

certa forma o ordenamento jurídico pátrio e tornando-o muito mais célere e eficaz. 

Tudo isso, graças ao Guilty Plea que desde o final do séc. XIX e início do séc. XX se 

tornou uma resposta ao aumento da criminalidade em toda América do Norte141. 

 

4.3 A crise da Pena Privativa de Liberdade e a falência do sistema carcerário 
 

 
136 NARDELLI, Marcella Alves Mascarenhas. A expansão da justiça negociada e as perspectivas para o 
processo justo: A plea Bargaining norte-americana e suas traduções no âmbito da civil law. Revista 
Eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro, vol. 14, n.1, p.331-365, jul./dez. 2014. 
137 NARDELLI, p.331-365, jul./dez. 2014. 
138 Ibidem, p.331-365. 
139 Ibid., p. 331-365 
140 SOUZA, José Alberto Sartório de. "PLEA BARGAINING" Modelo de Aplicação do Princípio da 
Disponibilidade. Disponível em: 
<https://core.ac.uk/search?q=author:(Souza,%20Jos%C3%A9%20Alberto%20Sart%C3%B3rio%20de)> Acesso 
em: 02 jul. 2021 
141 SOUZA. Acesso em: 02 jul. 2021 
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A pena privativa de liberdade atingiu seu apogeu na segunda metade 

do século XIX, mas começou a decair antes mesmo que o século terminasse. Iniciava-

se um emaranhado de questionamentos em torno da pena privativa de liberdade, que 

por sua vez não atingia as suas finalidades, pois na maioria das vezes, estimulava a 

reincidência do agente142. 

A visão que se tem, assim como em outros países, é de que a prisão 

corrompe, desmoraliza, denigre a pessoa do condenado.  

Michel Foucault, pensador francês, em sua obra Vigiar e punir, já 

explanava o que seria o drama da prisão, e afirmava que a PPL não havia fracassado, 

pois cumpriu o objetivo a que se destinava, qual seja, o de estigmatizar, e separar os 

condenados143. No entanto, em outra passagem, o mesmo autor sentenciava: 

 

 “A prisão é a detestável solução da qual, no momento, não se pode 

abrir mão”. Nessa mesma linha, a Exposição de Motivos do Projeto 

de Código Penal alemão destacava que “a prisão é uma amarga 

necessidade de uma sociedade de seres imperfeitos, como são os 

homens”144. 

 

As primeiras conclusões contrárias às penas privativas de liberdade, 

vieram no Programa de Marburgo de Von Liszt, em 1882, e sua “ideia de fim no Direito 

Penal”, quando sustentou que “a pena justa é a pena necessária”. Surgiu então, o 

primeiro combate à pena de prisão, sugerindo a busca de medidas alternativas (a 

pena de multa é um exemplo disso), que acabou ganhando ainda mais espaço com 

os Congressos Penitenciários Europeus realizados no período de 1880 a 1890145. 

Essa progressista orientação político-criminal, não estimulou o 

legislador penal brasileiro de 1940. Tanto que nosso Código Penal não previu 

nenhuma alternativa à pena de prisão, a despeito da importância desse movimento 

político-criminal que contagiou toda a Europa Democrática146.  

A justificativa para essa opção político-criminal, do legislador 

 
142 BITENCOURT, Cezar Roberto. Nas prisões brasileiras, o mínimo que se perde é liberdade. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2017-jan-06/cezar-bitencourt-massacre-manaus-foi-tragedia-anunciada> Acesso em 
02 jul. 2021. 
143 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir, Petrópolis: Ed. Vozes, 1983, p. 208 e 244. 
144 Ibidem, p. 208 e 244. 
145 BITENCOURT, op. cit. Acesso em 02jul. 2021 
146 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1993, p. 267. 
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brasileiro, se deu ao fato de que o nosso Código Penal de 1940 inspirou-se no Código 

Penal Rocco de 1930 (italiano), de caráter nitidamente fascista147. 

Pois bem, atendendo aos princípios basilares da penologia e 

da política criminal vigentes, com a Reforma Penal de 1984 (Lei 7.209/84) o brasil 

instituiu as chamadas penas restritivas de direitos e restabeleceu o sistema de dias-

multa no Brasil, uma clara adoção de medidas alternativas para as penas de prisão 

de curta duração148. 

Ademais, o que se observa são inúmeros fracassos da pena 

privativa de liberdade, visto que ela vem se transformando em um local de suplícios, 

pois as políticas de encarceramento são rasas e acabam gerando a dessocialização 

e degeneração do recluso, distanciando-se da finalidade da pena, qual seja a de 

ressocializar149. 

A como já abordado, a PPL deveria ressocializar o indivíduo, no 

entanto os reais efeitos gerados pela prisão, os quais não são declarados, estão na 

contramão, tendo em vista a desumanização do sistema carcerário, pois não cumpre 

com sua função de reeducar o indivíduo. Essa pena, atinge na maioria das vezes os 

indivíduos de classes sociais menos favorecidas e isso está sendo visto como 

sinônimo de justiça seletiva, vez que essas classes são fortemente atingidas, como 

lecionam Zaffaroni e Pierangeli150. 

 

[...] a pena privativa de liberdade é resultado de uma espécie de 

“justiça seletiva”, porque por ela serão atingidos os indivíduos 

pertencentes aos setores sociais menos favorecidos e os de 

quociente intelectual mais baixo, isto é, os menos aptos para a 

competição que a sociedade impõe. A maior parte dos submetidos a 

essas penas é integrada por pessoas que provêm destes setores151. 

 

Sendo assim, verificando os aspectos de decadência da pena 

e o seu possível fracasso frente à implantação dos mecanismos de justiça negociada 

 
147 BITENCOURT, 1993, p. 267. 
148 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão, cit., p. 247-248. 
149 JUNQUEIRA, Ivan de Carvalho. Dos direitos humanos do preso. São Paulo: Lemos Cruz, 2005, p. 14. 
150 PEREIRA, Ramatiz Soares. Pena Privativa de Liberdade-Evidências de sua falência. Disponível em: 
<https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=13821> Acesso em: 03 jul. 2021. 
151 ZAFFARONI, Eugênio Raúl, José Henrique Pierangeli. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte geral. 4. 
ed. São Paulo: RT, 2002. p. 789 
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é difícil falar em modificação ou exclusão desse tipo de aplicação penal, tendo em 

vista que o modelo inquisitivo é algo que já está enraizado no processo penal 

brasileiro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente monografia teve como escopo realizar uma análise 

da aplicação do acordo de não persecução penal no processo penal brasileiro, bem 

como a expansão da justiça penal negociada no ordenamento jurídico penal pátrio. 

Verificou-se que a carga processual em trâmite nas varas 

criminais do Brasil está ultrapassando números astronômicos, que fogem da 

realidade. Para este tipo de situação, surge as políticas criminais no intuito de tornar 

mais célere e eficaz toda a persecução penal. 

Contudo, nesse caminho, vários debates de maneira acertada 

foram sendo gerados em torno desse mecanismo. Pois, para que haja evolução e 

solidificação de qualquer sistema a ser implantado na esfera do Direito necessita 

dessas correntes, que fecham brechas capazes de tornar o sistema num verdadeiro 

fracasso. 

O que se percebe, é que havia de fato a necessidade de criar 

um modelo de acordo para tratar de crimes de médio potencial ofensivo, derivando, 

pois, de sistemas já utilizados nos Juizados especiais e em crimes com uma grande 

pena base (alto potencial ofensivo). 

Por derradeiro conclui-se que de fato são constitucionais, pois 

assumem a figura de um negócio jurídico realizado entre acusado e ministério público. 

E de forma taxativa tendo preenchidos requisitos fará jus ao benefício do acordo. 

No desenvolvimento deste trabalho, viu-se todos 

procedimentos de validade, inclusive as ocasiões de descumprimento e os efeitos 

gerados decorrentes dessa infração. 

Por derradeiro, a explanação da precariedade do sistema 

prisional no Brasil exerce direta influência nefasta no apenado, não o reinsere na 

sociedade e, ao mesmo tempo, desampara essa sociedade quando lhe devolve, ao 

fim da pena, marcado por um regime cruel e desumano e que não protege a dignidade 

da pessoa humana do preso, ao revés, causa-lhe, mesmo, intensa degradação. 

Assim, considerando que desde os primórdios a pena privativa de liberdade apresenta 

evidências de falência. 
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ANEXO A - Números referentes às formas de solução de casos criminais.  Cortes 
Superiores de Connecticut. De 1966 a 1973. 
 

Disposition of Criminal Cases by Defendants in Connecticut Superior Courts, 1966-73 

Method of Disposition  1966-67 1967-68 1968-69 1969-70  1970-71 1971-72 1972-73 

Guilty Plea 1635 2107 2696 3186 3680 3332 2244 

Noite or Dismissal 267 419 686 1110 1302 1302 646 

Trial 164 241 301 191 231 156 114 

Total Dispositions 2066 2767 3683 4487 5213 4790 3004 

% Trial/ Total Disposition 7.9 8.7 8.2 4.3 4.4 3.3 3.8 

Fonte: Heumann (1978) 

 

ANEXO B - Números relativos à média de casos criminais apreciados por ano. Cortes 

Superiores de Connecticut. De 1880 a 1954. 

 

Rank Ordering of Connecticut Superior Courts by Mean Number Cases Oisposed Annually, 1880- 1954 

Superior Courts Total Cases Mean Standard Deviation 

Tolland 2468 34 21 

Middiesex 4143 56 20 

Windham 5362 73 25 

Litehfield 6235 85 51 

Waterbury 5220 87 37 

New London 8553 117 43 

Fairfield 19,043 261 71 

New Haven 20,236 278 104 

Hartford 24,212 332 158 

Fonte: Heumann (1978) 

 

ANEXO C - Números referentes à média anual de julgamentos realizados em cortes 

com grande e pequeno volume de casos. De 1880 a 1954. 

 

Means of Annual trial to Total Cases Ratio for Low and High Volume Superior Courts, 1880-1954 

Low Volume Courts High Volume Courts 

Tolland Middiesex Wndham Fairfield New Haven Hartford 

ktean Trials/Cases .16 .14 .11 07 .12 .07 

itandard devialion .12 .07 .07 .05 .06 .04 

Fonte: Heumann (1978) 

 


