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RESUMO: 
Este trabalho analisa o novo instituto de 

justiça negociada brasileira, intitulado como acor-
do de não persecução penal, introduzido pela Lei 
n. 13.964/2019, mas que possui uma aplicação no 
âmbito do Ministério Público, através da Resolu-
ção n. 181/2017, editada pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público. Este trabalho está dividi-
do em três partes: a primeira relacionada a parte 
histórica, contextualização jurídica e uma breve 
explicação sobre as mudanças processuais no 
âmbito da justiça negociada; a segunda apresenta 
a diferença entre o instituto da transação penal 
e o acordo de não persecução penal; e a terceira 
é dedicada a uma análise sobre a aplicabilidade e 
efetividade do instituto no Brasil, demonstrando 
a possibilidade de gerar uma dupla punição Es-
tatal. Concluímos que após análise dos tribunais 
superiores buscando modelar a sua forma de apli-
cação, será necessário atentar-se para não resultar 
em uma forma de coerção estatal.

Palavras-chave: Acordo de não persecu-
ção penal, aplicabilidade, efetividade.

ABSTRACT:
This work exposes the new institute of  

Brazilian negotiated justice, entitled as non-criminal 
prosecution agreement, introduced by Law n. 
13.964/2019, but which has an application within 
the scope of  the Public Ministry, through Resolution 
no. 181/2017, edited by the National Council of  the 
Public Ministry, but which had no legal support. This 
work is divided into three parts: the first related to the 
historical part, legal contextualization and a brief  
explanation of  the procedural changes in the scope of  
negotiated justice; the second shows the difference between 
the criminal transaction institute and the non-criminal 
prosecution agreement; and the third is dedicated to an 
analysis of  the applicability and effectiveness of  the 
institute in Brazil, demonstrating the possibility of  
generating a double state punishment. We conclude that 
after analysis of  the higher courts seeking to model its 
form of  application, it will be necessary to pay attention 
not to result in a form of  state coercion.

Keywords: Non-criminal prosecution 
agreement, applicability, effectiveness.
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa analisar o novo sistema de justiça penal negociada e sua 
eficácia no sistema penal brasileiro. Surgiu através da Resolução n. 181/2017 do CNMP 
e que teve a sua positivação a partir da Lei n. 13.964/2019, que implementou no Código 
de Processo Penal o art. 28-A, com a denominação de acordo de não persecução penal 
(ANPP). Observa-se que o referido instrumento processual está voltado para a melhoria 
da justiça penal brasileira, com um viés humanístico para a população, destacando-se 
que a população carcerária teve um aumento significativo nos últimos anos, gerando 
preocupação e reflexos negativos para sistema judiciário brasileiro.

O interesse pelo presente tema tem origem na análise da reforma legislativa 
ocorrida no ano de 2019, que resultou na implementação de uma novo modelo de 
solução consensual de conflitos – o sistema do “plea bargain” –, modelo esse adotado 
pelo Estados Unidos. 

O acordo de não persecução penal possui como objetivo dar maior celeridade 
ao processo penal, tendo em vista que, atualmente, os tribunais possuem numerosas 
demandas processuais, que repercutem na demora das decisões de mérito dos processos. 
Para fazer frente às demandas, o Estado buscou trazer mais institutos despenalizadores 
para o âmbito penal, especialmente para os crimes de média gravidade, com pena mínima 
inferior a 4 (quatro) anos, sem violência ou grave ameaça a vítima. 

A questão central do estudo então é verificar se a aplicação do instituto fere algum 
princípio constitucional, e qual a sua aplicabilidade e efetividade no âmbito do processo 
penal e os reflexos sociais. 

Para o atendimento ao objetivo proposto, o estudo foi estruturado em quatro 
tópicos. No primeiro busca-se situar e apresentar o acordo de não persecução penal, sua 
definição, histórico e sua implementação no sistema processual brasileiro. Na sequência 
busca-se trazer a distinção entre transação penal e acordo de não persecução penal, a 
confissão formal e circunstanciada versus atenuante de confissão, para, ao final, proceder 
a análise da aplicabilidade e efetividade do acordo de não persecução penal, no processo 
penal brasileiro.
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2. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Neste primeiro tópico serão expostos a definição do acordo de não persecução 
penal, o contexto histórico e a inserção do acordo na justiça brasileira e por fim, a 
abordagem das principais inovações legislativas e os princípios basilares que fundamentam 
o referido instituto.

2.1 Definição
O acordo de não persecução penal é um negócio jurídico extracontratual 

considerado uma medida despenalizadora que busca evitar que seja proposta uma ação 
penal contra o investigado e, desta forma, evitar futura condenação. Rogerio Sanches 
Cunha, em sua obra “Pacote Anticrime, lei n. 13.964/2019-Comentários às alterações no 
CP, CPP e LEP”, apresenta as principais características:

[...] possui como agente beneficiário do Acordo de Não Persecução 
Penal, a pessoa que cometer crime de menor potencial ofensivo, sem 
violência e grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos 
de pena mínima cominada. E, possui uma característica diferente dos 
demais institutos, a necessidade da confissão formal e circunstanciada, 
pressuposto essencial para ter o andamento do acordo. (CUNHA, 2020, 
p.129).

A partir do preenchimento desses requisitos objetivos e subjetivos, o Ministério 
Público poderá propor ao acusado a possibilidade de realizar o ANPP, devendo este estar 
acompanhado de sua defesa, para que não seja prejudicado no momento de elaboração 
das cláusulas. Porém, o instituto só poderá ser utilizado quando ficar evidenciado que 
este irá cumprir com as finalidades das penas – a reprovação e prevenção de novos crimes 
–, o que se dará através das cláusulas firmadas que poderão prever cumulativamente 
e alternativamente, a adoção de algumas medidas, tais como: o reparo do dano ou 
restituição da coisa a vítima, a prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública, 
entre outros, conforme previsto no art. 28-A e seus incisos do Código de Processo Penal. 
A realização do ANPP gera ao juiz apenas a possibilidade de desempenhar suas funções 
como fiscal da lei, logo, caberá a ele apenas a homologação do acordo, e após feito, 
deverá realizar a devolução dos autos ao Ministério Público para que seja realizado o 
acompanhamento da execução (LIMA, 2020, p. 285).

2.2 Histórico

O acordo de não persecução teve o início de sua aplicação na Alemanha e Estados 
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Unidos. 
No modelo alemão, era realizado a partir de uma inciativa dos Juízes e Promotores 

de Justiça como forma de solução dos conflitos penais, sem o devido julgamento do 
mérito do processo, instigando o acusado a confessar a prática do crime para que houvesse 
o andamento processual mais célere e ainda, facilitando a instrução probatória. Possuía 
algumas características diferentes do modelo adotado pelo Brasil, conforme exposto por 
Andrade e Brandalise (2017):

[...] neste sentido, verica-se que, no caso do acordo alemão: a) Seu 
resultado deveria acontecer durante audiência, devidamente registrada; 
b) Se não acontecido em audiência, seus fundamentos deveriam ser 
trazidos para registro da Corte (conforme §274 do StPO); c) ele deveria 
conduzir a um julgamento condizente com a culpa do acusado na prática 
do delito, pelo que incabível a negociação do conteúdo da acusação; d) 
a confissão deveria ser apenas mais um elemento de prova, bem como, 
não poderia o juízo antecipar a pena que será imposta (em respeito ao 
previsto no §261 do StPO), o que leva o juiz a dever estar convencido 
do comentimento do fato descrito na acusação. Ao que se percebe, o 
paradigma trazido como justificador da informalidade não se aplica ao 
caso brasileiro, visto que, dentre outras diferenças, o acordo alemão, 
inicialmente criado sem previsão legal, previa sua realização em âmbito 
processual e presidido pelo juiz, algo que vai em sentido completamente 
oposto ao acordo de não persecução-penal criado pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público. (p.245-246).

No modelo americano, denominado “plea bargain”, diferentemente do modelo 
alemão, o acordo de não persecução está dividido em três espécies, conforme expõe José 
Eduardo Caputo Spim (2020. p. 434):

1. “Charge bargaining”: situações em que há um único delito. O 
acusador vai permitir que o acusado se declare culpado de uma acusação 
menor que a pena originalmente cominava. 
2. “Count bargaining”: quando há mais de um delito. O acusador 
poderá concordar em descartar um ou mais delito, mas para que isso 
ocorra, o réu deve aceitar a culpa de um delito.
3. “Sentence bargaining”: esse caso envolve um acordo entre a 
acusação e a defesa, onde será garantido que o réu receberá uma sentença 

específica, mas em troca, deverá declarar-se culpado. 

O principal objetivo desse instituto é permitir que, durante o processo judicial, o 
acusado consiga uma pena menor imposta pelo Estado e, neste sentido, ter processos 
mais céleres, diminuição de gastos processuais e redução das demandas nos tribunais, 
conforme aduz Aury Lopes Junior (2021):

São meios de aceleração, redução de custos, com simplificação 
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procedimental e melhoria da eficiência do Sistema Judicial, já que 
consegue “produzir” decisões com trânsito em julgado sem a necessidade 
de julgamentos caros, demorados e custosos. Logo, um dos efeitos da 
barganha é o da redução dos casos penais, repercutindo na eficiência 
do sistema penal, dizem os americanos, dando maior capacidade de 
enfrentamento de casos complexos. (p.17).

O modelo adotado no Brasil se afasta do modelo alemão e adere ao modelo 
americano. Originou-se através da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do 
Ministério Público. Inicialmente gerou diversas discussões sobre a sua constitucionalidade 
por se tratar de uma Resolução interna do Ministério Público, sendo aplicada como 
norma processual. A partir de 2019, toda a discussão constitucional sobre o tema não tem 
mais fundamentos, pois foi introduzido pela Lei n.13.964, denominada “Lei Anticrime’, 
o artigo 28-A no Código de Processo Penal, possuindo agora um dispositivo legislativo 
que dá amparo legal para o tema, cumprindo assim, o princípio da legalidade que busca 
proteger todas as pessoas dos excessos estatais.

2.3 Sistema Processual Brasileiro

O entendimento anterior à Constituição Federal de 1988 era que o Brasil adotava 
o sistema processual misto francês. Com a entrada em vigor da Carta Magna esse não é 
mais o entendimento, senão vejamos:

Quando o Código de Processo Penal entrou em vigor, prevalecia 
o entendimento de que o sistema nele previsto era misto. A fase 
inicial da persecução penal, caracterizada pelo inquérito policial, era 
inquisitorial. Porém, uma vez iniciado o processo, tínhamos uma fase 
acusatória. Porém, com o advento da Constituição Federal, que prevê de 
maneira expressa a separação das funções de acusar, defender e julgar, 
estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, além do princípio 
da presunção de não culpabilidade, estamos diante de um sistema 
acusatório. (LIMA, 2020, p. 45).

Entretanto, não se trata de um sistema acusatório puro, pois com o advento 
da Constituição foram estabelecidas algumas normas de separação das funções, tais 
como: o papel de acusação, defesa e do julgador, estabelecendo então, alguns princípios 
fundamentais para assegurar os direitos individuais do cidadão. O acordo de não 
persecução penal cumpre as características peculiares do sistema acusatório, uma vez 
que o órgão acusador ficará encarregado de celebrar o acordo com o agente, com a 
participação do defensor e transferindo ao poder judiciário apenas a função de analisar 
os requisitos e a legalidade, não examinando o mérito do acordo.
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2.4 Principais inovações processuais relacionadas ao acordo de não persecução 
penal

O presente tópico irá tratar sobre as inovações legislativas que ocorreram, desde a 
implementação do acordo de não persecução penal na Resolução do Conselho Superior 
do Ministério Público até a positivação legal, prevista na lei n. 13.964/2019.

2.4.1 Resolução n. 181/2017 do CNMP
O Conselho Nacional do Ministério Publico editou a resolução n. 181 que dispõe 

sobre o acordo de não persecução penal em 2017, o que gerou diversos questionamentos 
sobre a inconstitucionalidade do instituto, pois tínhamos uma resolução de um Órgão 
Público realizando a função constitucional exclusiva do Poder Legislativo de criar leis no 
âmbito processual penal e nos outros ramos do direito, conforme previsto no art. 22, I 
da Constituição Federal. 

Porém, o entendimento majoritário adotado pela doutrina foi no sentido da não se 
falar em inconstitucionalidade, conforme exposto por Lima (2020):

Considerando-se, pois, que o art. 18 da Resolução n. 181 do CNMP busca 
tão somente concretizar os princípios constitucionais da eficiência (CF, 
art. 37), da proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), da razoável duração do 
processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e o próprio sistema acusatório (CF, art. 
129, I), não há falar em inconstitucionalidade do art. 18 da Resolução n. 
181 do CNMP, porquanto se trata de regulamento autônomo destinado 
a regulamentar diretamente a aplicação de princípios constitucionais. 
Não haveria, in casu, violação à competência legislativa exclusiva da 
União prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, já que o acordo 
de não-persecução penal não tem natureza processual. Como observa a 
doutrina, o art. 18 da Resolução sob comento “não envolve matéria de 
direito processual, vez que se trata de avença realizada em procedimento 
administrativo em que não há o exercício da pretensão punitiva por meio 
de denúncia, não há propriamente partes, não há exercício da função 
jurisdicional penal, nem se faz necessária a observância do princípio do 
contraditório e da ampla defesa. Em suma, não há processo penal. (p. 
278).

Seguindo este aspecto, somente era necessária uma positivação legal na própria 
legislação infraconstitucional para que houvesse a aplicação do instituto em todo o 
território brasileiro por parte dos membros do Ministério Público, sem qualquer dúvida 
sobre a constitucionalidade do instituto e a sua forma de aplicação.
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2.4.2 Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime)

A Lei Anticrime (13.964/2019) surgiu através de uma proposta do Ministério da 
Justiça, a partir de um contexto adotado pelo governo eleito em 2018 – o de combate à 
impunidade e violência, através da punibilidade ignorando os principais problemas que 
geram a criminalidade, como a falta de um Sistema Educacional de qualidade e a baixa 
renda da população. Este projeto foi editado com a necessidade de dar à população uma 
resposta imediata do Estado contra a criminalidade (CARUSO, 2019, p.58).

Ainda, é necessário realizar uma abordagem sobre as reflexões apontadas por Aury 
Lopes Junior (2021) sobre o Pacote Anticrime:

A ideologia do “pacote”, como não poderia deixar de ser, acompanhou a 
sanha punitivista. Aumento de penas, corte de garantias, endurecimento 
no cumprimento da pena privativa de liberdade, mais elasticidade 
às medidas constritivas. Tudo isso sob o pretexto de “combater a 
criminalidade” (o próprio nome “Anticrime” já revela sua pretensão 
audaciosa; como se a legislação que lhe antecedeu de algum modo tenha 
sido “a favor do crime”) e, sobretudo, limpar definitivamente o país 
da chaga da corrupção, já que – como dito diversas vezes pelo pai do 
“pacote” – a ideia era, exatamente, ampliar aquilo que ele já havia feito 
quando ocupava o cargo de Magistrado e conduzia, sob sua batuta, a 
chamada “Operação Lava Jato”. Em suma: o “pacote” seria a realização 
legislativa dos desejos pessoais de seu proponente acerca de como deve 
ser a aplicação da justiça criminal no Brasil. (p.7).

Com a entrada em vigor da referida lei, os questionamentos sobre a 
constitucionalidade do acordo de não persecução penal encerraram, pois houve o 
cumprimento exato do art. 22, I da Constituição Federal que trata sobre a competência 
da União em criar dispositivos legais. Renato Brasileiro de Lima (2020), em sua obra 
“Pacote Anticrime”, traz uma análise sobre os motivos que ensejaram a positivação desse 
instituto:

Trouxe alguns fatores que influenciou a criação deste instituto no âmbito 
da justiça brasileira, o primeiro que podemos destacar é a exigência de 
soluções alternativas que irá proporcionar uma celeridade processual 
para os casos de baixo grau de reprovabilidade. O segundo seria, a 
necessidade diminuir os efeitos prejudiciais de uma sentença penal 
condenatório aos acusados, que irá refletir na redução da superlotação 
dos presídios, direcionando apenas ao judiciário os crimes mais graves, 
tornando assim, uma alternativa promissora para uma justiça criminal 
mais eficiente, célere e inteligente. (p.218).

É pertinente, também, o posicionamento de Paula Brenner (2021), que segue:
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O requisito baseado no limite de pena mínima de até 4 anos para 
crimes sem violência alcança crimes desde receptação, furto simples, 
corrupção, lavagem de dinheiro, crimes ambientais, dentre outros. [...] 
o acordo apenas pode se fundamentar em um recorte seletivo do fato, 
construído unilateralmente pela autoridade encarregada da instrução do 
inquérito policial. Até essa fase, não se oportuniza ao investigado levar 
a sua verdade para a construção dos fatos, o que apenas é garantido no 
processo. É diante desse recorte seletivo e parcialmente construído que 
deverá o investigado tomar uma decisão determinante: aceitar o acordo, 
confessando os fatos que lhe são imputados em troca do cumprimento 
de determinadas condições, ou enfrentar a acusação que lhe é feita ao 
longo do processo penal, recusando qualquer solução negocial. Assim, 
desde logo, considera-se problemático o momento no qual se insere essa 
solução. (p. 347 e 349).

Como se observa, trata-se de uma política criminal que busca uma solução 
diferenciada para os litígios criminais, que deverá ser realizada de maneira cuidadosa e 
consciente, para que não favoreça mais a classe com maior poder aquisitivo, que pratica 
os crimes de colarinho branco “white collar crime” e prejudique a maior massa carcerária 
brasileira, que são os agentes de crimes comuns, com baixa renda e poucas condições 
financeiras para uma instrução jurídica minuciosa, a fim de que não seja violado, 
futuramente, nenhuma garantia.

2.5 Princípios basilares no Brasil que fundamentam o acordo de não 
persecução penal

O presente tópico tratará sobre os princípios no âmbito processual penal que 
norteiam o acordo de não persecução penal.

2.5.1 Princípio da obrigatoriedade da ação penal pública
Este princípio teve sua implementação a partir da entrada em vigor da Constituição 

Federal de 1988, que transferiu ao Estado o poder-dever de punir, sendo o Ministério 
Público o órgão responsável para dar início e seguimento à Ação Penal. A Carta Magna 
não positivou esse princípio, deixando para as legislações infraconstitucionais esse dever, 
conforme previsto no art. 24, 1ª Parte do CPP.

Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por 
denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, 
de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido 
ou de quem tiver qualidade para representá-lo. (g.n)

Ainda, o mencionado princípio conferiu à Polícia Judiciária a função de investigar 
os fatos e realizar o devido levantamento de informações necessárias para propositura 
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da denúncia pelo Órgão Ministerial. Em 14/05/2015, o Superior Tribunal de Federal 
decidiu em sede de Recurso Extraordinário n. 593.7273 de Minas Gerais, o poder do 
Ministério Público em realizar o trabalho investigativo, devendo garantir os direitos e 
garantias do réu e do advogado, conforme se observa no acordão da referida decisão.

O Ministério Público dispõe de competência para promover, por 
autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, 
desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer 
indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, 
sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de 
jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham 
investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, 
notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo 
da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito 
– do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 
documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa 
instituição.

E para alguns casos específicos que chegar ao conhecimento do Órgão Ministerial 
sobre uma possível prática delitiva, no seu âmbito de atuação, será possível instaurar o 
Procedimento Investigatório Criminal, sendo considerado um procedimento extrajudicial, 
que é utilizado para obter indícios suficientes de autoria e materialidade do delito para 
posteriormente realizar a propositura da denúncia.

Por fim, é importante frisar que o Ministério Público é detentor do poder da 
acusação no processo (CF, art. 129, I) - tem o dever de propor a denúncia quando a fatos 
demonstrados no inquérito policial for suficiente para o embasamento da ação penal. Em 
casos de falta de provas ou de materialidade, e nos casos de cumprimento do acordo de 
não persecução penal poderá o agente ministerial propor o arquivamento do inquérito 
policial (LIMA. 2020, p. 236).

2.5.2 Princípio da obrigatoriedade mitigada

A Lei n. 9.099/95- Lei do JECrim (Juizados Especiais Criminais), com os institutos 
despenalizadores, foi o primeiro passo para a relativização do princípio da obrigatoriedade. 
Pode-se dizer que passou a ser uma faculdade do Promotor de Justiça a acusação. Este 
poderá propor uma espécie de acordo com o investigado, o que normalmente acontece 
nos casos em que o agente cometeu um fato delituoso de baixa periculosidade à sociedade.

Com o advento da lei n. 13.964/2019 houve a positivou de mais um instituto em 

3 Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9336233. Acesso dia 
22/03/2022.
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que é possível essa mitigação, que seria o acordo de não persecução penal, estabelecido no 
art. 28-A da referida lei. A sua positivação teve o mesmo objetivo da transação penal, da 
suspensão condicional do processo, entre outros institutos de política criminal, buscando 
a diminuição e celeridade na demanda processual penal brasileira, relativização necessária 
para a atual situação carcerária brasileira e, por causa do acúmulo de demandas nas Varas 
Criminais.

No entanto, essa mitigação tem sido objeto de questionamentos por excesso ou 
acúmulo de poder nas “mãos” do Agente Ministerial, como se observa na decisão no 
Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.124/RO4, STF, 1ª Turma, unânime, Rel. 
Min. Alexandre de Moraes, julgado em sessão virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021, publicado 
no DJ em 13.4.2021, conforme descrito abaixo.

[...] AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE 
NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA 
LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em 
lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não 
Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal 
dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, 
não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao 
acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, 
permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar 
ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adota pela 
instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela 
Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que 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”. 3. A finalidade do ANPP é evitar que 
se inicie o processo(...). (g.n)

Como consequência dessas decisões prolatadas a acusação passa a ter um poder 
ainda maior para desempenhar seu papel, fazendo com que o réu se torne a parte 
hipossuficiente dessa relação, possuindo como teses para as fundamentação jurídica para 
as alegações ministeriais, a decisão anteriormente demostrada, logo, buscando uma ideia 
a contrário sensu, visto que o ANPP possui como função retirar a obrigatoriedade do 
Estado em iniciar a Ação Penal em desfavor ao réu, e conforme já demonstrado, temos 
um posicionamento totalmente legalista, em busca de fazer valer o direito nos seus exatos 
termos descritos na lei, independentemente se será ou não benéfico ao réu.

4  Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1192709340/agreg-no-habeas-corpus-hc-191124-
ro-0102541-2720201000000/inteiro-teor-1192709348 . Acesso em: 27/04/2021.
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2.5.3 Princípio da presunção de inocência

O princípio da presunção de inocência é uma garantia instituída juntamente 
com a Constituição Federal de 1988, assegurando em seu art. 5º, LVII, que “ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;” e, disposto na 
Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu art. 8.2, trazendo o seguinte texto 
legal: “toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se 
comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às 
seguintes garantias mínimas: [...] g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declara-
se culpada;”

Conforme leciona Cesar Beccaria (1997) em sua obra Dos delitos e das penas, 
“Um homem não pode ser chamado réu antes da sentença do juiz, e a sociedade só lhe 
pode retirar a proteção pública após ter decidido que ele violou os pactos por meio dos 
quais ela lhe foi outorgada” (p. 69).

Ao realizar uma análise sob o aspecto normativo e teórico como demonstrado, 
podemos verificar que a partir desse princípio nascem diversas garantias, como o in dubio 
pro reo, devendo o magistrado quando realiza a valoração das provas, absolver o acusado 
caso houver dúvidas sobre a prática delitiva. Ora, não há qualquer justificativa realizar um 
juízo condenatório sem uma base probatória firmada em elementos de certeza (LIMA, 
2020, p.48).

Em contrapartida, temos subespécies que nasceram juntamente com este princípio, 
sendo a norma de tratamento em duas dimensões, a interna e a externa, conforme leciona 
o Aury Lopes Junior (2022):

Internamente, é a imposição – ao juiz – de tratar o acusado efetivamente 
como inocente até que sobrevenha eventual sentença penal condenatória 
transitada em julgado. Isso terá reflexos, entre outros, no uso excepcional 
das prisões cautelares, como explicaremos no capítulo específico. Na 
dimensão externa ao processo, a presunção de inocência exige uma 
proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização (precoce) 
do réu. Significa dizer que a presunção de inocência (e as garantias 
constitucionais da imagem, dignidade e privacidade) deve ser utilizada 
como verdadeiro limite democrático à abusiva exploração midiática em 
torno do fato criminoso e do próprio processo judicial. (p. 39).

Portanto, deve ser preservado o direito do investigado, quando está em sede 
de delegacia (fase pré-processual) e posteriormente, quando o agente ministerial der 
início a ação penal, a fim de que o magistrado analise o processo e prolate a sentença 
de maneira imparcial, para que o acusado não seja prejudicado. É possível dizer que 
ocorrerá uma violação do princípio da presunção de inocência, ainda que futura, quando 
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acontecer o descumprimento do acordo de não persecução penal? E a resposta para tal 
questionamento é positiva, pela forma como está sendo aplicado na prática.

O §10 do art. 28-A do CPP menciona que em casos de descumprimento do ANPP 
será realizada a denúncia pelo Parquet. Posteriormente foram editados alguns enunciados 
interpretativos da lei anticrime pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) 
e pelo Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (CNCCRIM), 
desfavoráveis ao acusado no decorrer do processo-crime, conforme Enunciado n. 27: 
Havendo descumprimento dos termos do acordo, a denúncia a ser oferecida poderá 
utilizar como suporte probatório a confissão formal e circunstanciada do investigado 
(prestada voluntariamente na celebração do acordo).

Com isso, há um acordo, que em tese, seria benéfico, e caso ocorra o descumprimento 
poderá ser utilizado contra ele como um fundamento da exordial acusatória, gerando um 
pré-julgamento pelo magistrado quando realizar a análise e para os casos que ocorre 
uma repercussão midiática, irá influenciar negativamente, podendo gerar um juízo de 
parcialidade.

3. DISTINÇÃO ENTRE TRANSAÇÃO PENAL E ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL

A transação penal surgiu através da lei do Juizado Especial Criminal (JECRIM), 
lei n. 9.099/95, e ficou estabelecido em seu artigo 76, que será promovida através de 
um acordo entre o Ministério Público e o autor do delito, podendo ocorrer a aplicação 
imediata de pena restritiva de direitos ou multas, servindo apenas para os crimes com 
pena máxima de dois anos (além das contravenções penais) e se ocorrer a celebração, 
não terá início a instauração do processo. Possui amparo constitucional no art. 98, inc. I, 
da CF, que afirma ser de competência do Juizado Especial para julgamento das infrações 
penais de menor potencial ofensivo, sendo permitida a formalização da transação penal, 
que após o cumprimento integral, não gera registro de antecedentes criminais.

Com isso, a Lei do JECRIM trouxe alguns pressupostos de admissibilidade, tais 
como: I) Necessidade que seja uma infração penal de menor potencial ofensivo, as 
contravenções penais e os crimes com pena máxima cominada até 2 anos;  II) Não ser 
caso de arquivamento do termo circunstanciado;  III) Não ter sido o autor da infração, 
condenado pela prática de crime com pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;  
IV) Não ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos, pela 
transação penal, entre outros (AVENA, 2021, p.802).

Se houver a homologação da transação penal, o único registro é para uma futura 
concessão de benefício da transação penal, mas isso com transcurso do prazo de 5 (cinco) 
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anos, poderá o agente ser novamente beneficiado (LIMA, 2020, p. 1566-1570). 
De outro norte, temos o acordo de não persecução penal, um instituto novo no 

ordenamento jurídico brasileiro que surgiu através da resolução do CNMP de 2017, e 
que ganhou forças a partir de sua positivação em 2019, com a Lei n. 13.964 e o legislador 
buscou estabelecer as vedações no próprio texto legal, trazendo um rol taxativo.

Possui algumas vedações estabelecidas no próprio artigo, tais como: I) 
se for cabível transação penal; II) se o investigado for reincidente ou se 
houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, 
reiterada, exceto se insignificantes; III) ter sido o agente beneficiado nos 
5 (cinco) anos anteriores, por Acordo, transação penal ou suspensão 
condicional do processo. (LIMA, 2020, p.280-281).

Com isso, pode-se verificar que possui uma vedação imposta pelo legislador para 
a celebração do acordo de não persecução penal, vedação importante, qual seja: que 
somente será possível a aplicação do ANPP se não for cabível a transação penal. Assim, 
é possível concluir que o acordo é uma hipótese subsidiária da transação penal.

4. CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA X ATENUANTE DE 

CONFISSÃO

O ordenamento jurídico brasileiro resguarda o direito ao silêncio para o agente, 
conforme prevê o art. 5º, inc. LXIII. Com o advento do art. 28-A do CPP, tornou-se 
obrigatório a confissão formal e circunstanciada da prática delitiva para que o Promotor 
de Justiça realize o acordo de não persecução penal e, conforme interpretação dada pelo 
Enunciado n. 27 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), poderá ser 
utilizada essa confissão como “suporte probatório” em casos de descumprimento do 
acordo.

Esse entendimento está firmado como se observa na nota a seguir:

A partir da rescisão, o representante do MP pode dar prosseguimento a 
persecução penal por meio do oferecimento da exordial acusatória (artigo 
28-A, §10, do CPP), utilizando inclusive, como suporte probatório, a 
confissão voluntária, formal e circunstanciada prestada pelo investigado 
no momento da celebração do acordo. Para além disso, o parquet poderá 
utilizar-se do descumprimento da avença como fundamento para a recusa 
do oferecimento da suspensão condicional do processo (artigo 28-A, 
§11, do CPP), notadamente porque este comportamento do investigado 
revela ausência de senso de responsabilidade e autodisciplina. (SOUZA 
NETTO, LEAL e GARCEL, 2020, p.177).
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Consequentemente, suponhamos que o Supremo Tribunal Federal decida sobre 
o Juiz das Garantias, que atualmente está suspenso com base na decisão da ADI n. 
6298 MC/DF do Min. Luiz Fux, será ele o responsável por realizar a análise de toda a 
etapa pré-processual até a denúncia do Ministério Público, logo, irá efetuar ou não, a 
homologação do acordo. Em tese, seria apenas esse juiz que possuiria conhecimento 
da existência do ANPP celebrado pelo agente. No entanto, se o MP realizar a denúncia, 
poderá utilizar como fundamento o descumprimento do acordo, mesmo que seja por 
mera menção da existência, conforme leciona o Alexandre Cebrian Araújo Reis.

Decretada a rescisão, o promotor de justiça deverá oferecer denúncia 
contra o investigado (art. 28-A, §10), informando-se a vítima do 
descumprimento do acordo (art. 28-A, §9º), podendo o Ministério 
Público invocar o inadimplemento como justificativa para o eventual 
não oferecimento de suspensão condicional do processo (art. 28-A, 
§11). Em tal hipótese, o órgão do Ministério Público pode levar em 
conta a confissão do agente para o oferecimento da denúncia. (REIS, 
2021, p. 62)

Nesse sentido, o juiz da instrução e julgamento terá conhecimento da celebração 
do acordo e que houve o descumprimento, pois, se houvesse o cumprimento integral 
iria ocorrer a extinção da punibilidade e o arquivamento do inquérito policial, não 
sendo possível realizar a denúncia.  Nesse sentido, é possível afirmar que o magistrado 
está agindo com total imparcialidade, sendo que, poderá ocorrer um pré-julgamento 
do acusado na exordial acusatória, antes mesmo da sentença, aumentando ainda mais 
a possibilidade de resultar em uma condenação com maior peso na pena, devido ao 
descumprimento do acordo e a confissão da prática delitiva.

Outrossim, existem posicionamentos que devem ser levados em consideração para 
uma reflexão sobre a confissão, tal como o de Elmir Duclerc e Lucas Vianna Matos 
(2022):

Nos parece que defender a legitimidade da exigência de confissão para o 
firmamento do acordo, com a condição de que, em caso de revogação do 
acordo e deflagração do processo criminal, o ato da confissão não seja 
utilizado como meio de prova, é uma posição excessivamente idealista, 
que desconsidera a centralidade da confissão da formação da culpa no 
sistema de justiça brasileiro e a cultura institucional desse mesmo sistema 
de justiça, acostumado a valorizar no momento da instrução elementos 
de informação produzidos sem o devido contraditório e respeito à ampla 
defesa. (p. 233-258).

Consequentemente, a fim de garantir uma condenação justa ao acusado, caso 
seja mencionada ou utilizada a confissão formal realizada em fase pré-processual como 
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material probatório para a instrução do processo-crime pela acusação, é direito do 
acusado em fazer jus a atenuante de confissão, conforme estabelece o art. 65, inc. III, “d” 
do Código Penal, devendo o defensor requerer a sua aplicação. Outrossim, trata-se de um 
direito que possui grande influência na matéria penal e garantido constitucionalmente, 
sendo um direito basilar para a boa aplicação da normal penal.

5. ANÁLISE DA APLICABILIDADE E EFETIVIDADE DO ACORDO DE 
NÃO PERSECUÇÃO PENAL, NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO

A análise da aplicabilidade e efetividade desse novo instituto é algo de extrema 
importância, a fim de verificar se realmente busca beneficiar os agentes ou se é uma 
forma de resposta Estatal para a sociedade, demonstrando que os agentes estão sendo 
punidos. Inicialmente, cabe ressaltar que a aplicação desse instituto tem como objetivo 
principal desafogar o sistema judiciário, como mencionado anteriormente, sendo possível 
a aplicação para um rol extenso de crimes.

Verifica-se que boa parte da população carcerária, após a sua liberação do sistema 
prisional não consegue ter uma reinserção completa na sociedade, ocorrendo uma falha 
em uma das finalidades da pena, a ressocialização do preso, e ano após ano tem aumentado 
o pensamento punitivista da sociedade, tornando mais escassas as possibilidades de 
empregos para as pessoas que possuem antecedentes criminais, conforme tratado por 
Cezar Roberto Bitencourt:

Considera-se que a prisão, em vez de frear a delinquência, parece 
estimulá-la, convertendo-se em instrumento que oportuniza toda espécie 
de desumanidade. Não traz nenhum benefício ao apenado; ao contrário, 
possibilita toda sorte de vícios e degradações. (...) A segregação de uma 
pessoa do seu meio social ocasiona uma desadaptação tão profunda que 
resulta difícil conseguir a reinserção social do delinquente, especialmente 
no caso de pena superior a dois anos. O isolamento sofrido, bem como a 
chantagem que poderiam fazer os antigos companheiros de cela, podem 
ser fatores decisivos na definitiva incorporação ao mundo criminal. 
Todos os fatores referidos comprovam a tese de que a prisão é um meio 
criminógeno. (BITENCOURT, 2011, p.165-166).

A utilização desse instituto é de grande relevância, caso seja celebrado e cumprido 
o acordo, não irá gerar antecedentes criminais ao agente, apenas ficará registrado para 
fins de realização de um novo acordo. A sua aplicabilidade não gera benefício apenas 
ao agente do fato delituoso, mas também para a vítima, através da possibilidade de 
ressarcimento para os casos de prejuízo ao patrimônio. 

Sendo assim, é uma política pública que, em tese, demonstra ser eficiente, pois 
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a vítima não irá se sentir desamparada da proteção Estatal e irá gerar um sentimento 
de punibilidade, sem a necessidade de um cumprimento de pena em estabelecimento 
prisional. Ressalto ainda o posicionamento de André Nicollitt e Fábio Lopes Rodrigues 
(2021):

Como decorrência lógica da criminalização ascendente de condutas, 
houve um crescente número de processos judiciais, tornando não só o 
Poder Judiciário ainda mais moroso, como também demandando mais 
esforço dos diversos atores envolvidos (Ministério Público, autoridades 
policiais, defensores públicos, advogados),a fim de se evitar uma crescente 
prescrição seletiva de condutas, quando, diante dos parcos recursos 
humanos e materiais, se opta (essa é a palavra adequada),com pesar, por 
quais fatos serão apurados e quais serão fulminados pela inércia estatal. 
Aliado a isso, não pode ser esquecida a sensação de impunidade gerada 
pela perda do direito de punir do Estado, pois, a cada fato que deixa de 
ser apurado, e com uma resposta final (tanto para condenação quanto 
para absolvição), passa-se uma mensagem subliminar acerca do custo-
benefício da prática delituosa. (p.204-205).

Todavia, o agente possui garantias constitucionais que estão sendo violadas 
ao celebrar e ao descumprir o acordo, tais como: direito ao silêncio, presunção 
de inocência, entre outros. Se o Estado possui como objetivo a diminuição do 
quantitativo de população carcerária, deixando para o Direito Penal apenas as 
situações de grande relevância, deverá resguardar as garantias constitucionais, 
conforme abordagem de Elmir Duclerc e Lucas Vianna Matos (2022, p. 233-258), 
“[...] assim, se queremos que o acordo de não persecução penal seja efetivamente um 
instrumento de redução racional da intervenção penal, é preciso que a contrapartida não 
seja a abdicação de garantias processuais penais fundamentais que dão substância ao 
sistema acusatório de processo penal e à própria ideia de devido processo legal”. 

Ainda, “Embora devidamente acompanhado, as reais consequências jurídicas 
são perceptíveis no momento da confissão, em que o acusado declara culpa, ferindo o 
princípio constitucional da presunção da inocência, antecipando a culpa ao período pré-
processual, desconsiderando a sua averiguação mediante o devido processo legal, com a 
sentença transitada em julgado”. (SILVA, 2020, p. 93)

Consequentemente, o direito ao silêncio está previsto no art. 5º, inc. LXII da CF, 
sendo uma cláusula pétrea, conforme tratado por Eugênio Pacelli (2021): 

No Brasil, com a Constituição de 1988 (art. 5º, LXIII) e com o art. 
8º, 1, do Pacto de San José da Costa Rica (Decreto nº 678/92), há 
regra expressa assegurando ao preso e ao acusado, em todas as fases 
do processo, o direito a permanecer calado. [...] O direito ao silêncio 
tem em mira não um suposto direito à mentira, como ainda se nota 
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em algumas doutrinas, mas à proteção contra as hostilidades e as 
intimidações historicamente desfechadas contra os réus pelo Estado em 
atos de natureza inquisitiva. (p. 312)

O direito ao silêncio é uma das maiores garantias constitucionais do acusado, 
limitando a atuação do Estado, para que não ocorra mais excessos, com a exigência 
de uma confissão formal e circunstanciada, passa a impressão de que o Estado quer 
conceder um benefício ao agente, mas quer garantir uma “carta na manga” para eventuais 
descumprimentos do acordo, sendo utilizada a própria confissão, como meio de prova 
ou base fundamentadora da denúncia.

Vale frisar que com a utilização da confissão na exordial acusatória, há também a 
violação da presunção de inocência, conforme explicado anteriormente. No tocante ao 
campo da efetividade do acordo, é um bom instituto para a atual situação do Brasil, com 
alta demanda de processos nas Vara Criminais e com a demora excessiva para realização 
de julgamento, no entanto, esse benefício se mostra eficiente para atender os objetivos do 
Estado, que seria em “resolver” o maior número de demandas possíveis, a fim de passar 
uma imagem para a sociedade de eficiência de governo e segurança jurídica.

Para os acusados que não possuem condição financeira para arcar com um bom 
advogado, se torna uma desvantagem, pois, o advogado realizaria uma análise do caso, 
a fim de verificar se para aquela situação em específico, seria viável a celebração de um 
acordo. É obvio que há possibilidades de ser realizado um ótimo acordo, sendo utilizado 
a Defensoria Pública, no entanto, devido ao número excessivo de casos, resulta em uma 
análise menos precisa e minuciosa, podendo gerar alguns prejuízos posteriormente.

Acontece que o ponto crucial desse pensamento é para os casos que inexiste 
materialidade suficiente para propor a denúncia e o MP utiliza o acordo como uma 
forma de adquirir confissão formal e, por falta de instrução, o agente firma o acordo. 
Caso houver o descumprimento, o Agente Ministerial poderá utilizar essa confissão para 
instruir a peça acusatória, que incialmente não seria possível ser proposta, devido à falta 
de elementos suficientes para comprovar a prática delitiva.

Com isso, percebe-se que estão sendo criados meios para garantir a punição do 
agente, seja com o acordo, que irá ocorrer fora do sistema penitenciário de maneira mais 
simplória ou através da ação penal, com os elementos suficientes da autoria do crime, o 
que aumenta a possibilidade de condenação do agente.

6. CONCLUSÃO

A partir da análise sistemática realizada sobre o tema, pode-se entender que o acordo 
de não persecução penal é um instituto que possui como objetivo o desencarceramento, a 
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diminuição dos processos judiciais e dos gastos do funcionalismo público com inúmeras 
demandas tramitando, sendo utilizado como uma política criminal de negociação da 
punibilidade. No entanto, ficou evidente que possui inúmeras incongruências e brechas 
deixadas pelo legislador, buscando beneficiar de alguma forma, uma classe social especifica 
e punir as pessoas com baixa condição financeira e com uma mínima possibilidade de 
receber uma instrução jurídica de boa qualidade.

No âmbito da aplicabilidade fez-se necessário uma abordagem dos reflexos negativos 
que está gerando a aplicação do acordo, como uma dupla garantia de punibilidade estatal, 
sendo a primeira com a celebração do acordo, obtendo assim, a confissão formal e a 
segunda, para os casos de descumprimento, gerando um dever ao membro do Ministério 
Público de propor a denúncia em face do investigado, aumentando a possibilidade de 
condenação, devido as provas angariadas em fase extrajudicial e sem o devido processo 
legal, que apenas acontece no decorrer da ação penal.

Outrossim, temos o campo da efetividade, sendo um instituto benéfico ao 
investigado que cumprir integralmente, resultando no arquivamento do Inquérito Policial 
e nenhum registro na folha de antecedentes criminais.  Já para o Estado, diminui as 
demandas judiciais criminais, os gastos com o andamento do processo-crime e garantindo 
uma resposta célere a sociedade, passando uma impressão de que a “justiça está sendo 
feita” e consequentemente, gerando um sentimento de segurança para a população.

No mundo prático do direito, o ANPP está cumprindo os objetivos estatais, 
sendo celebrado inúmeros acordos fazendo com que ocorra a diminuição das demandas 
processuais penais e na atual situação populacional carcerária do Brasil, é algo 
extremamente necessário. Com o aumento considerável, dia após dia, das demandas 
penais, é necessário o investimento em políticas públicas, buscando sempre melhorar 
a condição de vida da população brasileira, para que a criminalidade não seja a única 
alternativa para uma vida “melhor”.

Afinal, como já dito por Cezar Roberto Bitercourt, o sistema carcerário brasileiro 
está em crise, gerando reflexos materiais (saúde física dos internos), psicológicos e 
sociais, com isso, temos danos irreversíveis, maiores do que a própria prática delitiva 
havia gerado.

Conclui-se que, com a aplicação do acordo e futuramente, com os entendimentos 
dos Tribunais Superiores sobre o assunto, será realizado uma análise sucinta e humanística 
das situações expostas neste trabalho, sendo moldado pouco a pouco a sua aplicabilidade 
e consequentemente, espera-se que não se torne mais um meio coercitivo do Estado, 
contra a população que clama por proteção. 
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