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RESUMO: 

 

A presente pesquisa é uma análise acerca da constitucionalidade do Acordo de 

não Persecução Penal na Justiça Criminal consensual no Brasil. Problema: o 

problema do presente trabalho é o Acordo de não Persecução Penal é 

considerado inconstitucional? O Ministério Público pode deixar de oferecer a 

denúncia? O ANPP contraria os princípios da obrigatoriedade e da 

indisponibilidade? Tendo em vista que estão expressamente previstos na 

Constituição Federal, embasando a participação do Ministério Público nos 

processos judiciais. Objetivo: O trabalho busca elucidar a constitucionalidade 

do acordo, partindo da situação do atual cenário da justiça criminal, conclui-se 

que este está cada vez mais carregado de processos criminais, bem como a 

falta de recursos e a burocracia na persecução penal, os quais levam a 

morosidade na resolução dos conflitos e à recorrente extinção da punibilidade, 

pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por isso a implementação do 

acordo de não persecução penal, bem como analisar as principais melhorias no 

processo penal, com o intuito de demonstrar a celeridade nas soluções das 

infrações penais. Metodologia: Deste modo, o método utilizado será por meio 

de pesquisas em doutrina e comparações com outros institutos utilizados na 

justiça criminal consensual. Justificativa: Com isso, a Lei 13.964 de 2019, 

introduziu o Acordo de não Persecução Penal no bojo do Código de Processo 

Penal, decorrente de uma opção de política criminal, representando uma 

alternativa estabelecida pelo Parlamento, para um processo penal mais célere, 

eficiente e menos burocrático, que substitui sanções penais por obrigações não 

imperativas, menos incisivas. Como consequência da criação do supracitado 

instituto, tem-se que casos da área criminal, serão resolvidos com celeridade. 

Conclusão: Para isso, esse trabalho vai analisar a inserção do método 

consensual na justiça criminal brasileira, tecendo sobre as principais evoluções 

e vantagens do acordo de não persecução penal no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 
Palavras-chaves: Acordo de não persecução penal. Princípio da 

obrigatoriedade da ação penal, princípio da duração razoável do processo. Lei 

nº 13.964/2019. 

 

 



ABSTRACT: 

 

The present research aims at an analysis of the Agreement of the Non-Penal 

Prosecution in the Consensual Criminal Justice in Brazil. Problem: The 

problem of the work is the Agreement of non-criminal persecution is considered 

unconstitutional? Can the Public Ministry stop offering the complaint? Does the 

ANPP contravene the mandatory principles? Given that they expressly provided 

for in the Federal Constitution, supporting the participation of the Public Ministry 

in judicial proceedings. Goals: The work seeks to elucidate the constitutionality 

of the agreement, based on the current situation of criminal justice, it is 

concluded that this is increasingly loaded with lawsuits, as well as the lack of 

resources and bureaucracy in criminal prosecution, lead to delays in the 

resolution of conflicts and the recurring extinction of punishment, by the 

prescription of the State's punitive claim, as well as analyzing the main 

improvements in the criminal procedure, in order to demonstrate the speed in 

the solutions of criminal offenses. Methodology: Thus, the method used will be 

through research in doctrine and comparisons with other institutes used in 

consensual criminal justice. Justification: Thereby, the law n. 13.964 of 2019, 

introduced the Non-Penal Prosecution Agreement in the midst of the Criminal 

Procedural Law, due to a criminal political option, representing an alternative 

established by the Parliament, to a more fast, efficient and less bureaucratic 

penal procedural, which replaces criminal sanctions with non-mandatory, less 

incisive obligations. As a result of the creation of the aforementioned institute, it 

is believed that criminal cases will be resolved promptly. Conclusion: For that, 

this work will analyze the insertion of the consensual method in Brazilian 

criminal justice, elaborating on the main evolutions and advantages of this 

agreement in the Brazilian legal system. 

 

Keywords: Agreement of the Non-Penal Prosecution Principle of mandatory 

criminal action, principle of reasonable of duration of the process. The law n. 

13.964/19. 

 

1.  INTRODUÇÃO  

 

O Acordo de não Persecução Penal - ANPP configura um novo instituto 

no modelo de justiça consensual criminal, um dos principais questionamentos é 

acerca da existência de contraposição entre o princípio da obrigatoriedade da 

ação penal pública e o Acordo de Não Persecução Penal, ou seja, como o 

membro do Ministério Público, aquele que possui a obrigatoriedade de oferecer 

a denúncia, em casos em que tenha constatado que o fato delituoso possui 

todas as condições da ação penal, estaria desobrigado a fazê-lo e a oferecer 

um acordo. 



Desse modo, o problema do presente trabalho é o Acordo de não 

Persecução Penal é considerado inconstitucional? O Ministério Público pode 

deixar de oferecer a denúncia? O ANPP contraria os princípios da 

obrigatoriedade e da indisponibilidade? Tendo em vista que estão 

expressamente previstos na Constituição Federal, embasando a participação 

do Ministério Público nos processos judiciais. 

Contudo, o Acordo de não Persecução Penal foi estabelecido para gerar 

uma celeridade na justiça criminal, justificando sua aplicação na celeridade do 

processo, ou seja, para que haja uma rapidez ao longo da persecução penal. 

Porém, possui alguns requisitos para sua aplicação, visto que não será 

beneficiado o agente que cometer qualquer infração penal. 

A pesquisa justifica-se pela importância de sanar pontos controvertidos 

acerca da constitucionalidade do acordo, esclarece a função do Ministério 

Público em situações que são cabíveis o ANPP, possui relevância quando se 

trata da celeridade do processo, informa ainda que existem algumas vedações 

quanto ao acordo, como por exemplo é que não será cabível quando for caso 

de arquivamento, quando puder ser aplicada a transação penal, se o 

investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem 

conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes 

as infrações penais pretéritas.  

Entretanto, ainda que em nosso ordenamento jurídico existam outras 

modalidades de beneficio para o agente, como a transação penal, a suspensão 

condicional do processo, o Acordo de não Persecução Penal é um tema 

recente que precisa de pesquisa aprofundada e exposição de todos seus 

pontos.  

Para um estudo aprofundado do tema, foram realizadas buscas em 

doutrinas jurídicas de processo penal, no entanto, aquelas publicadas após o 

Pacote Anticrime Lei n. 13.964/19, tendo em vista que o Acordo de Não 

Persecução Penal é um método recente de instituto consensual. 

Assim, foi realizado um estudo das Resoluções do Conselho Nacional do 

Ministério Público e o Pacote Anticrime Lei n 13.964 de 2019 e os princípios da 

obrigatoriedade da ação penal, da indisponibilidade e da oportunidade, 

buscando em síntese demonstrar as vantagens da celeridade na justiça 

criminal no Brasil, como a metodologia. 



Por fim, ocorreram pesquisas de jurisprudências para ilustrar o trabalho 

com casos concretos, a fim de que facilite a compreensão e a elucidação do 

acordo no ordenamento jurídico. 

O objetivo geral do trabalho é a elucidação acerca da constitucionalidade 

do acordo, partindo do atual cenário da justiça criminal, que está cada vez mais 

carregado de processos criminais, bem como a falta de recursos e a burocracia 

na persecução penal, os quais levam a morosidade na resolução dos conflitos 

e à recorrente extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva 

estatal, por isso o acordo de não persecução penal, bem como analisar as 

principais melhorias no processo penal, com o intuito de demonstrar a 

celeridade nas soluções das infrações penais. 

Conforme narrado anteriormente, o objetivo específico baseou-se na 

análise minuciosa do tema, bem como da persecução penal, ou seja, desde a 

investigação da ação penal até a resolução do problema. Assim, ao longo do 

artigo será demonstrado que o acordo não é inconstitucional, não sendo 

contrário ao princípio da obrigatoriedade. 

Por fim, o presente trabalho trouxe informações acerca da introdução da 

justiça consensual no Brasil, caracterizando os institutos, de forma clara 

apresentando a constitucionalidade do Acordo de não Persecução Penal, seus 

requisitos, condições, procedimento, homologação, competência, o que ocorre 

caso haja o descumprimento do acordo, as vantagens, os princípios que 

vigoram o direito processual acerca da ação penal e as formas de acordo no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2. BREVE INTRODUÇÃO SOBRE A JUSTIÇA CONSENSUAL NO 

BRASIL 

 

A introdução da justiça consensual no Brasil surgiu quando entrou em 

vigor a Lei Federal nº 7.244/84 na área civil, que visava a implementação do 

Juizado Especial de Pequenas Causas. Com isso, a partir da Constituição 

Federal de 1988 surgiu a Lei nº 9.099/95 que trouxe institutos como a 

composição civil dos danos, a transação penal e a suspensão condicional do 

processo. 

Em relação à composição civil do dano, a transação penal possui 

enfoque nas infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, nas 



contravenções penais e nos crimes com pena inferior a dois anos. Entretanto, 

os acordos de colaboração premiada possuem utilidade na produção de provas 

contra autor, coautor ou partícipe, no contexto de infrações penais graves.   

Ademais, a Lei nº 9.807/99 consagrou sobre a colaboração premiada, 

a qual estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

conceder o perdão judicial, com a extinção da punibilidade ao acusado que 

sendo primário, colaborar efetiva e voluntariamente com a investigação e o 

processo criminal.  

O Acordo de não persecução penal teve sua origem na Resolução nº 

181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, posteriormente 

alterada pela Resolução nº 183/2018, com a necessidade de buscar soluções 

céleres e efetivas. Com isso, o membro do Ministério Público poderá propor o 

acordo se não for caso de arquivamento, conforme o artigo 18 da citada 

Resolução: 

Art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público 
poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal 
quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime 
não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o 
investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua 
prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou 
alternativamente: 
I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade 
de fazê-lo;  
II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo 
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;  
III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por 
período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída 
de um a dois terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público;  
IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 
45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser 
indicada pelo Ministério Público, devendo a prestação ser destinada 
preferencialmente àquelas entidades que tenham como função 
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente 
lesados pelo delito;  
V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde 
que proporcional e compatível com a infração penal aparentemente 
praticada. 

 

Em relação à justiça criminal antes do acordo, no ano de 2016, 

ingressaram no Poder Judiciário 3 milhões de casos novos criminais, sendo 

1,9 milhão na fase de conhecimento, 443,9 mil na fase de execução, 18,8 mil 

nas turmas recursais, 555,2 mil no 2º grau e 80,6 mil nos tribunais superiores, 

conforme o Relatório de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. 



Assim, o acordo visa à celeridade dos processos, o que acarreta a 

movimentação do Poder Judiciário, tendo em vista que possui requisitos 

burocráticos em comparação ao tramite processual e demanda menos tempo 

em movimentação, além de ser realizado antes da denúncia do investigado, 

tornando o processo menor duração. 

Além disso, Cléber Masson expõe a ideia do professor Jesus-Maria 

Silva Sanchez, o qual estabelece a teoria das velocidades do Direito Penal, 

especificamente, a Segunda velocidade do Direito Penal que explana sobre 

formas de penalização do ilícito, não há aplicabilidade da privação da 

liberdade do agente, mas medidas alternativas que farão a função 

sancionadora. Em suma, marcado pelo afastamento de penas e pela 

celeridade do processo, como por exemplo, os institutos da justiça 

consensual.  

 

Parte do pressuposto de que o Direito Penal, no interior de sua 
unidade substancial, contém dois grandes blocos, distintos, de ilícitos: 
o primeiro, das infrações penais às quais são cominadas penas de 
prisão (direito penal nuclear), e o segundo, daquelas que se vinculam 
aos gêneros diversos de sanções penais (direito penal periférico). 
(MASSON, 2020, p. 137) 

 

3. CONSTITUCIONALIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 

PENAL 

 

Acerca da constitucionalidade do Acordo de Não Persecução Penal, 

segundo Barros (2019, p. 3) 

 

(...) o estudo elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, é de 03 

anos e 01 mês o tempo médio de duração dos processos criminais 
que tramitam no Poder Judiciário brasileiro, somente na fase de 
conhecimento, já na fase de execução, em se tratando de processos 
com penas privativas de liberdade, a média de duração é de 03 anos 
e 09 meses. Por outro lado, se as penas não são privativas de 

liberdade, o processo dura cerca de 02 anos e 04 meses. 
  

Assim, o sistema processual está carregado de processos que 

possuem sua burocracia e por isso levam anos para terminar. O Acordo de 

não persecução penal é um método de deixar o sistema mais célere, além de 

outros benefícios, como a pena pecuniária ser doada a instituições. 



Contudo, somente era previsto em resolução antes de ser incluído na 

legislação processual, que muito discutia sobre sua constitucionalidade, após 

a inclusão do Pacote Anticrime, inseriu o artigo 28-A na Legislação 

Processual Penal, No que diz respeito ao conceito do acordo de não 

persecução penal, tem-se a explicação estabelecida por Lima (2020, p. 218): 

 

(...) cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial, 
necessariamente homologado pelo juízo competente – pelo menos 
em regra, pelo juiz das garantias – celebrado entre o Ministério 
Público e o autor do fato delituoso – devidamente assistido por seu 
defensor -, que confessa formal e circunstancialmente a prática do 
delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não 
privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não 
perseguir judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, 
leia-se, não oferecer denúncia, declarando-se a extinção da 
punibilidade caso a avença, seja integralmente cumprida. 

 

Com isso, tem-se que o acordo é constitucional, sua previsão 

expressa na Legislação decorre nesse sentido, visto que muito se criticava 

por sua previsão estar apenas na Resolução nº 181/2017. Apesar disso, o 

princípio da obrigatoriedade que será abordado posteriormente viabiliza que 

já possui mitigação tendo em vista outros institutos de modelo consensual 

aplicados na justiça criminal brasileira. 

 

3.1 REQUISITOS 

 

Conforme mencionado anteriormente, sua previsão expressa no artigo 

28-A traz requisitos: 

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:     

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na 
impossibilidade de fazê-lo;      

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo 
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;  

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período 
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a 
dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma 



do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal);         

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 
45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo 
juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função 
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente 
lesados pelo delito; ou       

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo 
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a 
infração penal imputada. 

Um dos requisitos é o fato ter pena mínima inferior a quatro anos, ou 

seja, 03 anos, 11 meses e 30 dias, porém leva em consideração as causas de 

aumento e diminuição, conforme o parágrafo primeiro do referido artigo “ Para 

aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste 

artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao 

caso concreto”. 

Assim, a premissa sobre as causas de aumento e diminuição, a 

continuidade e o concurso de crimes devem ser considerados, devido 

consolidação da jurisprudência em relação à transação penal e a suspensão 

condicional do processo nas Súmulas citadas respectivamente:  

 
Súmula 243 do STJ - O benefício da suspensão do processo não é 
aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso 
material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena 
mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da 
majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano. 

Súmula 723 do STF - Não se admite a suspensão condicional do 
processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da 
infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior 
a um ano. 

 
Além disso, o crime cometido não pode ter ocorrido com violência ou 

grave ameaça à pessoa em delito doloso, visto que permite a aplicação do 

acordo em crime culposo praticado com violência, conforme sustentam 

CUNHA (2019) e LIMA (2020). Logo, a violência ou grave ameaça impedem a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I 

do CP). 

Todavia, não é permitido o acordo se for caso de arquivamento, 

previsto como o último requisito diz respeito ao fato de que o acordo só pode 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm


ser realizado caso haja viabilidade de haver instauração de processo criminal, 

conforme explica LIMA (2020). Em suma, deverá existir aparência de prática 

criminosa (fumus comissi delicti), punibilidade concreta (não estar prescrita a 

pretensão punitiva), legitimidade da parte (crime de ação penal pública) e justa 

causa (elementos informativos probatórios mínimos). 

Um novo critério adotado é o da necessidade e suficiência do acordo, 

que é adotado para individualização da pena, trata-se de um requisito 

subjetivo que comporta interpretação e envolve a análise das condições 

pessoais do agente. Sobre isso a Orientação Conjunta nº 03 de 2018 

(revisada de março de 2020), das 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e 

Revisão do MPF: “Ser a celebração do acordo suficiente à reprovação e à 

prevenção do crime, tendo em vista a culpabilidade, os antecedentes, a 

conduta social e a personalidade do autor do fato, bem como os motivos e as 

circunstâncias do crime.” 

Por fim, a lei exige a confissão formal e circunstanciada, ou seja, 

confissão segundo os direitos e garantias fundamentais, por ato documentado, 

que traga informações consistentes sobre a execução e sem deixar dúvidas 

sobre o agente da infração. Essa confissão deverá ocorrer na presença do 

Membro do Ministério Público, no momento em que for celebrado o acordo e o 

investigado estará acompanhado de seu defensor. 

JÚNIOR (2017) sustenta que pode a confissão ser feita na 

investigação, não necessariamente no ANPP. Logo, o autor opta por uma 

interpretação mais literal da lei, que não exige o que estabelece a Resolução 

181 do CNMP no parágrafo segundo do artigo 18. Assim, com o cumprimento 

das condições do acordo ocorrerá à extinção da punibilidade, previsto no 

parágrafo treze, artigo 28-A. 

O ANPP possui a seguinte vedação pela lei, quando for possível a 

aplicação da transação penal, visto que esta é aplicada na fase primária do 

processo, enquanto o acordo é celebrado após as investigações. Outra 

vedação ocorrerá quando o investigado for reincidente ou se houver 

elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 

profissional, exceto se insignificante as infrações penais pretéritas (art. 28-A, 

p. 2º, inciso II do CPP). 



Vale ressaltar que as pessoas investigadas ou processadas podem 

conseguir o benefício, isso porque essas pessoas ainda são consideradas 

primárias e estão asseguradas pelo princípio da presunção da inocência. Por 

conseguinte, não basta que o agente tenha outros antecedentes criminais, é 

necessário que tragam elementos probatórios que indiquem conduta criminal 

habitual, reiterada ou profissional. 

Assim como na transação penal e na suspensão condicional do 

processo, o instituto do ANPP não será aplicado caso o agente já tenha sido 

beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração. Por fim, 

também não será concedido o benefício 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. 

3.2 CONDIÇÕES 

O ANPP possui algumas condições cumulativas e alternadas, previstas 

no artigo 28-A do Código de Processo Penal, as cumulativas estão previstas 

nos incisos I a III e as condições alternadas estão previstas nos incisos IV e V. 

O inciso I está prevista a condição de reparar o dano, constatando que 

em casos de hipossuficiência do agente, não é suficiente apenas a alegação 

do agente, devendo ser comprovada. Explica que em algum momento seria 

importante o parecer da vítima sobre a melhor forma de reparar os danos, 

deve evitar “pretensões indenizatórias abusivas e destituídas de lastro 

probatório” (CABRAL, 2020).  

Conhecido como confisco aquiescido, que é o caso do agente renunciar 

bens e direitos, “o dever Estatal de encontrar o produto ou comprovar todo o 

iter seguido pelos produtos para se transformar em proveito, compensando a 

não identificação desses bens, com o confisco do patrimônio lícito do 

investigado” (CABRAL, 2020).  

A prestação de serviços comunitários está prevista no Código Penal em 

seu artigo 46, manifesta Bitencourt (2020, p. 249) 

 

A prestação de serviços à comunidade é um ônus que se impõe ao 
condenado como consequência jurídico-penal da violação da norma 
jurídica. Não é um emprego e tampouco um privilégio, [...] aliás, por 
isso, a recomendação de utilizar-se somente as entidades referidas e 



em atividades em que não eliminem a criação de empregos. O fato de 
dever ser cumprida enquanto os demais membros da comunidade 
usufruem seu período de descanso gera aborrecimentos, angústia e 
aflição. Esses sentimentos são inerentes à sanção penal e integram 
seu sentido retributivo. Ao mesmo tempo, o condenado, ao realizar 
essa atividade comunitária, sente-se útil ao perceber que está 
emprestando uma parcela de contribuição e recebe, muitas vezes, o 
reconhecimento da comunidade pelo trabalho realizado. Essa 
circunstância leva naturalmente o sentenciado à reflexão sobre seu 
ato ilícito, a sanção sofrida, o trabalho realizado, a aceitação pela 
comunidade e a escala de valores comumente aceita pela mesma 
comunidade. Essa reflexão facilita o propósito pessoal de 
ressocializar-se, fator indispensável no aperfeiçoamento do ser 
humano. Essa sanção representa uma das grandes esperanças 
penológicas, ao manter o estado normal do sujeito e permitir, ao 
mesmo tempo, o tratamento ressocializador mínimo, sem prejuízo de 
suas atividades laborais normais. 

 

O tempo da prestação de serviço será proporcional à pena mínima do 

delito diminuída de um a dois terços, o local da prestação de serviço deverá 

ser indicado pelo juízo da execução, que irá fiscalizar a execução do serviço.  

A prestação pecuniária é uma condição alternativa, ou seja, ela pode 

estar presente no acordo ou não, diferentemente das demais condições já 

expostas. Essa prestação não informa que será a favor da vítima. Por 

exemplo, na data 19-10-2021 “Em Dourados, Acordos de Não Persecução 

Penal, realizados pelo MPMS são destinados à educação, segurança e ao 

asilo do Município”, notícia na íntegra no site do Ministério Público do Mato 

Grosso do Sul. 1 

Por fim, existem condições genéricas em que são impostas pelo 

Ministério Público, é condição alternativa, deve ser compatível e proporcional 

ao delito cometido, sendo assim, “deve existir uma relação finalística entre o 

crime aparentemente cometido e a medida a ser proposta” (CABRAL, 2020). 

 Rodrigo Cabral exemplifica algumas condições que poderiam ser 

impostas: 

Renúncia ou exoneração de cargo, função ou atividade pública; 
compromisso de não se candidatar a cargo público ou de não exercer 
função ou prestar concurso; compromisso de não exercer atividade, 
profissão ou ofício que dependam de habilitação; compromisso de 
submeter-se a tratamento ambulatorial; compromisso de não 
frequentar determinados lugares ou se aproximar de algumas 
pessoas; comparecimento a programas ou cursos educativos ou de 
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municipio"o-asilo-do-municipio. 



reciclagem; suspensão parcial ou total de atividades; interdição 
temporária de estabelecimento, obra ou atividade; compromisso de 
não contratação com o Poder Público; compromisso de publicação de 
notícia; compromisso de não conduzir veículo; retirada de conteúdo 
da internet ou compromisso de não acessar; compromisso de proferir 
palestras ou instruções comunitárias (Cabral, 2020, p. 142). 

 

3.3 PROCEDIMENTO 

Conforme a doutrina majoritária, o Acordo de Não Persecução Penal 

possui conteúdo processual e material, entende-se que poderá ser aplicado a 

fatos ocorridos antes da vigência da Lei do Pacote Anticrime, tendo em vista 

que esse foi o entendimento do STF quanto à essa relação com a Lei 9.099 

de 95, na ADI 1719, faz retroagir as normas materiais benéficas.  

Assim consignou o STF: “As prescrições que consagram as medidas 

despenalizadoras em causa qualificam-se como normas penais benéficas, 

necessariamente impulsionadas, quanto a sua aplicabilidade, pelo princípio 

constitucional que impõe a lex mitior uma insuprimível carga de retroatividade 

virtual e, também, de incidência imediata” (Inq-QO 1055, Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, julgado em 24/04/1996, Tribunal Pleno).  

O ANPP como vimos é aplicado em fase pré-processual, após as 

investigações. Nesse sentido a Orientação Conjunta nº 03/2018 (revisada de 

março de 2020), das 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF, 

item 8: Admite-se o oferecimento de acordos de não persecução penal no 

curso da ação penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração 

de PA [procedimento de acompanhamento], caso a negociação seja realizada 

nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo 

o sobrestamento da ação penal. 

 

3.4 HOMOLOGAÇÃO E COMPETÊNCIA 

No que tange à homologação, esta está prevista no parágrafo quarto, 

informa que será realizada audiência em que o juiz irá verificar a 

voluntariedade, ou seja, a confissão do investigado através da oitiva, segundo 

os requisitos a audiência ocorrerá na presença do defensor, não exigindo a 

presença do Ministério Público. 



A decisão do magistrado possui natureza de negócio jurídico, não faz 

coisa julgada material, ou seja, posterior descumprimento, poderá ocorrer a 

denúncia do investigado, tem a função de garantia da legalidade e da 

legitimidade, para que passe a surtir seus efeitos.  

Segundo Rodrigo Cabral os efeitos da homologação são: cumprir com 

a condição de eficácia, podendo ser iniciado o cumprimento, estando o 

Ministério Público impedido de oferecer denúncia e o investigado vinculado ao 

cumprimento; suspende o curso da prescrição; fixa termo a quo para a 

contagem do prazo de 5 anos para novo ANPP; deve a vítima ser intimada da 

homologação (Cabral, 2020). 

Em decorrência da decisão do juiz, segundo os § 5º, 7º e 8º, o juiz 

poderá devolver os autos ao Ministério Público se entender que envolvem 

condições abusivas, inadequadas ou insuficientes, assim, será devolvida para 

reformulação da proposta, com anuência do investigado e seu defensor. 

Poderá recusar homologação à proposta se entender que falta requisitos. 

Diante disso, o Ministério Público pode complementar as investigações ou 

oferecer denúncia. 

Aury Lopes Jùnior diz que a essa postura intervencionista do juiz (de 

recusar o acordo) “se justifica apenas quando houver ilegalidade nas 

condições ou for gravemente abusiva para o imputado” (JÚNIOR, 2017). 

Caso o Ministério Público não proponha o acordo, o investigado poderá 

requerer ao juiz, a remessa dos autos ao órgão superior, segundo artigo 28 do 

Código de Processo Penal. Contudo, em casos em que o acusado não tem 

condição de pagar advogado, nessa toada, entende Aury Lopes Jùnior que se 

trata de direito subjetivo.  

 

Como se trata de direito público subjetivo do imputado, presentes os 
requisitos legais, ele tem direito aos benefícios do acordo. Não se 
trata, sublinhe-se, de atribuir ao juiz um papel de autor, ou mesmo de 
juiz-ator, característica do sistema inquisitório e incompatível com o 
modelo constitucional-acusatório por nós defendido. Nada disso. A 
sistemática é outra. O imputado postula o reconhecimento de um 
direito (o direito ao acordo de não persecução penal) que lhe está 
sendo negado pelo Ministério Público, e o juiz decide, mediante 
invocação. O papel do juiz aqui é o de garantidor da máxima eficácia 



do sistema de direitos do réu, ou seja, sua verdadeira missão 

constitucional. 
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Em relação ao tema, a jurisprudência com base na suspensão 

condicional do processo, tema relacionado, Súmula 696 “Reunidos os 

pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas 

se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a 

questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código 

de Processo Penal.” 

Assim, quanto à análise do Acordo seria por última revisto pelo Poder 

Judiciário, porém quanto ao acordo não proposto, será revisto por último o 

Ministério Público, mesmo que em outra instância. Com isso, não violaria a 

independência funcional, nos termos da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 

XXXV. 

De acordo com a lei, serão competentes o Ministério Público 

juntamente com o juiz da execução (§ 6º, artigo 28-A, CPP). Acerca do 

conhecimento da vítima sobre o acordo, essa será intimada, em princípio será 

de competência do juízo. 

Em caso de cumprimento do Acordo de não Persecução Penal ocorrerá 

a extinção da punibilidade, nos termos do §13 do artigo 28-A do CPP, 

“Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo 

competente decretará a extinção de punibilidade.”  

Imperioso destacar que com o advento do Pacote Anticrime n. 

13.964/19, trouxe em seu bojo o juiz das garantias com previsão no artigo 3º-

B, inciso XVII do Código de Processo Penal “decidir sobre a homologação de 

acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando 

formalizados durante a investigação”. 

 

3.5 DESCUMPRIMENTO 

 

Em caso de descumprimento do Acordo de não Persecução Penal, o 

Ministério Público deverá comunicar o juiz, para que este rescinda o acordo, 
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após, caberá o oferecimento da denúncia, conforme §10º do artigo 28-A do 

CPP.  

Acerca do juízo competente para rescindir o acordo, CUNHA (2019) 

narra que será competente o juízo da execução penal, enquanto pode ainda 

ser cabível agravo em execução para os casos em que o juiz indefere o 

pedido de rescisão do ANPP. 

Em contrapartida, LIMA (2020) entende que a rescisão é competência 

do juízo que realizou a homologação, nesse sentido o Enunciado 28 do 

CNPG/GNCCRIM:  

 

Caberá ao juízo competente para a homologação rescindir o acordo 
de não persecução penal, a requerimento do Ministério Público, por 
eventual descumprimento das condições pactuadas, e decretar a 
extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral do acordo 
de não persecução penal. 
 

Contudo, CABRAL (2020) sustenta que tanto a extinção da punibilidade 

quanto a rescisão devem ser de competência do juízo da execução, informa 

ainda que logo em seguida, deverá o agente do Ministério Público requerer a 

devolução dos autos. 

Assim, é reconhecida a possibilidade do mesmo juízo que promove o 

acordo, avalie sobre suas condições, declare a extinção da punibilidade ou o 

descumprimento, logo, poderá rescindir o acordo.  

Em relação à detração do tempo, ou seja, descontar o tempo do 

cumprimento do acordo, a posição coerente de (CUNHA, 2020), tendo em 

vista que não são consideradas sanções, não há que se falar em detração, “A 

perda do referido tempo é, pois, consequência natural do descumprimento, 

ônus da desídia e deslealdade do investigado”.  

 

3.6 VANTAGENS 

 

O Acordo de não Persecução Penal possui vantagens em relação a 

economia, em princípio não precisa ser instaurado e nem ofertado denúncia 

que busque uma solução, é declarado com a proporcionalidade das condições 

e o delito praticado pelo agente e a celeridade do processo e a eficiência 

prevista na Constituição Federal, artigo 37. 



Ademais, apresenta grande vantagem ao investigado, que não será 

acusado e nem denunciado, caso aceite o acordo. Isso não quer dizer que ele 

não terá nenhuma condição imposta, ao contrário, o investigado será 

submetido a condições proporcionais a sua infração, sendo alguns requisitos 

cumulativos e outros alternativos, por exemplo a prestação de serviço e a 

prestação pecuniária. 

Conforme os dados levantados pelo CNJ e informado por Álvaro 

Bodas: 

  

A Justiça brasileira tarda, e tarda muito. Por aqui, entre o início de uma 
ação e a sentença podem se passar anos, ou mesmo décadas. Pior, o 
crime pode prescrever. Números do CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça) confirmam a percepção generalizada de que o nosso 
Judiciário anda a passos de tartaruga. De 2009 a 2016, o número de 
processos sem sentença, conhecido como de taxa de 
congestionamento, cresceu mais de 30% e chegou a 73% em 2016. 
Isso significa que apenas 27% de todos os processos que tramitaram 
nesse período foram solucionados, acumulando quase 80 milhões de 
casos pendentes. Temos o 30º Judiciário mais lento entre 133 países, 
segundo o Banco Mundial. 
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Nesse raciocínio, é o objetivo do Acordo de não Persecução Penal 

auxiliar na justiça criminal, juntamente com os demais institutos, da transação 

penal que trata das infrações de menor potencial ofensivo, a suspensão 

condicional do processo que trata das infrações de médio potencial ofensivo. 

 

4. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE E DA INDISPONIBILIDADE DA 

AÇÃO PENAL PÚBLICA 

 

O princípio da obrigatoriedade da Ação Penal Pública possui 

previsibilidade em face do Ministério Público, dispõe que o membro do 

Ministério Público deverá oferecer a denúncia para que se dê início à ação 

penal, caso haja um fato com indícios suficientes de autoria e provas da 

materialidade.  

Assim, é um princípio com previsão no artigo 5º, inciso XXXIX e sua 

titularidade no artigo 129, inciso I ambos da Constituição Federal de 1988. 
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(...) impõe-se ao Ministério Público a propositura da ação penal 
sempre que as hipóteses estiverem devidamente preenchidas, dada à 
natureza indisponível do objeto da relação jurídica material. Não cabe 
ao órgão do Ministério Público adotar critérios para propor ou não a 
ação penal pública (CUNHA, 2019, p. 9). 

 

Por conseguinte, o Ministério Público é uma “instituição, essencial a 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, 

conforme artigo 127, caput, da Constituição Federal. Pondera o julgado do 

TJPB acerca do acordo de não persecução penal.    

 
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO DE NÃO 

PERSECUÇÃO PENAL. Delitos previstos nos arts. 1⁰, XIV, do 
Decreto-Lei 201 /67, 54, da Lei 9.605/98 e 54 da 12.305/2010. 
Homologação judicial Acordo de Não Persecução Penal requerido 
pelo Ministério Público Estadual. Requisitos do art. 18, § 1º, da 
Resolução 181 do CNMP preenchidos. Acordo homologado - 
Restando preenchidos os requisitos do art. 18, § 1º, da Resolução 
181 do CNMP, necessários à Homologação Judicial de Acordo de 
Não Persecução Penal requerido pelo Ministério Público Estadual e 
sendo as condições impostas adequadas e suficientes ao caso 
concreto, mister seu deferimento pelo Judiciário. (TJPB - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002720520208150000,- Não 
possui -, Relator DES. ARNOBIO ALVES TEODOSIO, j. em 11-09-
2020) 
 

Insta salientar que essa obrigatoriedade não quer dizer que o membro 

do Parquet terá obrigação de denunciar todos os casos, vez que se este 

vislumbrar que o caso concreto não preenche os requisitos para o oferecimento 

da denúncia, deverá ser postulado o arquivamento, conforme explica Nucci ( 

2020, p. 186):  

 

É indiscutível, o órgão do Ministério Público, a que se distribui um 
inquérito, uma representação, uma peça de informação, a pessoa em 
ordem a fazer a apreciação do caso, verificando se há, de fato, 
infração punível, e ainda susceptível de o ser, se permite ela a 
instauração de ação penal por denúncia, se o autor está individuado 
em forma a poder ser caracterizado, ao menos, por sinais que lhes 
facultem a identificação no futuro; e, somente se opinar 
favoravelmente, é que se impõe a obrigação de, sob a 
responsabilidade do seu cargo, oferecer a denúncia. Em caso 
contrário requererá o arquivamento. 

 

Entretanto, o referido princípio sofre mitigação quanto aos institutos da 

transação penal, composição civil dos danos, colaboração premiada e o 

acordo de não persecução penal, institutos estes que serão abordados mais 



à frente. Desse modo, surge o princípio da discricionariedade regrada em que 

o Ministério Público terá o dever de oferecer às propostas dos benefícios a 

depender do caso concreto e de seus requisitos. 

O princípio da indisponibilidade da Ação Penal Pública decorre do 

princípio da obrigatoriedade, o qual impede que o Ministério Público desista 

da ação penal iniciada, porém esse princípio também possui sua mitigação, 

tendo em vista o instituto da suspensão condicional do processo. 

Ainda que vigore no ordenamento jurídico o princípio da oportunidade, 

que ocorre quando a vítima ou seu representante legal possuem a 

discricionariedade em representar ou não, o que diferencia do princípio da 

indisponibilidade já conceituado. 

Recordando que o Ministério Público nas ações penais privadas atuam 

como o fiscal da ordem jurídica, não participa da defesa e sim com 

imparcialidade. 

 

5. FORMAS DE ACORDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

A Transação Penal é um dos primeiros institutos criados no 

ordenamento jurídico brasileiro da justiça consensual previsto no artigo 76 da 

Lei 9.099/95, aplicável à infração de menor potencial ofensivo, com pena 

máxima de 02 anos, as causas de aumento e diminuição são consideradas, 

deve-se avaliar se não é caso de arquivamento, oferecida antes da denúncia 

e outra característica que vale destacar é que a prescrição corre 

normalmente. 

 

Negócio jurídico bilateral, firmado antes do oferecimento da ação 
penal, e por meio do qual o acusado aceita submeter-se 
imediatamente à pena restritiva de direito ou à multa proposta pelo 
Ministério Público. (CUNHA, 2019, p. 213). 
 

Em relação à Transação se o investigado estiver sendo processado, 

não impede sua homologação, o seu cumprimento resulta na extinção da 

punibilidade, a vítima não participa, visto que não está previsto em lei. 

 

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

restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 



 

Por sua vez, a Suspensão Condicional do Processo é aplicável a todos 

os delitos, salvo exceções de médio potencial, pena mínima não poderá ser 

superior a 1 ano, prevista também na Lei 9.099/95, no artigo 89. A s causas 

de aumento e diminuição serão consideradas, diferente da transação penal, 

se o investigado estiver sento processado impede o benefício da suspensão. 

A Suspensão ocorre na fase judicial após o recebimento da denúncia, 

não corre prescrição no prazo da suspensão, o cumprimento gera a extinção 

da punibilidade. Ademais, não implica reconhecimento de culpa ou 

responsabilidade civil, a lei não exige intimação ou participação da vítima, mas 

existe a hipótese de reparação do dano. 

Outro instituto é a composição civil dos danos, implementado pela Lei nº 

9.099/95, nos artigos 72 a 76, é um acordo entre o autor e vítima, realizado 

antes do oferecimento da denúncia, ou seja, ainda na fase preliminar do 

processo. Em razão da composição seu cumprimento acarretará a extinção da 

punibilidade. 

 

Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do 
Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o 
responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz 
esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da 
aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de 
liberdade. [...]   
 
Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob 
sua orientação. 
Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, 
recrutados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em 
Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da 

Justiça Criminal. 
 
Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, 
homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de 
título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. 
Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal 
pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta 
a renúncia ao direito de queixa ou representação.  
 
Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada 
imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de 
representação verbal, que será reduzida a termo. Parágrafo único. O 
não oferecimento da representação na audiência preliminar não 
implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo 
previsto em lei.  
 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o presente artigo, depreende-se que o ANPP traz novas 

vantagens à justiça consensual e, consequentemente aumentou as atribuições 

do Ministério Público, inclusive administrativas, exigindo uma estrutura acerca 

dos outros institutos mencionados, bem como uma mudança na execução por 

meio de seus membros, deixando a parte acusatória e estabelecendo novos 

acordos. 

Por fim, a Justiça abrirá espaço para novos métodos, ao invés do 

processamento burocrático, demorado e desgastante dessas infrações penais, 

concentrando, assim maior atenção aos crimes mais graves. 

Com base no princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade, como 

mencionado possui mitigações, sendo assim, a possibilidade do instituto do 

acordo de não persecução penal é totalmente constitucional e de acordo com a 

legislação penal.  

Além da facilidade do acordo, ainda possui vantagens inerentes a todos 

os envolvidos, principalmente ao funcionamento do poder judiciário. O ANPP 

inovou assim como a transação penal e a suspensão condicional do processo, 

são institutos que estão cada vez mais sendo utilizados na justiça criminal. 

Assim, afirma-se que os princípios não são violados e possuem 

harmonia quanto ao acordo, vigora a aplicação de uma justiça que resolva, 

com suas condições, requisitos e parâmetros, dentro da norma legal. 
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