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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

  
Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos, lembramos que todo o material 

deste curso se destina ao uso exclusivo de quem o adquirir no site do Trino Concursos, e sua 

aquisição não autoriza sua reprodução, conforme proteção conferida pelas legislações civil 

(como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e penal (especialmente pelo art. 184 do Código Penal). 

 Sentimos a obrigação de esclarecer que, acaso haja a inobservância das disposições 

legais aplicáveis, o fornecimento das aulas será interrompido e nenhum valor pago será 

restituído, sem prejuízo de toda a responsabilização cabível. 

 Bons estudos! 
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ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 
 

Considerações Iniciais 
 
 

 O presente tema é caríssimo à atuação do Ministério Público, pois, como “dominus litis” 

da ação penal pública, é o protagonista – ao lado do infrator - da utilização desse 

instrumento negocial; 

 O acordo de não persecução penal fora inicialmente introduzido no ordenamento jurídico 

brasileiro por meio do art. 18 da Resolução nº 181 do Conselho Nacional do Ministério 

Público (a discussão sobre sua (in)constitucionalidade será tratada a seguir); 

 Recentemente, a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) regulamentou a temática, incluindo 

o art. 28-A ao Código de Processo Penal. 

 

Conceito 
 
 Trata-se de um negócio jurídico extrajudicial celebrado entre o Ministério Público e o autor 

do fato criminoso – devidamente assistido por seu defensor – e homologado pelo juízo 

competente (em regra pelo juiz das garantias), no qual são pactuadas condições não 

privativas de liberdade ao investigado, em troca do compromisso de o Parquet não 

oferecer denúncia, de modo que, em sendo a avença cumprida, acarreta a extinção da 

punibilidade; 

 Fomento à justiça negociada; 

 Negócio jurídico pré-processual; 

 Instituto despenalizador; 

 Pode ser celebrado independentemente da natureza do procedimento investigatório – 

seja ele um inquérito policial ou um PIC – procedimento investigatório criminal; 

 Em observância ao sistema acusatório, outorgou-se ao titular da ação penal pública a 

legitimidade para o oferecimento do referido instituto despenalizador (art. 28-A, §3º, 

CPP): 
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“Art. 28-A, § 3º, CPP. O acordo de não persecução penal será 

formalizado por escrito e será firmado pelo membro do 

Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor”. 

 

 Diferentemente dos demais institutos despenalizadores (transação penal e suspensão 

condicional do processo), deve haver uma viabilidade acusatória, devendo o investigado 

confessar circunstanciadamente a prática do delito; 

 Consubstancia como espécie de mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal 

pública; 

 Por esse princípio (da obrigatoriedade), preenchidas as condições da ação e 

configurada a justa causa (lastro probatório mínimo), o órgão ministerial é obrigado a 

oferecer denúncia; 

 Em suma, ainda que haja justa causa, pode o Parquet, conforme política criminal adotada 

pela Instituição, optar por, ao invés de ajuizar a ação penal, propor o acordo de não 

persecução penal. 

 

Fundamentos 
 
 Exigência de soluções alternativas no processo penal que proporcione celeridade na 

resolução de casos menos graves; 

 Priorização dos recursos financeiros e humanos do Ministério Público e de Poder 

Judiciário para o processamento de casos mais graves; 

 Minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados em 

geral, que teriam mais uma chance de evitar uma condenação judicial, reduzindo os 

efeitos sociais e prejudiciais da pena e desafogando os estabelecimentos prisionais; 

 Alternativa promissora para tornar o nosso sistema de justiça criminal um pouco mais 

eficiente, com uma escolha mais inteligente das prioridades, levando-se a julgamento 

tão somente aqueles casos mais graves. 
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Modelos de definição de consenso 
 
 Diversão Simples: 

 a despeito da presença de justa causa, o processo é arquivado sem a imposição de 

quaisquer obrigações ao acusado, pois a persecução penal seria inócua (v.g., prescrição 

virtual); 

 Diversão Encoberta: 

 extingue-se a punibilidade se o investigado praticar determinados atos que 

impossibilitam a deflagração da persecução penal (v.g., composição civil); 

 Diversão com Intervenção: 

 o investigado fica sujeito ao cumprimento de certas condições que, se cumpridas, 

acarretam a extinção da persecução penal (v.g., acordo de não persecução penal, 

transação penal e suspensão condicional do processo); 

 o acordo de não persecução penal funciona como uma espécie de diversão (com 

intervenção), opção de política criminal usada para resolução dos processos penais de 

maneira diversa daquelas ordinariamente adotadas no processo criminal, e que consistem 

na solução antes de qualquer instauração de processo; 

 Ademais, prevê o CPP: 

 

“Art. 28-A, § 12º, CPP. A celebração e o cumprimento do acordo 

de não persecução penal não constarão de certidão de 

antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 

III do § 2º deste artigo." 

 

 

Momento para o oferecimento 
 
 Considerando que o seu objetivo principal é evitar a persecução penal em juízo, o acordo 

pode ser celebrando durante a fase investigatória, tendo, portanto, como limite temporal 

o oferecimento da denúncia; 
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 Segundo a doutrina, com arrimo nos princípios da celeridade, economia processual e 

razoável duração do processo, é possível que a avença seja celebrada na oportunidade da 

audiência de custódia. Ou seja, o Ministério Público poderá, aproveitando o deslocamento 

do preso à audiência de custódia, em ato separado, propor e celebrar o acordo. Deveras, 

para que isso ocorra, o Promotor de Justiça, bem como o Magistrado – responsável pela 

homologação – devem ser, respectivamente, o promotor natural e o juiz natural da causa. 

 

Fique atento! 

Como no ato da Audiência de Custódia não se discute o mérito da imputação, o ideal é 

concluir que a propositura do acordo não pode ocorrer naquele momento, sob pena de 

transformá-la em verdadeiro interrogatório judicial antecipado. De fato, como veremos 

adiante, um de seus requisitos é a confissão formal e circunstanciada da prática delituosa. 

 

 

Natureza jurídica 
 
 Direito subjetivo do investigado: 

 Preenchidos os requisitos legais, o investigado possuiria direito subjetivo ao acordo. 

Nesse sentido, haveria a possibilidade de concessão de ofício pelo juiz. 

 Discricionariedade regrada do MP (adotada): 

 Tendo em vista que se trata de um acordo de vontades, não se trata de um direito 

subjetivo do investigado; 

 Assim, preenchidos os requisitos legais, cabe ao MP, em um juízo de oportunidade e 

conveniência e de política criminal da Instituição, propor o acordo. 

 Não há, portanto, absoluta discricionariedade, pois a celebração pressupõe, 

necessariamente, o preenchimento dos requisitos legais; 

 Não se deve outorgar ao juiz a propositura do acordo, sob pena de evidente afronta 

ao sistema acusatório; 

 Sobre o assunto, eis o teor do Enunciado nº 19 do Conselho Nacional de Procuradores-

Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e do Grupo Nacional de 

Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM): 
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“O acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, que avaliará, 

inclusive em última análise, se o instrumento é necessário e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime no caso concreto.”  

 

 Nesse sentido, o STJ: “(...) o acordo de persecução penal não constitui direito subjetivo 

do investigado, podendo ser proposto pelo MPF conforme as peculiaridades do caso 

concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção 

da infração penal. (...) o Ministério Público poderá e não deverá propor ou não o referido 

acordo, na medida em que é o titular absoluto da ação penal pública."; 

 No mesmo sentido, o STF: “(...) respeitados os requisitos legais o Ministério Público 

poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da 

própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que 

deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos 

descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga 

o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco 

garante ao acusado verdadeiro.” 

 
 

Fique atento! 

Cumpre ressaltar que o Enunciado nº 12 da I Jornada de Direito Penal e Processo Penal 

CJF/STJ dispõe que “A proposta de acordo de não persecução penal representa um poder-

dever do Ministério Público, com exclusividade, desde que cumpridos os requisitos do art. 

28-A do CPP, cuja recusa deve ser fundamentada, para propiciar o controle previsto no § 14 

do mesmo artigo.” 

 

 

 

(In)constitucionalidade da Resolução nº 181, CNMP 
 
 Inconstitucionalidade: 

 O disposto versa sobre matéria processual; 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1131659/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1131659/false
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 Inconstitucionalidade formal orgânica por violação à competência privativa da União 

para legislar sobre direito processual penal; 

 Haveria necessidade de lei formal para criação de exceção ao princípio da 

obrigatoriedade; 

 Constitucionalidade: 

 O dispositivo não versa sobre matéria processual, uma vez que o ANPP se trata de 

avença realizada em procedimento administrativo; 

 O CNMP ostenta o poder de expedir atos regulamentares de caráter normativo 

primários, dotados de abstração e generalidade; 

 Desse modo, não há falar em inconstitucionalidade, porquanto se trata de 

regulamento autônomo destinado a regulamentar diretamente a aplicação de princípios 

constitucionais (eficiência, proporcionalidade, razoável duração do processo e sistema 

acusatório); 

 O ANPP veicula matéria de política criminal a ser realizada pelo titular da ação penal 

pública. Na qualidade de agentes políticos, os membros do MP têm o dever funcional de 

realizar uma seleção de casos penais que ostentam maior relevância dentro da política de 

persecução penal adotada pelo Parquet. Assim, no exercício desse poder de realizar 

política criminal de persecução penal, incumbe ao MP buscar respostar alternativas e mais 

céleres para casos penais de baixa e média gravidade, o que poderá ser alcançado através 

dos acordos de não persecução penal; 

 A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) põe fim a essa controvérsia, incluindo o art. 28-A ao 

Código de Processo Penal, o qual disciplinou a matéria, em fiel observância ao art. 129, I, 

CF/88. 

 

  

Direito Intertemporal 
 
Há pelos menos 04 (quatro) posições: 

 Aplicação do ANPP exclusivamente a fatos praticados após a vigência da Lei 

13.964/2019 (Renato Brasileiro de Lima): 
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 O legislador previu que a prescrição fica suspensa durante o cumprimento do ANPP 

(art. 116, IV, CP). Assim, tratando-se de norma mista e maléfica ao agente, não retroage, 

devendo ser aplicada somente a fatos cometidos após a sua entrada em vigor; 

 Aplicação do ANPP aos fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, inclusive para 

processos criminais em andamento, desde que não tenha sido proferida sentença 

(Rodrigo Leite Ferreira Cabral): 

 O doutrinador entende que a necessidade de confissão formal e circunstanciada por 

parte do investigado/acusado – condição para o benefício - cessa com a prolação da 

sentença, momento no qual já há a formação da culpa; 

 Aplicação do ANPP aos fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, inclusive para 

processos criminais em andamento, desde que não tenha havido o trânsito em julgado: 

 O legislador previu que o cumprimento integral do acordo acarreta a extinção da 

punibilidade do agente (art. 28-A, parágrafo 3º, CPP). Assim, tratando-se de norma mista 

e benéfica ao agente, retroage, devendo ser aplicada a fatos cometidos antes da sua 

entrada em vigor, desde que não tenha havido o trânsito em julgado; 

 Aplicação do ANPP aos fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, desde que não 

recebida a denúncia (entendimento atualmente preponderante na jurisprudência): 

 A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal 

(ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a 

retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum; 

 O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua 

recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento 

e de recebimento da denúncia; 

 O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados 

válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a 

retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos 

anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia; 

 O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 

13.964/2019, desde que não recebida a denúncia; 

 STF: “EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. 

Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da 

denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução 



 

 

Pá
gi

na
11

 

penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre 

a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa 

pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou 

seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. 

O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados 

válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a 

retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos 

anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese 

concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal 

condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da 

persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) 

aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a 

denúncia”.” (HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280  DIVULG 25-11-2020  PUBLIC 26-11-2020) 

 STJ: “(...) O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da 

Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. (HC-191.464/STF, 1ª TURMA, 

Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/11/2020). No mesmo sentido: (EDcl no AgRg no 

AgRg no AREsp 1635787/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta 

Turma, DJe 13/8/2020 e Petição no AREsp 1.668.089/SP, da Relator Ministro FELIX 

FISCHER, DJe de 29/6/2020). 

 

Requisitos para sua celebração 
 
 Dispõe o CPP: 

“Art. 28-A, CPP. 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 
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prevenção do crime, mediante as seguintes condições 

ajustadas cumulativa e alternativamente:” 

 

 Infração penal à qual seja cominada pena mínima inferior a 04 (quatro) anos: 

 Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o art. 28-A, serão 

consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto (art. 28-A, 

§1º); 

 Nesse mesmo sentido, eis o teor do Enunciado nº 29 do Conselho Nacional de 

Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e do Grupo 

Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM): 

 

“Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o art. 28-A, serão 

consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto, na linha do 

que dispõe os enunciados sumulado nº 234 e nº 723, respectivamente, do Superior 

Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.” 

 

 Infração penal cometida sem violência ou grave ameaça contra à pessoa: 

 Como a lei faz uso da expressão “infração penal”, conclui-se que o acordo pode ser 

celebrado quando da prática de crime ou contravenção penal; 

 A vedação ao acordo se dá quando a infração penal for cometida com violência ou 

grave ameaça À PESSOA. Infere-se, portanto, que a violência ou grave ameaça à coisa não 

impede a celebração do acordo; 

 A vedação ao acordo se dá quando a infração penal for cometida com violência ou 

grave ameaça DOLOSAS à pessoa. Ou seja, a lei veda o acordo quando houver violência ou 

grave ameaça na conduta (e não no resultado). Assim, a violência ou grave ameaça 

culposas – quando estas se dão no resultado (e não na conduta – não impedem a 

celebração do acordo. 

 Não ser caso de arquivamento do procedimento investigatório: 

 Pressupõe-se que o acordo só deve ser celebrado quando se mostrar viável a 

instauração do processo penal, ou seja, quando estiverem presentes: 

 fumus comissi delicti (aparência da prática criminosa); 

 punibilidade concreta (v.g., não estar prescrita a pretensão punitiva); 
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 legitimidade da parte (v.g., ser o crime de ação penal pública e praticado por pessoa 

maior de idade); 

 justa causa (suporte probatório mínimo a fundamentar possível acusação). 

 

Vedações à sua celebração – art. 28-A, §2º 
 

 Se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais: 

 Nota-se que a transação penal tem preferência sobre a celebração do acordo de não 

persecução penal; 

 Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem 

conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações 

penais pretéritas: 

 A celebração do acordo de não persecução penal visa precipuamente a acusados 

primários, que tenham praticado infração penal pela primeira vez; 

 Criminoso habitual: trata-se do agente que faz do crime uma atividade rotineira – 

verdadeiro meio de vida (alguém que poderá voltar a praticar novos delitos). Ou seja, a 

habitualidade é uma característica do criminoso em que se tem uma sequência de atos 

típicos que demonstram um estilo de vida criminoso do autor; 

 Não caberá o acordo de não persecução penal se o investigado for reincidente ou se 

houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 

profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, entendidas estas 

como delitos de menor potencial ofensivo; 

 Ter sido o agente beneficiado nos 05 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, 

em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do 

processo; 

 Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra 

a mulher por razões da condição do sexo feminino, em favor do agressor;  

FIQUE DE OLHO! 

Quando da vigência do art. 18 da Resolução nº 181, CNMP, havia outras vedações que não 

foram repetidas pelo legislador ao incluir o art. 28-A, CPP. São elas: 
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A) Dano causado pelo delito superior a 20 (vinte) salários-mínimos ou parâmetro diverso 

definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local; 

 

B) Risco de prescrição da pretensão punitiva estatal em virtude da demora para o 

cumprimento do acordo. 

OBS: Tal vedação não se justifica mais, uma vez que a Lei 13.964/2019 (Pacote 

Anticrime) incluiu o inciso IV ao art. 116, CP, de modo que a prescrição ficará suspensa 

enquanto não cumprido ou rescindido o acordo de persecução penal. 

 

C) Delito hediondo e/ou equiparado. 

OBS: Não obstante a atual ausência de previsão legal da referida vedação, a doutrina 

entende que, ainda assim, o acordo não será cabível, tendo em vista que nestes casos o 

acordo não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 

 

D) Delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina. 

OBS: Parte da doutrina entende que, diante da ausência de vedação legal, é possível, 

pelo menos em tese, a celebração do acordo em relação a tais delitos, presentes os 

demais requisitos legais. 

 

 

 

Condições a serem impostas ao investigado 
 
 Prevê o CPP: 

“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 
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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.” 

 

 Analisemos cada inciso: 

 Confessar formal e circunstanciadamente a prática do delito: 

 não é incompatível com o direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, CF/88), desde que, 

obviamente, o investigado seja advertido quanto a ele, e não seja constrangido a celebrar 

o acordo. Deveras, não há um “dever ao silêncio”, de modo que cabe ao investigado - 

maior, capaz e assistido pela defesa técnica – voluntariamente e de forma livre confessar 

os fatos a fim de celebrar o acordo de não persecução penal, evitando a persecução penal. 

 Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima: 
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 deve o investigado reparar qualquer espécie de dano, seja ele material, moral estético 

etc., salvo se o delito não causar danos à vítima, ou quando evidenciada a impossibilidade 

de reparação (v.g., vulnerabilidade financeira); 

 Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como 

instrumentos, produto ou proveito do crime: 

 a lei prevê verdadeiro “confisco aquiescido”. Deveras, nenhum sentido faria a 

celebração do acordo de não persecução penal se o investigado pudesse manter consigo 

o instrumento, produto ou proveito do crime; 

 Prestar serviços à comunidade ou entidades públicas: 

 por tratar-se de condição para a celebração do acordo de não persecução penal (e não 

de pena restritiva de direito), o descumprimento da prestação de serviços à comunidade 

ou a entidades públicas jamais poderá acarretar a conversão em pena privativa de 

liberdade; 

 Pagar prestação pecuniária: 

 o pagamento de prestação pecuniária deve ser feito a entidade pública ou privada de 

interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, devendo a prestação ser destinada 

preferencialmente àquelas entidades que tenham como função proteger vens jurídicos 

iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; 

 Cumprir, por prazo determinado, outras condições estipuladas pelo Ministério Público: 

 as condições a serem estipuladas pelo Parquet não visam a punir o investigado, mas 

demonstrar a sua autodisciplina e senso de responsabilidade na busca da ressocialização, 

corroborando a desnecessidade de deflagração da persecução penal; 

 Ademais, segundo a doutrina, tais condições a serem estipuladas podem abranger o 

cumprimento de penas restritivas de direitos, como, v.g., interdição temporária de direitos 

e limitação de fim de semana 

 Para a celebração do acordo de não persecução penal, o investigado de cumprir certas 

CONDIÇÕES (não privativas de liberdade), de maneira cumulativa ou alternativa, e não 

penas; 

 Deveras, o investigado voluntariamente se sujeita ao cumprimento de tais condições, 

restando ausente, portanto, uma das características fundamentais da pena, qual seja, a 

imperatividade. Como não há denúncia, nem processo penal, não há e nem poderia haver 

a imposição de pena, que pressupõe o devido processo legal; 
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 Não obstante, convém destacar que, em que pese não sejam consideradas penas, estas 

condições pactuadas deverão ser objeto de fiscalização pelo juízo da execução penal; 

 Deverá constar expressamente no termo de acordo de não persecução penal as 

consequências para o descumprimento das condições acordadas, bem como o 

compromisso do investigado em comprovar o cumprimento das condições, 

independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo apresentar, imediatamente 

e de forma documentada, eventual justificativa para o não cumprimento de qualquer 

condição, sob pena de imediata rescisão e oferecimento da denúncia em caso de inércia. 

 

 

Controle jurisdicional do acordo 
 
 Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual 

o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença 

do seu defensor, e sua legalidade (art. 28-A, §4º); 

 

Fique atento! 

Embora haja quem discorde, nota-se que na referida audiência não estará presente o órgão 

ministerial. Tal ausência se justifica, pois o objetivo precípuo da audiência é verificar se 

houve algum tipo de constrangimento para fins de celebração do acordo. 

 

 Em posse dos autos do acordo de não persecução penal, o juiz das garantias terá as 

seguintes opções: 

 

a) Homologar o acordo: 

 Nesse caso, nos termos do art. 28-A, §6º, CPP, o juiz das garantias devolverá os autos 

ao Ministério Público para que inicie a sua execução perante o juízo da execução. Ademais, 

nos termos do art. 28-A, §9º, CPP, a vítima deve ser intimada da homologação e do seu 

descumprimento. 

b) Caso considere inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições: 
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 Nesse caso, nos termos do art. 28-A, §5º, CPP, devolverá os autos ao Ministério Público 

para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu 

defensor. 

c) Caso considere não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação 

anteriormente mencionado: 

 Nesse caso, nos termos do art. 28-A, §§ 7º e 8º, CPP, o juiz poderá recusar à 

homologação, devolvendo os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de 

complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. 

 

Fique atento! 

O magistrado não poderá intervir na redação final da proposta estabelecendo cláusulas, sob 

pena de violação ao sistema acusatório e a sua própria imparcialidade.  

 

ATENÇÃO! 

Nos termos do art. 581, XXV, CPP, da recusa de homologação por parte do magistrado, cabe 

RESE – Recurso em Sentido estrito por parte não apenas do Ministério Público, mas também 

pela própria defesa (que também possui interesse na homologação da avença). 

 

 Se, diante do exercício de sua discricionariedade regrada (para alguns um poder-dever), o 

órgão ministerial se recusar, injustificadamente, a oferecer a proposta de acordo de não 

persecução penal, tendo o investigado interesse na avença, poderá requerer a remessa 

dos autos ao órgão superior do Ministério Público, invocando o princípio devolutivo. Nesse 

caso, poderá a instância revisional adotar as seguintes providências: 

 oferecer denúncia ou designar outro membro para oferecê-la; 

 complementar as investigações ou designar outro membro para complementá-la; 

 formular a proposta de acordo de não persecução penal, para apreciação do 

investigado; 
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Descumprimento das obrigações assumidas 
 
 À semelhança do que ocorre com a transação penal, caso o investigado descumpra as 

condições (obrigações) pactuadas no acordo de não persecução penal, o Parquet deve 

comunicar ao juízo para fins de rescisão do acordo e posterior oferecimento da denúncia 

(art. 28, §10). 

 
 

ATENÇÃO: Conforme explicado alhures, apesar da execução do acordo ser feita perante o 

juízo da execução penal, a rescisão do acordo é de competência do juízo competente para 

a homologação.  

 

Nesse sentido, o Enunciado nº 28 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e do Grupo Nacional de Coordenadores 

de Centro de Apoio Criminal (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.” 

 
 Ademais, de acordo com o STJ, a rescisão do acordo de não persecução penal exige prévia 

intimação da defesa, sob pena de ser nula. 

 “(...) 2. A Lei n. 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", inseriu o art. 28-A, no 

Código de Processo Penal, que disciplina o instrumento de política criminal denominado 

Acordo de Não Persecução Penal. 3. Muito embora seja possível a rescisão do acordo de 

não persecução penal (§10 do art. 28-A do CPP), necessário, para preservação dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, oportunizar à defesa a 

manifestação acerca do pedido formulado pelo Ministério Público.” (STJ, HC 615.384/SP, 

Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, 

DJe 11/02/2021) 
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IMPORTANTE! 

De acordo com a doutrina, a denúncia a ser oferecida no caso de descumprimento das 

condições pactuadas poderá trazer, como suporte probatório, inclusive a confissão formal 

e circunstanciada do investigado por ocasião da celebração do acordo. Deveras, foi o 

próprio investigado que deu causa à rescisão do acordo, descumprindo a avença. Ademais, 

já era sabedor de que tal descumprimento poderia acarretar o início da persecutio criminis. 

Cumpre salientar que, obviamente, eventual sentença condenatória deverá ser 

fundamentada com base em outros elementos probatórios além da confissão (art. 197, 

CPP). 

 

 
 Por fim, o descumprimento do acordo poderá ser utilizado pelo Parquet como justificativa 

para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo, tendo em vista 

que o investigado já demonstrou não possuir senso de responsabilidade e autodisciplina 

para cumprir avenças. 

 
 
Cumprimento integral do acordo 
 
 O cumprimento integral do acordo acarreta a extinção da punibilidade do agente, que 

deverá ser decretada pelo juízo responsável pela homologação do acordo (e não pelo juízo 

da execução); 

 Cumpre salientar que a novel lei trouxe situação mais benéfica ao autor criminoso ao 

dispor que o cumprimento da avença acarretará a extinção da punibilidade, conferindo-

lhe maior segurança jurídica em razão da formação de coisa julgada material.  

 De fato, o art. 18, § 11, Res. 181, CNMP, estabelece que “cumprido integralmente o 

acordo, o Ministério Público promoverá o arquivamento da investigação”, o que trazia 

certa insegurança jurídica ao investigado. 
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Considerações finais 
 
 O acordo de não persecução penal passa a ser importante instrumento não só da Justiça 

Negociada, mas, também da Justiça Restaurativa; 

 O Direito Penal, desde sua origem, sempre se pautou no castigo da conduta criminosa 

praticada por alguém com a imposição de uma pena, notadamente a privativa de liberdade 

(direito penal nuclear); 

 Para Immanuel Kant, a pena é imperativo categórico, servindo para retribuir a culpa de 

um fato passado, realizando a justiça; 

 Desse modo, sempre se falou em uma Justiça Retributiva; 

 Ademais, para Claus Roxin, o direito penal é um sistema de dupla via: a primeira: a 

aplicação de penas; a segunda: a aplicação de medidas de segurança; 

 Não obstante, hodiernamente, fala-se em Justiça Restaurativa, fruto do que a doutrina 

denomina “privatização do Direito Penal”, fundada eminentemente na restauração do mal 

provocado pela infração penal, visando o “status quo ante”, com maior tutela da figura da 

vítima; 

 Destarte, fala-se na terceira via do Direito Penal, consubstanciada nas situações nas quais, 

embora tenha sido praticada uma infração penal, não se impõe pena (primeira via), nem 

medida de segurança (segunda via). A punição deixa de ser o objetivo imediato da atuação 

do Direito Penal, surgindo a possibilidade de conciliação entre os envolvidos, mitigando-

se a persecução penal; 

 Em outras palavras, o “ius puniendi” é mitigado, cedendo espaço à reparação do dano 

causado à vítima. Não se pode olvidar que, nos termos do art. 28-A, I, CPP, uma das 

condições para a celebração do acordo de não persecução penal é a reparação do dano 

ou a restituição da coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 

 Outrossim, modernamente, o sistema processual como um tudo está fundado na chamada 

“Justiça Multiportas”, ou seja, a atividade jurisdicional estatal não é a única nem a principal 

opção das partes para colocarem fim ao litígio, existindo outras possibilidades de 

pacificação social; 

 Assim, para cada tipo de litígio existe uma forma mais adequada de solução. A jurisdição 

estatal é apenas mais uma dessas opções; 
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 Destarte, há casos em que a melhor solução há de ser obtida pela negociação – v.g., por 

meio da celebração de um acordo de não persecução penal - e, finalmente, os que se 

resolveriam pela decisão do juiz estatal, mediante a instauração de um processo penal; 

 Portanto, tal entendimento vai ao encontro daquilo que Mauro Cappelletti denomina 

“terceira onda renovatória de acesso à Justiça”. Nesse sentido, em uma concepção ampla 

de acesso à justiça, visa-se a superação do chamado “obstáculo processual”, buscando-se 

novas alternativas para resolução de conflitos que não restritas ao ordenamento 

processual, notadamente alternativas baseadas no consenso e composição de vontades; 

 Com efeito, tais instrumentos extrajudiciais baseados no consenso conferem maior 

eficiência do Poder Judiciário, porquanto caberia à solução jurisdicional apenas os casos 

mais complexos; 

 Deveras, diante da carga desumana de processos que se acumulam nas Varas Criminais, 

causando prejuízos aos envolvidos – notadamente ao réu - o acordo de não persecução 

penal se mostra instrumento eficaz que proporciona celeridade e Justiça aos casos penais 

de menor gravidade; 

 Por fim, pode-se dizer que o acordo de não persecução penal - tendo em vista que visa 

justamente a evitar a instauração de um processo penal e, consequentemente, a aplicação 

de penas privativas de liberdade, estipulando ao infrator condições de não 

encarceramento - converge com um dos ideais do movimento abolicionista; 

 Tal movimento, encontra sua origem na Holanda, nos estudos de Louk Hulsman, e na 

Noruega, nos pensamentos de Nils Christue e Thomas Mathiesen. Para os seus adeptos, 

em crítica ao sistema atual, mormente a crise penitenciária, o problema penal poderia ser 

adequadamente solucionado por outros meios, notadamente com o atendimento 

prioritário à vítima, pois seria mais eficaz empregar os valores utilizados com a construção 

de presídios e manutenção de detentos para reparar os danos a ela proporcionados. 
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