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RESUMO  

                                                                  

A Emenda Constitucional nº 45 de 30 de dezembro de 2004, dentre outras providências, criou 

os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público com a finalidade de reequilibrar os 

poderes e dar uniformidade às decisões dos órgãos do Estado, reformando-os à luz dos 

princípios fundamentais, destacadamente pela eficiência na administração pública. Dessa 

forma, gradativamente, os atos de gestão, principalmente os que refletem aos custodiados de 

forma direta, como o caso da aplicação do Direito Penal, tiveram que ser adequados às novas 

necessidades. Nesse intuito, em janeiro do corrente o Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP) expediu resolução normativa nº 183, alterando a Resolução 181 que dispõe sobre 

instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério 

Público. Aprimorou-se o processo de investigação com o Acordo de Não-Persecução Penal 

(AN-PP), dividindo opiniões acerca de sua constitucionalidade.  Demonstrar o munus 

ministerial e a finalidade do AN-PP do CNMP, suas circunstâncias legais, é o esforço que 

assumirei nas linhas que se seguirão desta monografia.  

  

Palavras-chave: Acordo de não-persecução penal. Conselho Nacional do Ministério Público. 

Eficiência. Investigação Criminal. Processo Penal.  
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ABSTRACT 

 

Constitutional Amendment number 45 of December 30, 2004, among other measures, created 

the National Councils of Justice and the Public Prosecutor's Office with the purpose of 

rebalancing the powers and giving uniformity to the decisions of the organs of the State, 

reforming them in the light of the fundamentals principles, especially related to efficiency in 

the public administration. As such, management acts, especially the ones that directly reflect 

on the people, such as the case of the application of criminal law, had to be adapted to the new 

needs. To this end, in January of this year, the National Council of the Public Prosecutor's Office 

(CNMP) issued the resolution number 183, amending Resolution 181 that provides for the 

instauration and process of the criminal investigation procedure by the Public Prosecution 

Service. The investigation process was improved with the Criminal Non-Pursuit Agreement 

(AN-PP), dividing opinions about its constitutionality. In this monograph, I will demonstrate 

the ministerial mandate and purpose of the AN-PP of the CNMP and its legal circumstances.  

Keywords: Criminal non-prosecution agreement. National Council of Public Prosecutions. 

Efficiency. Criminal investigation. Criminal proceedings. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em janeiro do corrente o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) expediu 

resolução normativa nº 183, alterando a Resolução 181, de 07 de agosto de 2017, que dispõe 

sobre instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério 

Público. Tratar-se-á, as linhas infra, especificamente, do artigo 18 da referida resolução: Do 

Acordo de Não-Persecução Penal (AN-PP). 

A fim de controlar a corrupção que há muito transfigura as instituições públicas, foram 

editadas nas últimas décadas significativo rol normativo a fim de proteger os interesses da 

sociedade. Tais novações legislativas como a lei da ficha limpa1 e a lei das organizações 

criminosas2, desencadearam outros aprimoramentos no sistema normativo brasileiro.  

A nível nacional, observou-se o empenho do Parquet em banir tais ilicitudes, 

especialmente com a deflagração da operação da Polícia Federal denominada “lava-jato”, que 

destacou a responsabilidade civil e administrativa das pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a administração pública3. 

São aspectos decorrentes da Emenda Constitucional nº 45 de 30 de dezembro de 2004 

que, dentre outras providências,4 criou os Conselhos Nacionais de Justiça (CNJ) e do Ministério 

Público (CNMP), com a finalidade de reequilibrar os poderes, primando pela harmonia do 

sistema normativo. 

Além de visar dar uniformidade às decisões dos órgãos nos Estados, reformando-os à 

luz dos princípios fundamentais, destacadamente, pela eficiência na administração pública5, 

papel fundamental nesse desempenho do Parquet após a Reforma Administrativa de 19986. 

                                                   
1 Lei Complementar nº 135 de 4 de junho de 2010 - Altera a Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, que 

estabelece, de acordo com o § 9o do art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação 

e determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a probidade 

administrativa e a moralidade no exercício do mandato. 
2 Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013 - Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os 

meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências. 
3 Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013. 
4 Altera dispositivos dos artigos. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102 a 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125 a 129, 

134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os artigos. 103-A, 103B, 111-A e 130-A. 
5 Constituição da República Federativa do Brasil – Artigo 37, caput: A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios observará aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...].      
6 Emenda Constitucional de nº 19 de 04 de junho de 1998. Insere o princípio da eficiência no caput do artigo 37. 
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O Estado, em consonância aos avanços tecnológicos do final do século XX, buscou se 

aperfeiçoar nos aspectos interna corporis dos atos de gestão. Principalmente os que refletem 

aos jurisdicionados de forma positiva, como é o caso da aplicação do Direito Penal. 

No entanto, percebeu-se, a necessidade de desafogar o sistema de persecução penal. 

Consequentemente, diminuir o número de encarceramento. Pois, se tornou questionável, 

sobretudo com a referida Emenda Constitucional, que trouxe o crivo da eficiência para os atos 

da gestão pública. 

Assim, houve a necessidade de estipulação de prioridades a serem seguidas pelo ius 

puniendi que ensejavam o aprisionamento como forma de ressocializar, haja vista o número de 

reincidências e a superlotação das instituições carcerárias. 

Buscou-se então alternativas à resolução de tais conflitos, as quais tiveram como norte 

os princípios Constitucionais do Estado, principalmente o da Dignidade da Pessoa Humana. 

Passou-se então a perceber persecuções criminais de forma mais razoável, garantindo direitos 

que só eram observados em determinadas circunstâncias, com a mora processual e sob o risco 

de se obter uma sentença um tanto desproporcional. 

Abriu-se espaço para a convencionalidade na esfera do Direito Penal em detrimento 

do Processo Penal presidido por terceiro. Assim, algumas de suas garantias que foram mitigadas 

para possibilitar a imediata realização da Justiça nos casos de menor e médio potencial ofensivo 

que sejam de interesse das partes restabelecer o status quo ante delicti.   

Nesse contexto, discutir o processo de elaboração do Acordo de Não-Persecução Penal 

(AN-PP) faz-se necessário para além dos aspectos técnicos internos da norma, visto quer se 

trata de um momento histórico nacional que divide opiniões acerca de sua harmonia sistemática 

e eficiência. 

Dessa forma, suscita-se nas linhas infra alguns pontos necessários para compreender 

as circunstâncias atuais da política criminal do Brasil 7 , assim como o munus ministerial 

insculpido na Resolução 181/2017, com redação alterada pela nova resolução nº 183/2018 do 

CNMP.  

                                                   
7 Súmula vinculante nº 56 do STF de 08 de agosto de 2016: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza 

a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os 

parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 
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I. DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

 

Na vigente Carta Política, está disciplinado nos artigos 127 a 130-A, capítulo IV do 

Título IV. Em tais artigos encontram-se insculpidas, dentre outras, as suas funções primordiais 

de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis e demandam, consequentemente, que seja assegurada a sua autonomia funcional 

e administrativa.  

Divide-se em Ministério Público: Federal, do Trabalho, Militar, do Distrito Federal e 

Territórios e dos Estados. Este, tem como chefe o Procurador-Geral de Justiça, e o primeiro, o 

Procurador-Geral da República, ambos nomeados na forma do artigo 128, §§ 1º e 3º, pelo 

respectivo chefe do Poder Executivo. 

 

a. Origem Histórica 

 

A gênese do Parquet na América está nas Ordenações Afonsinas de 1446/14478, onde 

as funções dos procuradores já aparecem. No entanto, foi na República de 1889 em que se deu 

a instituição no Brasil deste destacado órgão.9 Foi durante o governo provisório que o então 

Ministro da Justiça, Campos Salles, assim o estabeleceu: 

 

                          
Decreto nº 1.030, artigo 164: O Ministério Público é, perante as justiças constituídas, 

o advogado da lei, o fiscal de sua execução, o procurador dos interesses gerais do 

Distrito Federal e o promotor da ação pública contra todas as violações do direito.  

 

                              

Consoante a esta vertente histórica da origem do Ministério Público, o excelso 

magistrado, Gilmar Mendes 10 , leciona que a Revolução Francesa de 1789 concebeu o 

Ministério Público com as prerrogativas que conhecemos hoje. Apregoa que a abolição do 

Estado autoritário do Ancien Régime, reflexo da vontade geral, fundamento da democracia 

clássica e do Estado de Direito, foi a gênese do órgão.  

 

 

                                                   
8 ABREU, Alzira Alves de. O que é o Ministério Público? Rio de Janeiro. Editora FGV, 2010. Pg. 18. 
9 Decretos nº 848 de 11 de outubro de 1890 e nº 1.030 de 14 de novembro do mesmo ano.  
10 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1027.  
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b. Do Conselho Nacional do Ministério Público 

  

Criado há pouco mais de uma década, é órgão superior do Ministério Público. 

Composto por quatorze membros, é órgão misto, tendo seus integrantes nomeados pelo 

Presidente da República após a escolha, por maioria absoluta, dos membros do Senado Federal.  

O Conselho Nacional do Ministério Público possui competência para controlar a 

atuação administrativa e financeira do Ministério Público e o cumprimento dos deveres 

funcionais de seus membros. 

As funções institucionais que demandam referida autonomia funcional estão 

insculpidas no texto magno nos seguintes termos:  

 

 
a) Promover, privativamente, a ação penal pública; b) zelar pelo efetivo respeito 

aos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia; c) Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos; d) Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 

intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição; e) Defender 

judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; f) Expedir 

notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 

informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 

g) Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar (LC 

nº 75 de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); h) 

Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados 

os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; i) Exercer outras 

funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, 

sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 

públicas11. (grifo nosso). 
          

           

Constata-se no rol de competências a sua máxima função, que o torna indispensável à 

Justiça, o seu munus enquanto Conselho: Zelar pela observância dos Direitos assegurados na 

Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia12.  

Tais medidas vão desde a simples constatação e recomendação através de relatório ao 

Poder Executivo até a normatização, através de Resoluções. 

 

                                                   
11 Constituição Federal de 1988, artigo 129, I a IX.  
12Ministério Público. O pensamento Institucional Contemporâneo – Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 

(CNPG). Brasília: FGV, 2012, Pg. 53-63. 
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c. Conceito de Ministério Público   

 

O conceito legal vigente está insculpido no artigo 127, caput, da Constituição Federal 

de 1988: “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis”13.  

 

 

II. DOS ATOS REGULAMENTARES DO CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Quanto aos atos regulamentares, oportuno o entendimento do Promotor de Justiça do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Emerson Garcia (2011, passim), para o qual: 

 

 
[...] O fundamento existencial do regulamento, conforme o sistema, ele pode ser 

obtido diretamente na Constituição ou na lei, que autorizaria o seu exercício. No 

direito brasileiro, a regra do inciso IV do art. 84 da Constituição de 1988 permite 

concluir que, em geral, a competência para regulamentar a lei é privativa do Chefe do 

Executivo, que a aufere diretamente no texto constitucional, ainda que a lei silencie a 

esse respeito. De acordo com o referido preceito constitucional, os instrumentos a 

serem utilizados pelo Executivo são o decreto e o regulamento, dicotomia que não 

encontra justificativa razoável, pois o segundo, o regulamento, costuma ser veiculado 

justamente pelo primeiro, o decreto. Como exceção à competência privativa do 

Executivo, tem-se a possibilidade de o Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, § 4º, 

I) e o Conselho Nacional do Ministério Público (art. 130-A, § 2º, I) expedirem “atos 

regulamentares” em matérias de sua competência. 

[...] A inter-relação entre as funções estatais e a paulatina sedimentação da concepção 

de que as delegações legislativas não se mostram de todo incompatíveis com o 

princípio democrático, permitiram a identificação de três manifestações da atribuição 

regulamentar: (1) autônoma ou independente, preenchendo os espaços ainda não 

ocupados pela lei; (2) executiva, permitindo a aplicação das normas legais; e (3) 

autorizada, destinando-se à disciplina das matérias descritas na lei que delegou ou 

permitiu o exercício dessa atribuição. 

[...] As resoluções do CNMP, assim, sequer podem ser vistas como “regulamentos 

autônomos”, já que o texto constitucional, diversamente ao que fez em relação às 

competências do Presidente da República, não relacionou um rol de matérias de sua 

alçada privativa. (grifo nosso).  

 

 

                                                   
13 Art. 1º da Lei 8.625/93 -  Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais 

para a organização do Ministério Público dos Estados; Art. 1º da Lei Complementar Federal nº 75/93 - Dispõe 

sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União; Art. 1º da Lei Complementar nº 

106 de 2003/RJ – Institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. (JATAHY, Carlos 

Roberto de C. e GOLDEMBERG, Eliane – Ministério Público: Legislação Institucional. 2018. 4ª Edição. Ed. 

Freitas Bastos. 584p.) 



15  

  

Os atos normativos do Conselho Nacional do Ministério Público, denominados 

Resoluções, segundo a classificação de José dos Santos Carvalho Filho (2016, p. 206), são: 

 

 
[...] emanados de autoridades de elevado escalão administrativo, como, por exemplo, 

Ministros e Secretários de Estado ou Município, ou de algumas pessoas 

administrativas ligadas ao Governo. Constituem matéria das resoluções todas as que 

se inserem na competência específica dos agentes ou pessoas jurídicas responsáveis 

por sua expedição. Tais resoluções são típicos atos administrativos, tendo, portanto, 

natureza derivada; pressupõem sempre a existência de lei ou outro ato legislativo a 

que estejam subordinadas. Destarte, não se confundem com as resoluções previstas 

no texto constitucional, como é o caso das relacionadas no art. 59, VII, que 

integram o processo legislativo. Trata-se de atos autônomos e de natureza 

primária, não se configurando como atos administrativos propriamente ditos. 

(grifo nosso). 

 

 

Assim, embora as Resoluções do CNMP sejam típicos atos administrativos, que 

possuem natureza derivada, pressupondo ato propriamente legislativo anterior que a estabeleça; 

ao mesmo tempo, poderá tratar-se de ato autônomo, de natureza primária. Ou seja, atípico por 

ser passível de tratar de matéria tipicamente tratada em lei submetida ao crivo dos 

representantes do povo.  

Assim, não se configura apenas como atos administrativos propriamente ditos, mas 

também com competência normativa em determinados casos, como é o da Resolução 181/2017, 

alterada pela Resolução 183/2018. 

No entanto, deve observância aos princípios da lei penal, como o da legalidade, 

insculpido no inciso II, do artigo 5º da Carta Política Brasileira de 1988. 

Dessa forma, expõe a exegese do Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2008, quando 

na Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) nº 12 – DF, de relatoria do Ministro Aires Brito, 

reconhecendo a Constitucionalidade da Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ)14, onde também o cerne da questão era o equilíbrio entre os Poderes do Estado e o caráter 

imediato da aplicação dos princípios fundamentais.  

                                                   
14  Referida Resolução do CNJ veda o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e 

companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito do 

Poder Judiciário —, e emprestar interpretação conforme a Constituição a fim de deduzir a função de chefia do 

substantivo “direção”, constante dos incisos II, III, IV e V do art. 2º da aludida norma [Informativo 416 do STF]. 

Inicialmente, o Tribunal acolheu questão de ordem suscitada pelo Min. Marco Aurélio no sentido de fazer constar 

a rejeição da preliminar de inadequação da ação declaratória, por ele sustentada, no julgamento da cautelar — ao 

fundamento de que não se trataria de questionamento de um ato normativo abstrato do CNJ — e em relação à qual 

restara vencido. No mérito, entendeu-se que a Resolução 7/2005 está em sintonia com os princípios constantes do 
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Entendimento reiterado pelo Supremo na ocasião do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 5326-DF/2015, em que o Ministro relator, Marco Aurélio, 

assim expôs:  

 

 
“Possuem caráter normativo primário atos que, conquanto denominados 

“recomendação”, condicionam a atividade de agentes públicos e detêm autonomia, 

abstração, generalidade e impessoalidade, com disciplina direta da Constituição da 

República”. 

 

 

Portanto, extraindo sua legalidade diretamente da Constituição, poderia inovar no 

mundo jurídico. Mesmo sendo ato distinto da lei, que têm o condão de inovar de forma primária 

a ordem jurídica, de criar o direito novo. 

   

a. Origem do Poder Normativo do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

Como visto, cabe ao CNMP, em última instância, zelar pela autonomia funcional e 

administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 

competência a fim de concretizar o seu munus existencial.  

Tais atos regulamentares apoiam-se no artigo 59 da Magna Carta Política Brasileira, 

que elenca quais serão as possíveis normas que advirão do processo legislativo. Em seu inciso 

VII encontram-se previstas as Resoluções. 

Embora existam regras específicas para elaboração de algumas das normas possíveis 

do processo legislativo, como ocorre com a emenda à Constituição, que na forma do artigo 60, 

só poderá ocorrer, dentre outras limitações, por proposta de um terço, no mínimo, dos membros 

da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, o mesmo não ocorre com as Resoluções.  

A fonte do poder regulamentador por este tipo legislativo pode ser, Literal e 

Topograficamente, encontrada na própria Constituição, que nos indica que a Resolução, por 

competência, deverá ser emanada por responsável pela matéria, com poder de decisão no 

assunto a tratar (Resolver).  

                                                   

art. 37, em especial os da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade, que são dotados de eficácia 

imediata[...]. Vide Informativo nº 516 do STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br 

/arquivo/informativo/documento/informativo516.htm>. Acesso em 08 de set. 2017. 
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No entanto, não poderá tratar de matéria especificamente destinada a ser tratada por 

lei específica, conforme a Magna Carta estipula. Cabendo ressaltar, portanto, que a atual 

política criminal adotada com a Resolução 181/183 proporciona benesse aos custodiados pelo 

Estado Democrático de Direito Brasileiro, zelando pela aplicabilidade imediata de seus 

princípios fundamentais, em especial, o da dignidade da pessoa humana.         

 

b. Natureza Jurídica da Resolução 181 do CNMP   

 

A persecução criminal a cargo do Ministério Público ao ser legitimamente 

reconhecida15 pelo Supremo Tribunal Federal, viabilizou o necessário balizamento da atuação 

do Parquet, tendo em vista a harmonia entre os poderes e a atual conjuntura político-criminal 

do Estado Brasileiro.  

Contextualizando, de um lado via-se no sistema carcerário, sem adentrarmos no 

mérito, com a ululante necessidade de um acordo capaz de parar a alimentação ou tornar a 

custódia direta coerente aos preceitos normativos angulares. 

Lado outro, manter a harmonia entre os poderes do Estado, canalizando esforços à 

concretização das metas, dentre as quais, a de dar eficiência aos recursos públicos, que havia 

sido legalmente limitado através da Emenda Constitucional nº 95/201616. 

Dessa forma, a Resolução 181/2017, alterada pela Resolução 183/2018, ambas do 

CNMP, pelas razões expostas nas linhas supra, no magistério de Rogério Sanches Cunha17, 

trata-se de “ato administrativo normativo primário complementar 18  de natureza ‘político-

institucional’”. (informação informal).  

 

                                                   
15 STF – RE nº 593.727/MG. Publicado em 25 de set. 2009. 
16  Emenda à Constituição, publicado no DOU em 16 de dezembro de 2016, altera o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Conhecida lei do teto. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/quadro 

_emc.htm>. Acesso em 02 de fev. 2017. 
17 Expôs o entendimento em aula ministrada para a turma de Pós-graduação em ciências criminais da FEMPERJ, 

em 21 de maio de 2018. Rio de Janeiro-RJ. 
18 NOTA: A complementariedade se dá pelo fato de não haver inovação legislativa, pautado na independência e 

harmonia entre os órgãos do Estado, que buscam solucionar a periclitante situação da área criminal, segundo o 

magistério do professor que, dentre outros, pautou-se na súmula vinculante 56 do STF, de 08 de agosto de 2016, 

e no princípio da dignidade humana. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/quadro_emc.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/quadro_emc.htm
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c. Do Acordo de Não-Persecução Penal 

 

A convencionalidade admitida com o Acordo de Não-persecução Penal (AN-PP), por 

mera observância do já exposto, está inserida em um contexto de políticas públicas. Senão 

vejamos: 

 

 
[...] Considerando, por fim, a exigência de soluções alternativas no Processo Penal 

que proporcionem celeridade na resolução dos casos menos graves, priorização dos 

recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário para 

processamento e julgamento dos casos mais graves e 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 prejudiciais da 

pena e desafogando os estabelecimentos prisionais, RESOLVE, nos termos do art. 

130-A, § 2º, I, da Constituição Federal, expedir a seguinte RESOLUÇÃO19:[...] 

 

 

Critério também insculpido no corpo normativo, quando dispõe sobre a instauração e 

tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público (PIC)20, em 

seu artigo primeiro faz menção implícita à sua possibilidade. Veja: 

 

 
O procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e 

desburocratizado de natureza administrativa e investigatória, instaurado e presidido 

pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade 

apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como 

preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva 

ação penal. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018). (grifo 

nosso). 

 

 

Conforme precedentes da norma, insere-se o trâmite do AN-PP, que se encontra, 

especificamente, no artigo 18 da Resolução 181/2017, alterada pela Resolução 183 de 2018, 

ambas do CNMP, nos seguintes termos: 

 

 
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 a 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 

                                                   
19 Exposição dos motivos da Resolução 181 de 07 de agosto de 2017, alterada pela Resolução 183 de 24 de 

janeiro de 2018 do CNMP. 
20 Vide RE 593727/2015, de relatoria do Ministro Cézar Peluzo, com relatório de acórdão do Ministro Gilmar 

Mendes. 
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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. §1º Não se 

admitirá a proposta nos casos em que: I – for cabível a transação penal, nos termos da 

lei; II – o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro 

econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da 

regulamentação local; III – o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas 

no art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95; IV – o aguardo para o cumprimento do acordo 

possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal; V – o delito for hediondo 

ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; VI 

– a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. § 2º A confissão detalhada dos fatos e as tratativas 

do acordo serão registrados pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, 

destinados a obter maior fidelidade das informações, e o investigado deve estar 

sempre acompanhado de seu defensor. § 3º O acordo será formalizado nos autos, com 

a qualificação completa do investigado e estipulará de modo claro as suas condições, 

eventuais valores a serem restituídos e as datas para cumprimento, e será firmado pelo 

membro do Ministério Público, pelo investigado e seu defensor. § 4º Realizado o 

acordo, a vítima será comunicada por qualquer meio idôneo, e os autos serão 

submetidos à apreciação judicial. § 5º Se o juiz considerar o acordo cabível e as 

condições adequadas e suficientes, devolverá os autos ao Ministério Público para 

sua implementação. § 6º Se o juiz considerar incabível o acordo, bem como 

inadequadas ou insuficientes as condições celebradas, fará remessa dos autos ao 

procurador-geral ou órgão superior interno responsável por sua apreciação, nos 

termos da legislação vigente, que poderá adotar as seguintes providências: I – 

oferecer denúncia ou designar outro membro para oferecê-la; II – complementar 

as investigações ou designar outro membro para complementá-la; III – 

reformular a proposta de acordo de não persecução, para apreciação do 

investigado; IV – manter o acordo de não persecução, que vinculará toda a 

Instituição. § 7º O acordo de não persecução poderá ser celebrado na mesma 

oportunidade da audiência de custódia. § 8º É dever do investigado comunicar ao 

Ministério Público eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail, e 

comprovar mensalmente o cumprimento das condições, independentemente de 

notificação ou aviso prévio, devendo ele, quando for o caso, por iniciativa própria, 

apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não 

cumprimento do acordo. § 9º Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no 

acordo ou não observados os deveres do parágrafo anterior, no prazo e nas condições 

estabelecidas, o membro do Ministério Público deverá, se for o caso, imediatamente 

oferecer denúncia. § 10 O descumprimento do acordo de não persecução pelo 

investigado também poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como 

justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. 

§ 11 Cumprido integralmente o acordo, o Ministério Público promoverá o 

arquivamento da investigação, nos termos desta Resolução. § 12 As disposições deste 

Capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e 

a disciplina. § 13 Para aferição da pena mínima cominada ao delito, a que se refere o 

caput, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso 

concreto. (grifo nosso) 
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Percebe-se no AN-PP a sua natureza procedimental que, latu sensu, parece ir ao 

desencontro do princípio da indisponibilidade21 da ação penal pública22, mesmo que seja um 

procedimento que implique sanção (na forma do artigo 5º, LIV e LV23, da Constituição Federal 

de 1988), parece desfavorecer o interesse público de todos os custodiados indiretos ante as 

garantias individuais de pequena parcela que venha a transgredir a ordem, por via 

antidemocrática, ou seja, sem o devido processo legal.  

Entretanto, diante do que reza o artigo 22, I, da Carta Cidadã, especialmente, que é de 

competência privativa da União legislar, dentre outros, sobre Direito Processual, deve-se 

atentar também para o fato de o CNMP inserir-se no contexto dos órgãos de competência 

nacional, ou seja, no âmbito da União. 

E quanto ao termo “processual”, este deve ser analisado com maior cautela, visto que 

é típico da fase pós-oferecimento da denúncia, ou seja, propriamente judicial por depender sua 

existência de requisitos a serem analisados previamente. Mas, no entanto, também é sinônimo 

de “procedimento” no mesmo contexto da ação ou fora dela (antes), inclusive visando os 

mesmos fins.  

Nesse sentido, por exemplo, CINTRA; DINAMARCO; GRINOVER (2015, p.55-56; 

65-66) destacam que: 

 

 
[...] o processo deve ser manipulado de modo a propiciar às partes o acesso à justiça, 

o qual se resolve, na expressão . muito feliz da doutrina brasileira recente, em acesso 

à ordem jurídica • justa (Kazuo Watanabe).  Acesso à justiça não se identifica, pois, 

com a mera admissão ao processo ou possibilidade de ingresso em juízo. Para que 

haja a efetiva institucionalização do acesso à justiça é indispensável que o maior 

número possível de pessoas seja admitido a demandar e a defender-se adequadamente 

(inclusive em processo criminal), sendo também condenáveis as restrições quanto a 

determinadas causas (pequeno valor [sic], interesses difusos); mas para a 

integralidade do acesso à justiça é preciso isso e muito mais. 

[...] a instrumentalidade do processo, aqui considerada, é aquele aspecto positivo da 

relação que liga o sistema processual à ordem jurídico - material e ao mundo das 

pessoas, dos grupos e do Estado, com realce à necessidade de predispô-lo ao integral 

cumprimento de todos os seus escopos sociais, políticos e jurídico. Falar da 

instrumentalidade nesse sentido positivo é, portanto, alertar para a necessária 

efetividade do processo, ou seja, para a necessidade de ter-se um sistema processual 

                                                   
21 Artigos 24, §2º, do Decreto-lei 3.689 de 03 de março de 1941.   
22 Artigo 129, I, da CRFB/1988.  
23 CRFB/1988: Artigo 5º, LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo penal. 

(Vide Súmulas Vinculantes 3, 14 e 35 e súmula 704, todas do STF. Nesse sentido, também a súmula nº 347 do 

STJ); 

Artigo 5º, LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (Vide súmula 523 do STF).   
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capaz de servir de eficiente caminho à ordem jurídica justa. Para tanto não só é preciso 

ter a consciência dos objetivos a atingir, como também conhecer e saber superar os 

óbices econômicos e jurídicos que se antepõem ao livre acesso à justiça. 

 

 

Percebe-se, então, que embora seja da fase pré-processual o AN-PP assume a 

competência do processo de restabelecer a ordem e a paz social em determinadas 

circunstâncias.  

No entanto, de forma complementar, buscando a eficiência na proteção dos bens 

jurídicos tutelados pelo Estado, principalmente aos essencialmente fundamentais, mantendo-se 

a simetria e a lógica do sistema. 

Assim, o AN-PP ao buscar solucionar as lides penais com a convencionalidade entre 

as partes, de forma efetiva, célere e humana, demonstra o papel institucional à proteção de tais 

bens jurídicos indisponíveis, ressaltando a dignidade da pessoa humana e a segurança pública, 

sopesando interesses sociais e individuais.  

Para tanto, na forma de um procedimento pré-processual, proporciona aos investigados 

que preencherem os seus requisitos a oportunidade de uma solução conciliatória que afasta as 

implicações de vir a responder um processo judicial.  

Consequentemente, uma postura executiva de proporcionar a dignidade humana aos 

custodiados diretos que pode parecer usurpar do poder político. 

Nesse ínterim, cabe ressaltar que o próprio 130-A, §2º, I, parte final, traz como 

competência do CNMP “recomendar providências”, oportunidade que se tem ao emitir o 

relatório anual24, a ser incorporado à mensagem do plano de governo do chefe do Poder 

Executivo ao Congresso25.  

No entanto, a Resolução nº 181/2017 do CNMP reza sobre a instauração e tramitação 

do procedimento administrativo investigatório criminal a cargo do Ministério Público, ou seja, 

em suma, trata-se de sua independência funcional. 

Assim, mesmo que o ato entre as partes possua caráter normativo público de caráter 

procedimental e, dessa maneira, possa ser considerado de competência privativa da União, 

                                                   
24 Artigo 130-A, §2º, V, da CRFB/1988. 
25 Artigo 84, XI, da CRFB/1988. 



22  

  

portanto, teoricamente a ser tratado com lei ordinária conforme o processo legislativo, seu 

objeto é de competência privativa do Ministério Público, que também possui competência de 

emitir ato administrativo com caráter normativo primário. 

Atos que na forma de suas Resoluções, disciplinadas pelo regimento interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público26, possuem competência institucional a nível nacional 

a tratar da ação penal, dentre outros. 

De outro modo, mesmo que o legislador queira, por exemplo, com o novo Código de 

Processo Penal, cuja lei encontra-se em tramitação no Congresso Nacional (Projeto de Lei do 

Senado - PLS - nº 156 de 2009, especificamente na Câmara dos Deputados, sob o número 

8045/201027), tratar da matéria seria extrair competência fixada no texto maior ao Parquet de 

disciplinar seu modus operandi interna corporis. Ou seja, foge à alçada do digesto processual 

penal, lei infraconstitucional. 

Antes da revisão da Resolução 181/2017, através da resolução 183/2018, a fim de, 

dentre outros, garantir a fiscalização pelo judiciário através da homologação dos acordos 

firmados e seus termos, impetraram Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Magistrados do Brasil28. 

O que ainda não deslegitima a Resolução em comento, pelo menos até o seu 

julgamento, pois, a Suprema Corte não determinou efeito suspensivo. Dessa forma, ainda 

vigora a referida norma e os acordos estão plenamente aptos a serem realizados pelos membros.  

Conforme a vontade do investigado, entre a benesse opcional do AN-PP e preferir o 

processo [conforme assevera BEGGIATO (2016 29 , passim) um desperdício de recursos 

públicos e cansaço desnecessários aos custodiados], se mantém as demais estruturas e suas 

competências, sendo tão somente um meio de tornar a investigação criminal eficiente. 

  

                                                   
26 Resolução CNMP nº 92 de 13 de março de 2013, artigo 147, I. 
27 Referido Projeto traz a nova figura do Juiz das Garantias, possível decorrência da Súmula nº 56 do STF. 
28 ADI nº 5790 (Liminar) e 5793, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.. 
29 Boletim científico ESMPU, Brasília, a.15-nº 47, p. 351-379 – Jan/Jun.2016. 
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d. Breve análise dos modelos semelhantes existentes 

 

A concepção da lei 7.244 de 07 de novembro de 1984, então denominada “Juizado de 

Pequenas Causas”, foi recepcionada pela nova ordem, que previu a sua possibilidade a nível 

federal no parágrafo único do artigo 98 da Constituição Federal de 1988, o que de forma 

expressa demonstra a necessidade de se separar e dar maior atenção aos delitos graves, 

descentralizando e desconcentrando o poder. 

Assim, visando facilitar o acesso às justiças, pautadas nos princípios30 da oralidade, 

informalidade, celeridade e economia processual, dentre outros, sugiram as leis 9.099 de 26 de 

setembro de 1995 e a lei 10.259 de 12 de julho de 2001, que somadas à lei 12.153 de 22 de 

dezembro de 2009, formam o Microssistema de Juizados. 

A nível estadual, o diploma de 1995 supracitado trouxe nos artigos 61 e 76 os 

primeiros passos da transação penal, alternativa às penas possíveis de serem impostas 31 , 

institucionalizando-se certa discricionariedade na seara penal que as partes poderiam pactuar, 

atendendo as premissas da lei, o que posteriormente veio a ser reconhecido como direito 

subjetivo do acusado32.  

Cabe ressaltar que o § 6º do artigo 76 da lei 9.099/95 tornou clarividente que o réu não 

assume culpa e, por isso, não produz qualquer efeito na esfera cível a homologação da 

transação, visto que o procedimento suprime o processo de conhecimento, demonstrando que 

a verdade do Processo Penal pode se afastar dos fatos.  

Dessa forma, o modelo pátrio se aproximou do modelo do nolo contendere italiano, 

conforme ANGELINI e SCHWARZER (2013, p. 227) nos trazem, inserido no contexto do 

patteggiamento. Veja: 

 

 
Na verdade, o que subjaz ao patteggiamento é um nolo contendere, isto é, uma 

renúncia à defesa, que pode basear-se em motivos os mais diversos, tais como, por 

exemplo, evitar o custo e a publicidade subjacente a um julgamento. É por isso que o 

legislador de 1988 estabeleceu que o juízo de patteggiamento é apenas equiparado ao 

                                                   
30 Artigo 2º da lei 9.099/1995, que também traz a conciliação e a transação. 
31 Vide artigo 43 e 44 da lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940. 
32 Súmula 696 do STF e Jurisprudência do STJ: “em havendo divergência entre o órgão acusador e o magistrado, 

quanto à aplicação da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), tem incidência o disposto no 

art. 28 do Código de Processo Penal”. 
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de condenação, pois que se firma somente na renúncia a uma constatação positiva da 

responsabilidade criminal
33

.       

 

 

Portanto, ambos ocorrem antes do oferecimento da denúncia, buscando, dentre outros, 

maior celeridade ao processo, quando o réu preencher os requisitos de admissibilidade da 

transação penal e concordar em pactuar o restabelecimento da ordem infligida, sendo 

reconhecido o direito subjetivo de fazê-lo de ofício34. 

Há muito o Direito mundial está buscando solução para o combate eficaz da 

criminalidade. Destacando-se tal esforço com a nova ordem mundial, fato contido na Resolução 

nº 65 de 2010 das Nações Unidas, a qual, dentre outros, aponta medidas alternativas à solução 

dos conflitos como algo a ser buscado, visando justiça e humanidade na jurisdição penal.  

Da referida Resolução da ONU, destaca-se: 

 
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas,  

Habiéndonos reunido en el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Justicia Penal, celebrado en Salvador (Brasil) del 12 al 19 de abril de 

2010, para adoptar una acción concertada más eficaz, en un espíritu de cooperación, 

a fin de prevenir la delincuencia, enjuiciar y sancionar a sus autores y procurar que se 

haga justicia, 

[...]Declaramos lo siguiente: 

[...] 2. Reconocemos también que incumbe a cada Estado Miembro la responsabilidad 

de actualizar, cuando proceda, y mantener un sistema de prevención del delito y 

justicia penal eficaz, justo, responsable y humano. 

[...] 51. Destacamos la necesidad de reforzar las medidas sustitutivas del 

encarcelamiento, entre ellas el servicio comunitario, la justicia restaurativa y la 

vigilancia electrónica, así como la de apoyar los programas de rehabilitación y 

reinserción, como los destinados a corregir las conductas delictivas y los programas 

de educación y formación profesional para los reclusos. (grifo nosso). 

 

 

A convencionalidade aceita pelo Estado Brasileiro ao se submeter ao tribunal penal 

internacional35, dentre outros36diplomas internacionais de balizamento dos atos do Estado [que 

inclusive é fonte de tipo penal, assim como ocorre com a lei ordinária (regra) e em lei 

                                                   
33 Segundo ANGELINI, 2013, “Patteggiamento é o nomem juris de um instituto jurídico do direito processual 

penal acusatório italiano, introduzido no ordenamento jurídico em 1981 (curiosamente ainda na vigência do 

sistema inquisitório), relativo à negociação das penas, que se foi desenvolvendo até hoje, e que constitui um 

importante instrumento de deflação processual ao nível da pequena e média criminalidade. Este breve ensaio visa 

ilustrar sinteticamente as características principais deste procedimento especial, com particular referência ao 

problema da conciliação da natureza da condenação negociada com o princípio nulla poena sine judicio”. (Revista 

JULGAR – nº 19. 2013. p. 221 e ss.).  
34 Vide súmula vinculante 35 e súmula 696 do STF. 
35 Decreto nº 4.388 de 25 de setembro de 2002. 
36 Decreto nº 592 de 06 de julho de 1992 e Decreto nº 678 de 06 de novembro de 1992. Pacto dos Direitos Civis e 

Políticos e Convenção Interamericana de Direitos Humanos, respectivamente. 
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complementar], está no fato de a dignidade da pessoa humana ser pedra angular de tal sistema, 

portanto, devendo ser respeitada sua liberdade de todas as formas possíveis, inclusive de poder 

determinar-se diante de sua falha. 

Ocorre que os acordos firmados previamente, durante a vigência sem alterações da 

Resolução 181/2017 do CNMP, entre investigados e os Membros do Ministério Público, não 

se submetiam ao crivo do judiciário, pois não havia a homologação dos acordos e tais controles 

de legalidade não eram realizados.  

Muitos deles abarcavam situações de investigação que, assim como as que se 

submetem à lei 12.850 de 02 de agosto de 2013 (Revogou a lei 9.034 de 03 de maio de 1995), 

que aperfeiçoou37 o sistema juntamente com a lei 12.846 de 01 de agosto do mesmo ano38, no 

que diz respeito ao acordo de leniência e a colaboração premiada, buscando-se efetiva 

responsabilização com a reparação do dano. 

Por outro lado, com os diplomas legais atuais supracitados, nos aproximamos do 

sistema da Plea barning dos Estados Unidos, conforme SCHWARZER e RAPOZA (2013, p. 

211-212), demonstram, in verbis: 

 

 
[...] Apesar de o Supremo Tribunal não ter definido especificamente o termo “plea 

bargaining”, descreveu sumariamente o processo como “regulação das acusações 

criminais por acordo”. O Black’s Law Dictionary, uma obra jurídica de referência, 

faculta uma definição mais detalhada, descrendo o plea bargaining como “[o] 

processo através do qual o acusado e o Ministério Público num processo criminal 

procedem a uma regulação mutuamente satisfatória do caso sujeita a aprovação do 

tribunal. Por regra, envolve a admissão da culpa do arguido relativamente a um crime 

menos grave ou só um ou alguns de vários crimes de que foi acusado em troca de uma 

pena mais leve do que aquela que seria possível pela acusação mais grave”.  

[...] No plea bargain, o destino tanto da acusação como da defensa está nas mãos das 

“partes”, que podem escolher exercer os seus direitos processuais ou prescindir deles 

em troca de um benefício correspondente. Aquilo que faz da interação uma bargain 

reside naquilo de que cada parte está preparada para abdicar em troca daquilo que 

considera ser um resultado satisfatório. É justo afirmar que o recurso ao plea 

bargaining se tornou num instrumento essencial para os procuradores que almejam 

tramitar mais processos a um menor custo, enquanto garantem condenações, evitando 

absolvições. O plea bargaining, todavia, também serve para defender os interesses 

dos arguidos. Embora tais pleas assegurem uma alta taxa de condenações, também 

mitigam penas severas e facultam aos arguidos um grau de indulgência que não estaria 

disponível de outro modo. 

 

 

                                                   
37 Artigo 3º: Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, 

os seguintes meios de obtenção de prova: I – colaboração premiada; [...]. Lei 12.850/2013.  
38 Vide acordos de leniência: <http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/resultados> 
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Cabe apontar que a delinquência do “colarinho branco”, tratada, dentre outros, por 

SUTHERLAND (1999, p. 31-38)39, tem tido destacado sucesso com o que ZAFFARONI, apud 

MENDES (2017, p.32)40, chama de “funcionários delinquentes”. No entanto, sem o sistema de 

barganha, muitos dos infratores não eram responsabilizados por falta de prova.  

Portanto, do nolo contedere ao plea barning, da fase pré à pós processual, com a 

assunção de culpa ou não, o Brasil já possui normas que permitem demonstrar que o sistema 

suporta a convencionalidade no direito penal.  

Consequentemente, basta analisar as características do AN-PP para concluir que 

embora se trate de aspectos já presentes no sistema e que já estavam a ser utilizados a fim de 

aplicar sanções mais adequadas a certos casos, que diante das características do réu ou das 

circunstâncias do fato, a prisão seria pena desproporcionalmente ineficaz. 

Embora os modelos até então abarcassem delitos de menor potencial ou sendo 

utilizada no curso do processo, a própria exposição do fato já causaria danos incompatíveis com 

o objetivo principal da pena que é a ressocialização. Trata-se, como veremos à frente da 

estigmatização do indivíduo como delinquente por natureza, sem levar em conta, por exemplo, 

um deficiente processo de desenvolvimento biopsicossocial. 

Também havia a necessidade de tornar o procedimento mais efetivo, logicamente que 

à medida da gravidade do desvio. Nesse intuito, o AN-PP aprimora alguns pontos dos 

mecanismos existentes. Ora pela celeridade e efetividade, que advêm com o encurtamento do 

procedimento e afasta a preclusão para crimes de menor potencial ofensivo; ora pela eficiência 

e proteção ao bem jurídico, que ocorre com o reconhecimento de culpa e reparação do dano. 

Proporcionalmente, estes últimos fatores ocorrem principalmente nos casos de médio 

potencial ofensivo, para os quais o encarceramento permaneceria por período maior, assim à 

sua medida motiva o investigado ao pacto.     

 

 

                                                   
39 SUTHERLAND, Edwin H. Del delito de cuello blanco. Editora Piqueta. Madrid, 1999. 339 páginas. 
40 MENDES, Soraia R. Editorial dossiê “Colaboração premiada e justiça criminal negocial”: novos e múltiplos 

olhares. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, jan./abr. 2017. 

https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.56. Disponível em: < https://dialnet.unirioja.es/revista/24642 

/V/3> Consultado em 20 de junho de 2018. 

https://dialnet.unirioja.es/revista/24642/V/3
https://dialnet.unirioja.es/revista/24642/V/3
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III. EFEITOS (IN)DIRETOS DA CONVENCIONALIDADE NO SISTEMA  

 

A ordem democrática instalada em 05 de outubro de 1988 está prestes a completar três 

décadas e, apesar do lapso temporal, as instituições do Estado permanecem com resquícios de 

outrora, que necessitam ser superados, principalmente no que tange à dignidade da pessoa 

humana41e a eficiência na jurisdição, conforme reza o artigo 37 da referida Carta Política. 

Como dito alhures, o artigo 98, parte final, de nossa Constituição Federal em vigor, 

previu, para as hipóteses de menor potencial ofensivo, a transação penal. Daí decorre toda e 

qualquer convencionalidade que possa existir em âmbito penal, para além do que foi 

convencionado, até então. 

No entanto, o que vem a ser “menor potencial ofensivo” só foi definido no artigo 61 

da lei 9.099/1995, nos seguintes termos: “Consideram-se infrações penais de menor potencial 

ofensivo, para os efeitos dessa Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 

máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”. 

Dessa forma, quanto aos crimes, por terem pena máxima não superior a 02 anos, são 

de competência do Juizado Especial Criminal e, como visto, realiza os acordos no tipo nolo 

contedere, com o sursis processual42.  

Por outro lado, as hipóteses de AN-PP abarcam crimes de média ofensividade, embora 

ainda não se tenha um limite fixo de aferição do preceito secundário, mas possível extrair-se 

dos regimes de cumprimento das penas, conforme artigo 33, §2º, alíneas, do Código Penal, 

certa medida. In verbis: 

 

 
[...] As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, 

segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as 

hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 

a) o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em regime 

fechado; 

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a 

oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; 

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, 

desde o início, cumpri-la em regime aberto.    

                                                   
41 CRFB/1988 - Título I – Dos Princípios Fundamentais. Art. 1º, III. 
42 Artigo 89 da lei 9.099/1995.  



28  

  

 

Percebe-se que a gravidade do delito se associa ao regime, portanto, o regime médio 

seria o aplicado aos casos de delitos de média gravidade ao bem jurídico protegido, assim como 

praticado por agente que esteja nos requisitos do regime. Em suma, silogisticamente, trata-se 

de crimes de pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e a máxima de até 8 (oito) anos.  

Cabe ressaltar que o artigo 77 do Código Penal, ou seja, o sursis da pena é um modelo 

de política criminal que pode ser considerado o precursor da convencionalidade no processo 

penal, mas de forma ainda desproporcional para certos casos, visto que ocorria após a sentença, 

no fim do processo penal.  

Retomando, dessa forma, apenas às contravenções e aos crimes com pena máxima 

cominada em até 02 anos podem ser tratados com a convencionalidade do AN-PP, segundo o 

texto magno.  

Assim, cabe ressaltar que o Decreto-lei 3.688 de 1941 só é aplicável para os casos de 

prisão simples, cuja pena seja de até 05 anos43. Dessa forma, o requisito temporal do artigo 18 

da Resolução 181 do CNMP pode ser considerado inconstitucional, a depender da máxima a 

ser aplicada ao caso concreto, vez que, segundo a norma, o AN-PP pode ser proposto quando 

for cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência 

ou grave ameaça à pessoa. 

Porém, por esse crivo, por exemplo, a Lei 8.429 de 02 de junho de 1992, que pune os 

atos de improbidade administrativa, cujas penas mínimas são inferiores a 4 anos, estariam 

abarcadas pela possibilidade de um AN-PP e a impunidade penal se instalaria. 

Mas, prudentemente, o § 1º do artigo 17 da supracitada norma afasta a transação para 

os casos do rito ordinário44, visto que as penas do referido diploma se aplicam cumulativamente 

aos tipos insculpidos no códex penal, na forma do artigo 12 da referida lei de improbidade.  

                                                   
43 DL 3.688/1941 – Artigo 5º c/c Artigo 10º. 
44 Artigo 394, §1º, I, do DL 3.689 de 03 de outubro de 1941: [...] quando tiver por objeto crime cuja sanção 

máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.  
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Nesse diapasão, a Lei Complementar (LC) nº 135 de 04 de junho de 201045 só teria 

efeito para determinados crimes, em determinadas circunstâncias. Conforme observado, para 

os crimes cuja pena máxima seja superior a 05 anos, nos termos da Constituição Federal.  

 

a. Breves Considerações 

 

Como salienta CABRAL (2017, passim), a possibilidade de negociação em 

improbidade administrativa, segundo o referido artigo 17, §1º, da Lei nº 8.429/92, é restrita. No 

entanto,  

 

 
Note-se que, em se tratando de convenções atinentes a direitos processuais ou ao 

procedimento, não há propriamente a disposição de direitos materiais da coletividade. 

A disposição de direito processual não tem como reflexo necessário a mitigação do 

direito material cuja tutela é pretendida na relação jurídica processual. As convenções 

processuais que alteram a forma da citação, por exemplo, ou os negócios jurídicos 

pelos quais as partes renunciam previamente a certos tipos de recurso ou meios de 

prova, não versam sobre o direito material subjacente e estão em campos em que a 

vontade dos litigantes já seria suficiente para abrir mão e dispor daqueles atos do 

processo: a parte pode não excepcionar a competência, pode não requerer meios de 

prova, não indicar testemunhas, tudo voluntariamente. Ora, se pode fazê-lo por atos 

negociais unilaterais, por que não o poderia por convenções processuais? Portanto, 

neste tópico, queremos frisar que a indisponibilidade sobre o direito material não 

importa necessariamente na inadmissibilidade das convenções sobre o processo. Esta 

é uma pressuposição frequente, mas equivocada, que deve ser prontamente afastada. 

As convenções processuais são genericamente admissíveis em qualquer tipo de 

processo, e não se pode pregar sua invalidade ou descabimento genericamente pelo 

argumento da indisponibilidade do direito material subjacente. Caberá analisar sua 

validade e eficácia casuisticamente. 

 

 

E, porém, há casos que a própria vontade do legislador não é suficiente, visto que a 

medida provisória nº 703 de 18 de dezembro de 2015, que revogou o §1º do art.17 da Lei nº 

8.429/92 (expandindo a aplicabilidade da autocomposição em geral) e dos acordos processuais, 

em especial, às ações de improbidade administrativa, acabou não sendo convertida em lei, 

perdendo sua eficácia em 29 de maio de 2016. 

                                                   
45 Altera a Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 9o do art. 14 da 

Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências, para incluir 

hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do 

mandato. 
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Assim, na esfera civil privada, a lei 9.307 de 23 de setembro de 199646 suscitou entre 

os jurisdicionados a possibilidade da autocomposição de suas lides vislumbrando-se para a mais 

segura das sentenças: A que é acordada entre as partes. 

E, nessa esteira, a lei 13.105 de 16 de março de 2015, em especial em seus artigos 139, 

V, e 190, deixa clara a intenção do próprio Estado de manter mecanismos que possibilitem esse 

juízo das partes à resolução mais apropriada que lhe convierem, dentro da legalidade, sob a 

chancela do magistrado. 

Ocorre que, diferentemente do campo civil, onde os bens jurídicos muitas das vezes 

são disponíveis, no Direito Penal, na maioria dos casos, será a tutela da ordem pública que 

estará em jogo. 

Decorre, portanto, que a ação penal é pública e incondicionada, salvo disposição em 

contrário47. Assim, liminarmente, afasta qualquer possibilidade de discricionariedade para os 

casos tipicamente incondicionados.  

E, nesse ponto, cabe ressaltar que o AN-PP ocorre na fase pré-processual, ou seja, uma 

mitigação ao princípio da obrigatoriedade para os delitos de potencial ofensivo leve a 

moderado, para os quais os requisitos do artigo 18 da Resolução 181/2017 se verifiquem nas 

circunstâncias dos fatos investigados.   

No entanto, como exposto pelas normas citadas e pela crítica de BEGGIATO (2016, 

p. 353-4), percebe-se que se busca com o AN-PP perquirir a viabilidade normativa de uma nova 

aplicação do sistema atual, pautada na proteção dos direitos humanos/fundamentais do 

investigado e na maior eficiência da atuação ministerial em favor da sociedade à qual se faz 

necessária a discricionariedade regrada48 então concedida ao Parquet, pois seu intuito é: 

     

 
[...] deixar de perseguir certas infrações, especialmente as de pequeno e médio 

potencial ofensivo, quando faltantes certas condições objetivas ou quando presentes 

certos requisitos previamente estabelecidos em lei. Critérios bem definidos e 

adequadamente implantados de prosecutorial discretion ajudariam a eliminar causas 

criminais desnecessárias ou fadadas ao insucesso e a economizar recursos humanos e 

                                                   
46 Lei da Arbitragem. 
47 Artigo 100 da lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940. 
48  Princípio da discricionariedade regrada, que mitiga o princípio da obrigatoriedade, por previsão legal. 

(BEGGIATO, Túlio Fávaro. Persecutorial discretion: o anacronismo do mito da obrigatoriedade da ação penal. 

Boletim Científico ESMPU, Brasília, a.15 – n.47, p. 351-379 – Jan/Jun. 2016). 
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materiais do Estado. Tais ativos poderiam ser empregados para a persecução de 

crimes realmente graves. Costumo dizer que quem é garantista e favorável ao 

princípio da intervenção mínima é, necessariamente, um apoiador da adoção de 

critérios de discricionariedade para reger a decisão do Ministério Público de acusar 

ou não acusar [...]. 

 

 

b. Do conceito jurídico do acordo de não-persecução penal 

 

A priori, cabe trazer à lume as teorias que se propõem definir a persecução penal no 

sistema jurisdicional brasileiro na fase processual: O sistema acusatório. Ou seja, definir o que 

é para, em seguida, afastar o que não viria a sê-lo.  

Nesse sentido, ANDRADE; BRANDALISE (2017, p. 248) aduzem que há quem o 

defina:  

 

 
a) simplesmente identificando a separação entre quem acusa e quem julga 

[GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades Públicas e Processo Penal (as 

interceptações telefônicas). 2. ed. São Paulo: RT, 1982, p. 27, nota 63. COSTA, Paula 

Bajer Fernández Martins da. Ação Penal Condenatória. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 

62.)]; b) a partir da existência de diversas garantias processuais, entre elas, a 

imparcialidade do juiz, contraditório, ampla defesa, oralidade e publicidade 

[(DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal. 3. ed. São Paulo: RT, 2017, 

p. 99)]; c) em razão da inércia absoluta do juiz na fase probatória [(COUTINHO, 

Jacinto Nelson de Miranda. Sistema Acusatório. Cada parte no lugar 

constitucionalmente demarcado. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 183, 

p. 103-116, jul./set. 2009)]; e d) a partir da imprescindibilidade de um acusador 

distinto do juiz, e do fato de o processo somente ter seu início com o ajuizamento da 

ação. [(ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas Processuais Penais e seus Princípios 

Reitores. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 471-476)].  

 

 

Percebe-se que, entre as destacadas correntes, o ponto comum é a imparcialidade de 

quem julga. Sua garantida neutralidade ao se separar de quem acusa; ou seja, mantendo-se o 

magistrado inerte às provas que vierem aos autos.  

À contrário senso, também são convergentes à medida que apontam o julgador 

imparcial como ponto central do sistema acusatório, o que ocorre com a propositura da ação. 

Dessa maneira, antes da denúncia não há que se falar em tal sistema. 

Ainda, o simples fato de haver consenso com a sanção a ser cumprida, afasta o 

argumento de juízo de valor da dosimetria que já está insculpida nos termos do AN-PP, ou seja, 

na própria resolução 181/2017, alterada pela 183/2018 do CNMP. 
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Portanto, sendo o pacto de não-persecução penal realizado após a fase inquisitorial, 

com elementos da justa causa para propor a ação penal, mas, antes da denúncia, ou seja, antes 

do início da fase processual, como uma resposta preliminar á persecução, na forma do artigo 

514 do Digesto Punitivo, é instituto harmônico com o sistema misto brasileiro. 

Então, vê-se uma oportunidade dada ao investigado com o AN-PP, pois, da mesma 

forma, diante dos termos da futura denúncia, poderá manifestar-se pelo interesse em colaborar 

em troca do benefício de não ter que responder a uma eventual ação penal.  

Do supra suscitado, pode-se concluir que o AN-PP é um ato administrativo político-

criminal negocial da fase pré-processual, firmado entre o parquet e o investigado, homologado 

pelo juízo competente, quando o autor preencher os requisitos legais, visando, através de 

critérios de ordem pública, restabelecer a integridade e proteção do bem jurídico atacado com 

ofensividade de graus leve e médio. 

 

c. Da eficiência e da finalidade do AN-PP 

 

Embora estejam estabelecidos certos prazos para a persecutio criminis, na realidade, 

entre os procedimentos de investigação e sanção, há um lapso temporal na grande maioria dos 

casos que, com o acordo de não-persecução penal se tornará muito menor. 

 De outro modo, antes mesmo da denúncia, nos casos que o interesse público permita 

ou que o bem jurídico tutelado torne ao status quo ante delicti, através do que estipula a referida 

norma, dar-se-á ao investigado a oportunidade de:   

 

 
[...] 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. 
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Observa-se que se mantém preservada a legalidade pela reavaliação dos termos à luz 

da razoabilidade e proporcionalidade, primeiro do Parquet, ao estabelecer os termos do AN-

PP, após, com a homologação, quando se chancela os termos pelo magistrado e passa-se a 

cumpri-los.  

Notável harmonia entre os poderes, atentando-se aos princípios supracitados ao 

balizamento que trouxe a norma. Este parece ter sido o embate institucional entre o Ministério 

Público e o Poder Judiciário que ensejou sua ADI.  

Ou seja, o controle de legalidade é exercido por ambos órgãos, no entanto, na forma 

do artigo 2º da Constituição, “harmonicamente”. De forma que a homologação é indispensável 

para a efetividade da Resolução, para o reequilíbrio do sistema e para que as garantias do 

investigado sejam preservadas. 

Nesse sentido, entendendo o órgão ministerial como uma quarta função, como aponta 

SANTOS (2016, p. 129): 

 

 
[...] entende-se que, logicamente, nem mesmo seria necessário falar em “poderes”, 

mas tão somente em instituições governamentais que desenvolvem funções, 

exclusivas ou não, que se interpenetram e possibilitam o controle mútuo das 

atividades estatais, impedindo a concentração de poder em detrimento de direitos.    

 

 

A ligação covalente entre o Parquet e os demais poderes pode apresentar tal 

sobreposição, visto que em última ratio o poder, em consonância com o parágrafo único do 

artigo 1º do augusto diploma legal, “emana do povo”.  

Por conseguinte, considerando-se que somos, enquanto unidade, conjuntos 

heterogêneos de indivíduos. Haver choque momentaneamente entre os poderes que nos 

representam é, de certo modo, salutar.  

Demonstra que, montesquianamente49, o sistema está funcionamento, em busca da 

homeostase, do equilíbrio, da harmonia almejada por todos os que se unem em Estado 

Democrático de Direito. 

                                                   
49 MONTESQUIEU, Charles Louis de. O Espírito das Leis. Trad. Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 

2000.Pg. 167ss. 
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Unidade que se mantém ao se autocorrigir. Um tipo de autopoiese no sentido de 

eliminar falhas e proteger a sanidade do corpo hobbesiano em se auto referenciar a fim de 

eliminar pontos fracos, restando a questão da referência ou relatividade que não cabem nesta 

abordagem.    

Portanto, sigamos à prática, à finalidade do AN-PP. Ao membro do Ministério Público 

caberá ponderar pelo preceito secundário da norma50, observando que os crimes de maior 

periculosidade estão excluídos da possibilidade de um AN-PP.  

O que também gera outra celeuma, mas que apresenta solução: o da Lei especial, pois, 

embora a transação esteja prevista no texto da Constituição para os crimes de menor potencial 

ofensivo e para as contravenções penais, que abarcam penas de até 5 (cinco) anos, como dito 

alhures, o AN-PP esta afastado para os delitos que, na forma do artigo 18, VI, §1º, VI, da 

resolução 181/183 do CNMP, não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação 

e prevenção do crime. 

Em outros termos, o termo “menos grave”, considerado na introdução da Resolução 

em comento, conforme a própria Constituição Federal de 1988, artigo 98 conforme lei 

9.099/1995, artigo 61, e Decreto-lei 3868/1941, artigos 5º e 10º, também se aplica aos delitos 

de médio potencial ofensivo, ou seja, com penas acima de 4 (quatro) anos, no entanto, na forma 

da Resolução 181 de 2017, alterada pela Resolução 183 do Conselho Nacional do Ministério 

Público.      

Assim, o artigo 18 da Resolução do CNMP em comento expandiu o limite de aplicação 

já estabelecidos para os casos em que cabem a transação penal, conforme o artigo 44, I, do 

Decreto-lei 2.848 de 1940, ainda em vigor51, ou seja, aos delitos cuja pena mínima seja de até 

4 anos, dolosa ou culposamente. 

                                                   
50 Cabe ressaltar que, conforme leciona MASSON, 2014: é regido pelo princípio da intervenção mínima: a pena é 

legítima unicamente nos casos estritamente necessários para a tutela de um bem jurídico penalmente reconhecido. 

Dele resultam dois outros princípios: fragmentariedade ou caráter fragmentário do Direito Penal e subsidiariedade. 

(Masson, Cleber, 1976- Código Penal comentado / Cleber Masson. 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2014. Pg. 262.) 
51 Tramita no Senado Federal o projeto de lei nº 236/2012, que trata do Novo Código Penal. 
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E, nesse ponto cabe ressaltar que a súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, 

publicada em 15 de outubro de 1999, dispõe que a “incidência da circunstância atenuante não 

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”52. 

Dessa forma, nada inovou, senão ao preceito secundário às situações em que o STF, 

no Recurso Extraordinário nº 593.727/MG, de repercussão geral, já veio a reconhecer como 

sendo munus do Parquet.53  

Por outro lado, percebe-se que o AN-PP celebrado na etapa pré-processual levanta a 

hipótese de impedimento da apreciação de questões que são de competência jurisdicional do 

defensor, quais sejam: aferição de excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, 

extinção de punibilidade e atipicidade. 

Porém, poderão ser suscitadas e levadas quando houver a homologação, se for o caso, 

pelo defensor do investigado, tornando mais célere o reconhecimento de tais direitos. Assim, a 

presença do defensor, necessária nos termos da resolução, por si só daria conta da verificação 

de tais hipóteses, visto serem notáveis interesses do investigado.  

Dessa forma, com as alterações feitas pela Resolução 183, evita-se que o colaborador 

já tenha se submetido às sanções impostas, ao ser submetido o acordo à homologação judicial 

ab initio, ou seja, antes do cumprimento de seus termos. 

Oportuno novamente citar, conforme art. 4º do futuro novo código de processo penal 

(ressalvadas improváveis possíveis alterações), que o sistema acusatório, ou seja, a fase 

processual, da qual FERREIRA (1998, p. 133) leciona oportuna curiosidade, nos seguintes 

termos:  

 

 
[...] é que, com curioso silêncio, os aplicadores do direito processual penal têm feito 

tábula rasa do mandamento constitucional relativo à privatividade da ação penal 

pública, especialmente quanto às medidas de cunho cautelar, sem que, com isto, 

mereçam repulsa dos pensadores do direito processual penal, senão vejamos. Verifica-

se, sem esforço, que o texto constitucional declara ser a promoção da ação penal 

pública tarefa de inteira exclusividade do Parquet. Não quis o legislador, a nosso 

sentir, se referir tão-somente à ação penal condenatória, mas sim a todas as 

modalidades em que se deduzam pretensões penais, é dizer, inclusive aquelas de 

                                                   
52  Jurisprudência do STF. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/enunciados.jsp?&b 

=SUMU&p=true&l=10&i=381>. Acesso em 10/01/2018. 
53 Na ocasião, por maioria de votos, a legitimidade do Ministério Público para comandar investigações criminais, 

na forma dos chamados “procedimentos investigatórios criminais” (PIC), teve ratificada a sua legitimidade.  

http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/enunciados.jsp?&b=SUMU&p=true&l=10&i=381
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/enunciados.jsp?&b=SUMU&p=true&l=10&i=381
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cunho cautelar, tais como as modalidades de prisão preventiva, sequestro, busca e 

apreensão, etc. Conseguintemente, e muito embora de todos sabido não haver, no 

código de processo penal, capítulo autônomo para o processo penal cautelar, é nosso 

dever buscar, em fonte outra, ainda que subsidiariamente, instrumentos que adequem 

a atuação do Parquet ao mandamento constitucional, inclusive porque o código de 

processo penal assim autoriza (art. 3º).  

 

 

Portanto, ao que rezam os artigos 282 ao 29 do digesto punitivo, pelo que se observa, 

das possíveis ilegalidades suscitadas em relação ao AN-PP, silente matéria de análise do 

Supremo Tribunal Federal. No entanto, da mesma forma que outrora, regularizadas pelo próprio 

Conselho Nacional do Ministério Público54. 

Decantação necessária de ambos os lados para lançar luz às consequências de tal 

política no desenvolvimento da sociedade, que recepciona um modelo como resposta ao que 

estava aparentemente fadado ao fracasso: Encarceirização em massa. Mas trata-se de outro 

ponto que merece, no momento, ser apenas suscitado en passant.  

Então, clarividente que os princípios penais constitucionais são a proteção prática da 

dignidade da pessoa humana, tendo em vista que tais limites visam justamente proteger o 

custodiado das mazelas de qualquer autoritarismo ilegal, mesmo que na forma negativa, 

conforme artigo 5º, LIX.   

Por oportuno, cabe retomar que o sistema de segurança pública brasileiro é o epicentro 

dos esforços institucionais do início do século XXI. A tentativa dos Poderes de dar cabo às 

ilegalidades e ao mesmo tempo financiar as suas estruturas de repreensão levaram o Estado a 

buscar alternativas, superando preceitos vistos como verdadeiros dogmas do sistema jurídico. 

Nesse sentido, com a aplicação de mecanismos de autocomposição, iniciado no final 

do século passado com a lei 9.099 de 26 de setembro de 1995, evoluíram buscando eficiência 

à tutela dos bens jurídicos protegidos que são ainda mais importantes, vindo a ser observados 

de forma imediata, conforme dito alhures, ratificados pelo próprio STF. 

Portanto, a busca pela efetividade pratica dos preceitos constitucionais, que fizera 

nascer à EC nº 45 de 2004, o CNJ e o CNMP, responsáveis, dentre outros, pela observância do 

artigo 37 da Carta Política, hoje visa proporcionar uma tutela jurisdicional simétrica e realmente 

eficaz, condizente com a nova ordem político-econômica mundial à luz da nossa Lei maior. 

                                                   
54 Artigo 2º, parágrafo único (contrário sensu) do Código Penal. 
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Assim, também de acordo com o artigo 3º do Código de Processo Penal, oportuno citar 

o “direito à tutela Judicial efetiva”, o qual PERLINGEIRO (2017, p. 171) destaca ser: 

 

 
[...] ponto de cristalização do Estado de Direito na América Latina, reconhecido pelos 

arts. 8.1 e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos como um direito a um 

tribunal competente, independente e imparcial, o qual respeite as garantias do devido 

processo legal procedimental para determinação dos direitos individuais, inclusive os 

de caráter administrativo, nos termos seguintes: 

[...] Art. 8.1 Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias, 

dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente 

e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 

acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos 

ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.  

[...] Art. 25.1 Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer 

outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra 

atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou 

pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que 

estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 

Art. 25.2 Os Estados Partes comprometem-se: (a) a assegurar que a autoridade 

competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda 

pessoa que interpuser tal recurso; (b) a desenvolver as possibilidades de recurso 

judicial; (c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda 

decisão em que se tenha considerado procedente o recurso. (grifo nosso) 

 

 

Nesse diâmetro, o acordo de não-persecução penal concebido pela Resolução 

181/2017 constitui meio prático e célere de propiciar, na esfera penal, a efetividade dos 

princípios e normas de eficiência jurisdicional aos custodiados pelo Estado Brasileiro, tanto 

diretamente, quanto indiretamente, visto que ao ser aplicado já na fase pré-processual, torna-se 

um meio ou recurso de se obter imediatamente a dignidade jurisdicional nos moldes dos 

princípios convencionados pelos Estados Modernos internacionalmente. 

Portanto, a eficiência está intimamente relacionada à finalidade do AN-PP, pois, o 

infrator de delitos de menor potencial ofensivo, cuja pena mínima não seja superior a 4 anos, 

nem a máxima superior a 05 anos (de acordo com a previsão constitucional, mas a resolução 

não impôs limite, sendo este observado de forma implícita pelo preceito secundário da norma), 

poderá, antes mesmo do início do processo, ainda na fase de investigação criminal, pactuar com 

o Parquet de forma a garantir-lhe a dignidade de convencionar os termos de sua ressocialização. 

Nesse sentido, oportuno trazer a lume dados do CNJ55. Veja:  

 

                                                   
55  Relatório CNJ – Destaques 2017. Justiça Criminal. Pg. 12. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/ 

files/conteudo/arquivo/2017/09/e5b5789fe59c137d43506b2e4ec4ed67.pdf 
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[...] na média de todos os segmentos de Justiça com competência criminal, o tempo 

médio de duração na fase de conhecimento é de 3 anos e 1 mês. Quando a questão 

passa para a fase de execuções penais, os processos com penas privativas de liberdade 

duram cerca de 3 anos e 9 meses e os que preveem penas não privativas, 2 anos e 4 

meses na Justiça Estadual. No 1º grau, o tempo do processo criminal é maior que o 

do processo não criminal em todos os ramos de Justiça, com exceção de oito tribunais 

(TJRJ; TJRS; TJES; TJPA; TJSC; TJTO; TRE-BA; TJMSP). O tempo maior pode ser 

justificado pela própria complexidade dos casos apresentados, que podem resultar em 

restrição de direito fundamental. [...] 

 

 

Ou seja, na esteira das leis e princípios supracitados, às decisões, à capacidade de 

exprimir-se autonomamente diante das situações da vida, é que o AN-PP se impõe. Trata-se, 

no fim, da lógica harmonia do sistema, pautado no princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana.  

Portanto, sua função é ressocializadora e, ao mesmo tempo, no interesse de todos os 

envolvidos, visto que é preceito fundamental do Estado Democrático de Direito, 

internacionalmente reconhecida, a tutela efetiva dos direitos individuais e sociais indisponíveis.  

No entanto, a Lei Complementar 135 de 04 de junho de 2010 torna-se relativamente 

ineficaz pelos preceitos normativos secundários estipulados na norma, na forma do artigo 11 

da Resolução 18356, especificamente, em seu § 13, que prevê para a aferição da pena mínima 

cominada ao delito serem consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso 

concreto.  

Sem estender, os tipos de natureza administrativa raramente preveem pena superior a 

tal limite. Do mesmo modo, o  art. 17-D, da Lei nº 9.613 de 03 de março de 199857, incluído 

pela Lei nº 12.683, de 2012, que afasta do cargo aquele que vier a responder inquérito 

criminal.  

                                                   
56 Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017 - Concede indulto natalino e comutação de penas e dá outras 

providências. 
57 Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do 

sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - 

COAF, e dá outras providências. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27995331/artigo-17d-da-lei-n-9613-de-03-de-marco-de-1998
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104073/lei-de-lavagem-de-dinheiro-lei-9613-98


39  

  

Todavia, cabe ressaltar que de acordo com o artigo 5º, II, do Código de Processo Penal, 

o inquérito será iniciado por requisição, dentre outros, do Ministério Público e pelo ofendido58 

(ou quem tiver qualidade para representá-lo59).  

Homeostase que afasta os casos de natureza menos grave, que podem ser solucionados 

com a autocomposição das partes envolvidas e gerar com maior eficiência os efeitos 

ressocializadores do Direito Penal, podendo afastar a incidência da pena privativa de liberdade 

e, ao mesmo tempo, restaurar a ordem pública, tendo em vista o interesse da vítima/sociedade. 

Nesse intuito, em caso de descumprimento do AN-PP, o trâmite da persecutio criminis 

se iniciará imediatamente, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, 

suprimindo a fase de conhecimento.  

Para tanto, basta que o investigado deixe de comunicar eventual mudança de endereço, 

número de telefone ou e-mail, e não comprovar mensalmente o cumprimento das condições 

sem justificativa, por exemplo.  

Na forma dos §§ 8º a 10º do artigo 18 da Resolução 181, além do processo que se 

iniciará, a inadimplência dos termos pactuados também poderá ser utilizada como justificativa 

para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. 

Isso ocorre pelo fato de que o comportamento é incompatível com a autodisciplina 

necessária para o sursis processual, na forma do artigo 59 do Código Penal. Destaca-se, por 

oportuno, que o lapso temporal entre um acordo e outro será de no mínimo 05 (cinco) anos.  

Por fim, eficientemente à sua finalidade, o AN-PP terá máximo êxito se, no momento 

da audiência de custódia, vier a ser celebrado, ou seja: efetividade do procedimento pré-

processual para os casos de menor e médio potencial ofensivo que afasta o cárcere para 

oportunizar uma ressocialização autônoma.  

O que é explicitamente desejável pela Resolução do CNMP, pois coerentemente à 

recém-criada Súmula Vinculante nº 56 do STF, cuida-se de apoderar o Parquet para realizar 

possíveis soluções pré-processamento na mesma oportunidade, aprimorando o instituto ante a 

                                                   
58 Lei 4.717 de 29 de junho de 1965 - Regula a ação popular. 
59 Lei 7.347 de 24 de julho de 1985 - Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao 

meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá 

outras providências. 
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jurisprudência do Supremo, os poderes do Estado e, ao mesmo tempo, proporcionar dignidade 

à pessoa humana de se auto determinar.  

Cabe ressaltar que o AN-PP, assume caráter sinalagmático restrito, sob o crivo das 

demais normas que regem a seara penal. Ou seja, mesmo sob a égide da convencionalidade 

entre o Parquet e o investigado, suas cláusulas não podem ir além dos limites estipulados pela 

lei.  

Também é fato que apesar de o sistema brasileiro ser híbrido, tendo como fonte do 

direito tanto preceitos formais quanto preceitos materiais, a primeira acompanhando o sistema 

do civil law, enquanto que a segunda o sistema do common law, o AN-PP, por ser um pacto 

pré-processual, não ensejará, a priori, precedente algum.    

Em suma, fruto de todas as fontes do direito (Lei, Analogia, Costumes, Princípios 

Gerais do Direito, Doutrina e Jurisprudência), o AN-PP é consequência de um conjunto 

harmônico de medidas dos órgãos do Estado Brasileiro para sanar a atual situação caótica da 

segurança pública.  

Sua finalidade principal é garantir ao custodiado do Estado brasileiro os demais 

direitos não afastados com a perda da liberdade, que quiçá nem mesmo ocorrerá caso venha a 

se ajustar um AN-PP, é clarividente forma de efetivar imediatamente os direitos penais 

fundamentais. 

 

 

IV. ARGUMENTOS POSSÍVEIS - FAVORÁVEIS 

 

a. Ordem constitucional 

 

Na Constituição Federal, como dito alhures, em seu artigo 98, inciso I, está prevista a 

hipótese de a lei prever a transação na esfera penal. 

Assim, como também se extrai do texto maior o princípio da dignidade da pessoa 

humana, fundamento da ordem democrática instalada em 1988, insculpido logo no seu artigo 

1º, especificamente em seu inciso III. 
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Decorre que a eficiência, que reza o artigo 37, caput, da magna lei estaria afetada pela 

morosidade das causas de menor potencial ofensivo, de modo a se poder questionar o quão 

digna à pessoa humana seria este sistema de resolução de determinadas lides da esfera 

processual penal. 

Portanto, uma vez prevista a convencionalidade na esfera penal, não há que se falar 

em indisponibilidade absoluta da ação penal. E mais, as normas decorrentes do 

aperfeiçoamento do sistema, como as já citadas leis 9.099/1995 e 12.850/2013, por exemplo, 

já constam com a expressa possibilidade de transação no campo penal, deixando claro a 

possibilidade de mitigação do princípio da obrigatoriedade. 

Assim, nos termos precedentes das referidas leis, e com o fim de materializar no campo 

do Direito Penal os princípios da dignidade humana e da eficiência, através das  Resoluções do 

CNMP em comento, sob o princípio da legalidade delineado nos termos dos artigos 59, VII, 

concomitante ao 130-A, ambos da CRFB/1988, é que o pacto no âmbito penal se legitima.  

Neste aspecto ninguém há de olvidar que o lapso temporal de um processo em primeira 

instância, que é de 02 a 03 anos, segundo o CNJ, foge desse contexto. E vez que o AN-PP 

extinguiria o processo antes mesmo dele se iniciar, conforme prevê a Resolução 181/183 do 

CNMP, criando uma etapa pré-processual, sem inovar no campo legislativo penal, não há senão 

o exercício da independência funcional e administrativa. 

Dessa forma, após o período inquisitório, o investigado passa a ter uma oportunidade, 

quando preenchidos tanto os requisitos da justa causa, bem como os do artigo 18 da referida 

Resolução, dentre outros em conformidade à lei, de se pactuar as consequências previstas na 

lei penal. Porém, com assunção de culpa, mas sem deixar precedentes, caso os termos sejam 

cumpridos.  

Reitera-se, por oportuno, duas linhas já suscitadas nas quais se pode observar 

claramente a viabilidade desta atual política criminal: 

A uma, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido 

com violência ou grave ameaça a pessoa, observado o próprio § 13º do artigo 18 da Resolução 

em comento (Para aferição da pena mínima cominada ao delito, a que se refere, serão 

consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto).  
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Então, percebe-se implicitamente que o preceito secundário foi dado pelo legislador, 

sendo apenas utilizado para aplicação da política criminal que se deseja aplicar, ou seja, o 

mínimo da pena já cominada associado ao enquadramento da referida Resolução do CNMP, 

que também segue a dosimetria da pena conforme legislado no artigo 68 do códex punitivo. 

Em outros termos, assim como previsto no artigo 59 do Código Penal, haverá aferição 

ao quantum de pena em abstrato será necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do 

caso concreto, de forma a viabilizar ou não o AN-PP. Ressaltando-se que a convencionalidade 

é fator essencial, portanto, uma benesse reconhecida pelo investigado ao se submeter ao AN-

PP.   

Assim, também deve-se atentar para o já suscitado termo “privativo” do artigo 22, I, 

da Constituição Federal de 1988; ou seja, pela ausência de lei, ante a urgência da matéria, 

plenamente possível a “lacuna” ser preenchida por norma regulamentadora de um órgão cuja 

competência é privativa em oferecer ou não a denúncia, ou não avocando, dessa forma, a 

competência do Conselho Nacional do Ministério Público.  

 

De outra maneira, apenas houve expansão do já previsto procedimento do §2º do artigo 

77 do código penal aos casos para os quais a lei permitiria apenas a determinados réus (acima 

de sessenta anos e enfermos).  

Cabe ressaltar que a forma de efetivar os referidos princípios constitucionais emana 

de órgão colegiado de competência nacional, na forma do artigo 130-A da Lei Maior, que 

ratifica o princípio da intervenção mínima, utilizando-se do encarceramento para os casos 

graves, como forma de concretizar a política nacional de controle da criminalidade, em 

harmonia com os demais poderes do Estado, inclusive com projetos de lei que preveem 

formação de pactos no campo penal. 

Por fim, a persecução penal ocorrerá de forma a canalizar recursos para proteção de 

bens jurídicos mais relevantes que forem ameaçados por delinquentes perigosos, violentos, na 

forma da resolução em comento. Afastando-se da sociedade tais indivíduos, aos quais se 

preservará o cárcere.    

A duas, o inquisitivo processo administrativo, no que tange ao AN-PP, atentará para 

os limites da lei e o investigado que tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua 
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prática, na forma do § 2º do artigo 18 da Resolução 181/183 do CNMP, caso não cumpra o 

pactuado, será denunciado pelo Parquet sem a necessidade de novos recursos para desenvolver 

a aferição da justa causa.  

Ou seja, a confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão registrados 

pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das 

informações, devendo o investigado estar sempre acompanhado de seu defensor. 

E garantindo a legalidade do mesmo, será submetido ao crivo da homologação judicial, 

afastando o risco do excesso de punição, que será analisado ab initio para o estabelecimento 

dos termos do AN-PP, que será acompanhado o seu cumprimento pelo Parquet, de forma 

informatizada, rápida e segura.   

Portanto, não há que se falar em retrocesso no sistema, visto que a presença do 

defensor é conditio sine qua non para o AN-PP e os princípios insculpidos no pétreo artigo 5º, 

como os incisos XXXIX, LIII, LIV, LXVI, LXXIV e LXXVIII, da CRFB/1988 estarão sendo 

respeitados. Senão vejamos: 

Primeiro, as penas não serão firmadas pelo membro do parquet, será observada a 

prévia cominação legal, sendo aferido apenas a dosimetria preliminar para o caso concreto a 

fim de se verificar se estão preenchidos os requisitos da Resolução normativa 181/183 do 

CNMP, bem como as alternativas também previstas na lei para o fato. Em especial, o artigo 44 

do Decreto-lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940. 

Seguinte, “sentença”, visto que não haverá processo, será a homologação pelo juízo 

competente, dos termos do AN-PP. Na forma dos §§ 5º e 6º do artigo 18, se vier a considerar o 

pacto cabível e as condições adequadas e suficientes. Só então o magistrado devolverá os autos 

ao Ministério Público para sua concretização.  

Porém, se considerar incabível o acordo, bem como inadequadas ou insuficientes as 

condições celebradas, fará remessa dos autos ao procurador-geral ou órgão superior interno 

responsável por sua apreciação, nos termos da legislação vigente. 

Referido órgão, então, poderá adotar as seguintes providências: a) oferecer denúncia 

ou designar outro membro para oferecê-la; b) complementar as investigações ou designar outro 

membro para complementá-la; c) reformular a proposta de acordo de não persecução, para 
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apreciação do investigado; d) manter o acordo de não persecução, que vinculará toda a 

Instituição. 

Portanto, percebe-se clarividente analogia, permitida no artigo 3º do CPP, ao artigo 28 

do mesmo diploma legal. O que viabiliza a aferição das condições legais, bem como os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade por duplo grau hierárquico, afastando o 

promotor que investigou para a decisão final, privilegiando o modelo do sistema da fase 

processual já na fase investigativa. 

Por fim, uma via administrativa para os delitos de menor e médio potencial ofensivo 

que garante eficiência ao investigado em lugar do contraditório e da ampla defesa, visto que 

suprimir a fase de conhecimento e trazer para a fase investigativa a possibilidade de pacto de 

não-persecução, firmado com a presença de defensor, é, no mínimo desenvolver a fase 

inquisitorial em determinada medida.  

Portanto, observa-se um procedimento justo, protegendo os ditames do artigo 93, IX, 

da CRFB/1988, que atende à dignidade da pessoa humana em seu direito de um processo 

eficiente, célere. Em suma, um ponderamento de interesse à luz dos princípios constitucionais 

insculpidos no artigo 5º, incisos LXIII e LXXVIII. 

Da mesma forma, conforme o § 7º da Resolução 181 do CNMP, o AN-PP poderá ser 

celebrado na mesma oportunidade da audiência de custódia, referenciando a harmonia entre os 

poderes, indo em consonância com a súmula vinculante nº 56/2016, do Supremo Tribunal 

Federal. 

Referida súmula do Egrégio Tribunal é outra medida do Estado, antecedente, mas que 

comunga das razões que ensejaram o AN-PP, dentre as quais, o aperfeiçoamento das garantias 

Constitucionais. 

Portanto, política pública de justiça criminal que caminha no sentido de privilegiar 

princípios fundamentais que beneficia: A vítima, visto ser maior a chance de se realizar uma 

justiça restaurativa 60 ; O réu, por tornar o procedimento de proteção do bem jurídico e 

                                                   
60 Vide Resolução 154 do CNJ de 13 de Julho de 2012. 
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responsabilização eficientemente proporcionais e nos preceitos da dignidade da pessoa 

humana61; e ao Estado, por gerar eficiência na utilização dos recursos públicos.  

Por fim, conforme o § 11 do AN-PP, uma vez cumprido integralmente os seus termos, 

o Parquet promoverá o arquivamento da investigação que só será utilizada como precedente 

para a proposição de um novo pacto.  

Em última ratio, tendo as condições ajustadas, evita-se os efeitos indiretos da sanção 

penal, efetivando-se a custódia do Estado de maneira a concretizar um processo educativo, 

ressocializador, à medida do necessário.  

Dessa maneira, o AN-PP garante os efeitos dos preceitos que visam proteger a vítima 

de delitos graves, estando prescrito no §1º, IV a V, da Resolução 181 do CNMP que não se 

admitirá a proposta nos casos em que se tratar de crime hediondo ou equiparado e nos casos de 

incidência da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); ou seja uma política 

criminal em consonância com a anterior. 

De outro lado, não será viabilizado o AN-PP para os casos em que o aguardo para o 

cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal. Também há 

limite em relação ao grau de dano de natureza pecuniária, pois não se admitirá o AN-PP para 

os casos cujo dano causado for superior a vinte salários mínimos (ou a parâmetro econômico 

diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local). 

Afastando o risco de sua aplicação para crimes de capacidade ofensiva considerável quanto à 

ordem econômica.  

 

b. Ordem infraconstitucional 

 

A lei 9.099 de 26 de setembro de 1995, sucessora dos extintos “juizados de pequenas 

causas”, já previa a convencionalidade no Direito Penal, como dito alhures.  

No entanto, seus termos não preveem a assunção de culpa e limitam-se a subtrair a 

fase de conhecimento em face disso, tal aperfeiçoamento do sistema, análogo ao nolo 

contendere, se fazia necessário, visto que a não realização dos termos do acordo, muitas vezes, 

                                                   
61 Vide Conselho Nacional do Ministério Público: A visão do Ministério Público brasileiro sobre o sistema 

prisional brasileiro – Brasília: CNMP, 2013. 320 p. il. 
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fazia com que eventual denúncia se tornasse inepta pela prescrição, pois os delitos abarcados 

são os de penas inferiores a 02 anos, prescrevendo em 03 ou 04 anos, de acordo com o artigo 

109 do Código Penal (motivos já expressos pelos dados do Conselho Nacional de Justiça, 

expostos nas linhas supra). 

Por outro lado, o plea bargaining da lei 12.850 de 02 de agosto de 2013, 

especificamente, nos termos dos artigos 3º e 4º, por ser essencialmente do período processual, 

traz no corpo normativo os procedimentos capazes de viabilizá-lo.  

E também se difere do AN-PP pela possibilidade de vir a obter o perdão judicial, assim 

como também está presente a possibilidade do não oferecimento da denúncia, na forma do 

artigo 4º, § 4º, bem como a hipótese de ser pactuado após a sentença, parágrafo seguinte. 

Portanto, embora o sistema necessitasse de aperfeiçoamentos das condições, a fim de 

viabilizar a eficiência na seara penal, os fundamentos legais estavam largamente presentes nas 

leis de cunho penal. 

Dessa forma, visando eficiência, uma utilização racional dos recursos disponíveis, é 

que o AN-PP segue os trilhos da Fazenda62Pública, que na ordem tributária, ao se estipular o 

valor mínimo a ensejar a persecutio criminis, buscou proporcionar também maior concentração 

de esforços aos casos capazes de se autofinanciar. 

Assim, além da eficiência, o AN-PP está voltado para o reconhecimento da dignidade 

humana, no que tange a capacidade de auto determinar-se diante das situações da vida, a 

capacidade de manifestar de forma livre a sua vontade, plausível sob a égide da lei ou daquilo 

que ela não proíbe, assumindo suas consequências, como seres capazes e racionais que somos.  

Dessa forma, além das supracitadas normas do sistema, encontram-se tais premissas 

em conformidade com a lei 13.105 de 16 de março de 2015, a reforma do sistema normativo 

trabalhista, lei 13.467 de 13 de julho de 2017, e os projetos de lei do novo Código Penal e de 

Processo Penal63, na iminência de serem votados, que trazem a convencionalidade expressa em 

seus artigos 105-106 e 283, consecutivamente. 

                                                   
62 Portaria MF Nº 75 de 29 de março de 2012 aumentou o valor considerado insignificante para fins de execução 

fiscal (Art. 20 da lei 10.522/2002): Art. 1º, II – o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda 

Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
63 Anteprojeto do Código Penal, criado pelo Requerimento nº 756, de 2011, aditado pelo de nº 1.034, de 2011; 

Anteprojeto do Código de Processo Penal, Requerimento nº 227, de 2008, aditado pelos Requerimentos nº (s) 751 
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O AN-PP torna-se, pelo exposto, um instrumento de concretização da harmonia do 

sistema, já previsto nas diversas áreas do direito, inclusive nas futuras leis da área penal, 

pautado, sobretudo, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, no que tange a sua 

capacidade cognitiva, racional. 

 

c. Argumentos de ordem prática 

 

O encontro comum de vontades é a melhor solução de controvérsias. Embora o Direito 

Penal seja imperativo por essência, visto que se impõe a qualquer que cometa determinados 

atos delituosos, o essencial em muitos casos é a restauração do dano. 

Submeter as partes a um processo longo e custoso, economicamente e 

psicologicamente, é ineficaz em garantir a proteção dos demais bens jurídicos protegidos, 

necessitando de um sopesamento de interesses à luz da razoabilidade e proporcionalidade 

passíveis de serem pactuados da forma mais eficaz por parte de quem os percebe em suas reais 

e relativas necessidades/possibilidades, circunstâncias. 

Nesse sentido, oportuno citar STEINMETZ (2001) e FREITAS (2007) apud FLACH 

(2011, p. 162), que observa o princípio da proporcionalidade que se busca no ANPP, da seguinte 

maneira:  

 

 

De acordo com o subprincípio da adequação, um método é considerado como 

adequado quando, por meio do seu uso, é possível atingir o resultado que se pretenda. 

No caso, é examinado se, apesar das limitações a um direito fundamental, tal forma 

figura como útil, idônea e apropriada para desencadear o fim almejado, na medida em 

que a afetação desvantajosa de direito fundamental somente é aceitável se e quando 

justificada pela produção de um resultado socialmente desejado e positivo.  

 

 

Garantir a custódia de bens jurídicos como a integridade física e moral, tutela 

jurisdicional efetiva, justiça restaurativa, ressocialização eficaz e razoável, dentre outros que 

são a materialidade do princípio da dignidade da pessoa humana, estão em relevo diante do 

princípio da publicidade e do devido processo legal, por exemplo. 

                                                   

e 794, de 2008, e pelos Atos do Presidente nº (s) 11, 17 e 18, de 2008. Projeto de lei do Senado nº 156 de 2009 e 

236 de 2012. Disponíveis em:  

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404>. Acesso em 27/06/2018. 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490263>. Acesso em 27/06/2018. 
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Daí decorre que não pode os fins justificarem os meios quando estes reforçam a 

necessidade daqueles. Em outros termos, a falta de transparência poderá levar a um estado de 

corrupção que apenas os fracos economicamente se servirão do cárcere e este ainda assim, será 

pouco, ante a ausência de outras políticas públicas. 

Por conseguinte, vislumbra-se oportunidade de se verificar com o AN-PP o ideal que 

BECCARIA (1999) apud FLACH (2011, p.163) suscitava da seguinte forma: 

 

 
[...] a pena deveria ser útil ao fim pretendido, impedindo que o réu cause novos 

danos e demovendo outros disto, o que poderia ser atingido se as leis fossem 

claras e inexoráveis, a pena infalível, célere e não cruel, bem como fossem estas 

o mais adequadas possível ao tipo de delito cometido. (grifo nosso). 

 

 

O Direito penal assume a responsabilidade de ser a última opção a ser lançada àquela 

pessoa que infringe as determinações do Estado, que em busca da ordem e paz social, lança o 

delinquente às consequências da norma. Assim, tem-se o equilíbrio restaurado, tanto com a 

tutela aos bens jurídicos garantida, como também ao limitar-se a possibilidade de delitos e, aí 

sim, com um adequado processo de ressocialização e reinserção às atividades essenciais 

básicas, se tornaria inócua eventual ação penal. 

Cabendo ressaltar que nos Estados Unidos, referência americana de desenvolvimento 

econômico e social, aplicam-se a pena capital aos infratores considerados irreparáveis, após um 

processo legal com todas as garantias necessárias para um julgamento justo. 

Enfim, trata-se de como punir e não em deixar de punir. Afinal, sem proporcionar as 

devidas condições, a reincidência delitiva e suas consequências farão um processo de pena 

capital um tanto mais cruel.  

Assim, retomando o AN-PP, embora afaste o efeito negativo geral da aplicação da lei, 

a sua eficiência em resolver a lide criminal com rapidez, aparentemente deixando de gerar 

custos aos cofres públicos que poderiam estar sendo efetivados com outros tipos de prevenção, 

como por exemplo na estrutura da segurança pública, pode estar propiciando liberdade para 

outro delito, mais grave, que ensejará custos maiores que os que seriam dispendidos com o 

caso. 
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No entanto, caberá discricionariedade em efetivar a proteção do Estado a estes 

consideráveis bens no que tange as peculiaridades dos envolvidos, os danos causados, mas, 

conforme reza o AN-PP., ou seja, trata-se de discricionariedade regrada, que nem mesmo é 

direito subjetivo do investigado.  

Nesse ponto, somado ao afastamento do princípio da publicidade, novamente percebe-

se que o AN-PP gera certa possibilidade de haver interpretações díspares, de acordo com os 

envolvidos, visto que o que seria “necessário e suficiente” para um membro, pode não o ser 

para outro, dada a importância que determinado bem jurídico pode ter para cada indivíduo. 

Assim, se por um lado a pena deve ser imposta à medida de sua real necessidade de 

ressocialização, o AN-PP é a oportunidade de readequação anterior à punição estatal, que foca 

esforços aos casos de delinquência que, pela importância do bem jurídico ameaçado e a 

personalidade do agente, caibam uma nova chance à readequação social do indivíduo sem lhe 

trazer as consequências de uma condenação.  

Privilegia-se, portanto, a autodeterminação do indivíduo perante a sociedade sem 

morosidade e os efeitos estigmatizantes da sanção,64 fator reconhecido de reincidência delitiva.    

 

  

V. ARGUMENTOS POSSÍVEIS - DESFAVORÁVEIS 

 

a. Ordem constitucional 

 

O Conselho Nacional do Ministério Público estaria legislando em matéria privativa da 

União, na forma do artigo 22, I, da CRFB/1988. 

Nesse ponto, apesar da competência privativa para promover a ação penal pública, na 

forma do artigo 129, I, da Constituição Federal, trata-se de aspecto procedimental na esfera 

penal para o qual o poder político, na forma democrática, estabelece rito a ser seguido no 

Congresso Nacional, ou seja, a ser exercido pelo poder legislativo. 

                                                   
64 BARATTA, Alessandro. Criminologia Critica e Critica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito 

penal /Alessandro Baratta; tradução Juarez Cirino dos Santos - 3ª ed.- Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto 

Carioca de Criminologia, 2002. P. 101 e ss. 
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Assim, mesmo possuindo competência de âmbito nacional, o Conselho Nacional do 

Ministério Público absorve competência do poder legislativo, visto que seus membros não 

passaram pelo crivo do sufrágio. Ou seja, não obtém poder político ante o povo. 

Portanto, com referido vício insanável de competência, o AN-PP não pode ser 

utilizado até que a lei o estabeleça, pois, da ordem topográfica nas normas no artigo 59, 

vislumbra-se que as Resoluções sucedem a das demais formas do processo legislativo. O que 

hierarquicamente é inadequado.  

De outra forma, se deve atentar para o fato de que quando o constituinte de 1988 

autorizou a transação na esfera penal, o fez condicionado a elaboração de uma lei, não de uma 

mera resolução. 

O fato de a EC nº 45 ter dado competência originária às normas do Parquet limitam-

se tão somente à sua independência funcional e administrativa, não podendo inovar, portanto, 

na esfera penal, mesmo que indiretamente, como política criminal. 

 

b. Ordem infraconstitucional 

 

A Resolução 181 do CNMP, especificamente em seu artigo 18, autoriza a 

convencionalidade da não-persecução penal a casos cuja infração tenha pena mínima inferior a 

04 (quatro) anos, que somado aos demais requisitos da norma, abarca tipos do Código Penal 

como:  

Redução a condição análoga a de escravo (art.149), extorsão indireta (Art. 160), 

apropriação indébita previdenciária (Art. 168-A), corrupção de menores (Art. 218), corrupção 

ou poluição de água potável (Art. 271), falsificação de documento público (Art. 297), peculato 

(Art. 312), tráfico de influência (Art. 332), corrupção ativa (Art. 333), contrabando (Art. 334-

A), tráfico de influência em transação comercial internacional (Art. 337-C), entre outros, cuja 

reprovabilidade não seria demonstrada com o AN-PP e para os quais não parece razoável abrir 

mão do princípio da publicidade. 

Dessa forma, o preceito do artigo 28 do CPP não possibilitaria eventual ação 

subsidiária no caso de a transação vier a ser convalidada pelo Procurador Geral de Justiça do 

Estado. Ou seja, carece de aperfeiçoamento para tornar viável aos interessados a representação 
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por via processual, para os casos que demonstrarem ausência de proporcionalidade o pacto 

firmado, conforme reza o artigo 5º, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. 

  

c. Argumentos de ordem prática 

 

A Súmula Vinculante 35 do STF, traz os seguintes termos:  

 

 
“A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz 

coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, 

possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante 

oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial”. (Publicada no DOU de 

24 de outubro de 2014). 

 

 

Portanto, o intuito de realizar um AN-PP pode ser meramente protelatório, 

desvirtuando o instituto, pois não traz a norma senão a ressalva da observância do período de 

prescrição, onde as condições do acordo devem observar o limite estabelecido para a persecução 

penal no momento em que se inicia o seu cumprimento, para que não haja impunidade com o 

ato, contando que sejam cumpridas as cláusulas do AN-PP.  

Assim, caso venha a ser oferecida a denúncia, o período de convencionalidades, bem 

como o do cumprimento parcial, não ensejou a suspensão para o de prescrição. 

De outro lado, para os casos de se convencionar um AN-PP, a homologação deveria 

possuir os efeitos de uma condenação. Visto que se o acusado vier a arguir qualquer nulidade 

após o momento do acordo, em sede de eventual recurso, como violações de direitos, como 

suposta atuação arbitrária do parquet, causaria insegurança jurídica, principalmente no que se 

refere a pretensão punitiva do Estado, e fugiria aos preceitos do instituto, em especial, o de dar 

maior celeridade e eficiência às lides da esfera penal. 

Nesse sentido, considerando a Resolução 181, alterada pela 183, ambas do CNMP, 

uma transição do que está por vir, oportuno citar LIPPEL e VASCONCELLOS (2016, p.1743; 

1745)65, que destacam: 

                                                   
65 Críticas à barganha no Processo Penal: Inconsistências do modelo proposto no Projeto de Código de Processo 

Penal (Pls 156/2009). Revista Quaestio Iuris. Vol. 09, nº. 03, Rio de Janeiro, 2016.  pp. 1737-1758. Disponível 

em:<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/20135>. Acesso em 07 de jul. 2017. 
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Em primeiro lugar, ressalte-se que o principal ponto de tensionamento é a coação 

inerente ao modelo de processo penal negocial. Assim, se torna ainda mais crítica a 

situação nos casos fracos para a acusação do ponto de vista probatório, ou quando a 

defesa não está disposta a negociar, o que obriga o promotor a ser mais incisivo em 

sua proposta. Nesse contexto, observam-se algumas práticas de constrangimento e 

ameaça de sobreimputação  ou excesso de acusação (overcharging), as quais se 

praticam mediante sobrecarregamento da imputação com pluraridade de condutas, 

chamada horizontal overcharging, pela elevação da quantidade de sanção a ser 

aplicada denominada vertical overcharging, ou ainda pela ameaça de aplicação de 

pena capital, quando admitida (NARDELLI, 2014, p. 345). 

[...] Com efeito, conforme aduz Ferrajoli (2010, p. 749), o sistema negocial viola os 

cinco princípios do processo penal garantista: (i) o nexo causal e proporcional entre 

delito e pena, tendo em vista que a medida da sanção não dependerá da gravidade do 

delito, mas antes da habilidade negociadora da defesa, do espírito aventureiro do 

imputado e da discricionariedade da acusação; (ii) os princípios de igualdade, certeza 

e legalidade penal, vez que não existe critério legal que condicione a atuação do 

Ministério Público e que discipline o jogo entre ele e o acusado; (iii) a 

inderrogabilidade do juízo, tornando a jurisdição e suas garantias infungíveis, como 

também da obrigatoriedade da ação penal e indisponibilidade das situações penais, 

burladas pelo poder do Ministério Público de decidir sobre a liberdade do acusado que 

se declara culpado; (iv) a presunção de inocência e a carga probatória da acusação, 

negadas pela primazia que se atribui à confissão interessada e pelo papel de corrupção 

do suspeito que se encarrega a acusação quando não a defesa; (v) o princípio do 

contraditório, que exige o conflito e a separação de funções entre as partes 

processuais. A própria natureza do interrogatório, segundo o autor, resta 

controvertida, uma vez que não é meio de instauração do contraditório por meio da 

exposição da defesa e a contestação da acusação, mas sim relação de força entre 

investigador e investigado, na qual o primeiro não tem que assumir obrigações 

probatórias mas sim pressionar o segundo e recolher suas autoincriminações. 

 

 

Na prática, mesmo ressaltando-se que a convencionalidade é fator necessário para que 

ocorra o AN-PP, não há recurso previsto para garantir a proteção da manifestação de vontade 

do investigado frente ao poder inquisitório do Parquet. Quadros convencionais que GARCIA 

(2017, p. 30) explica da seguinte forma: 

 

 
A consensualidade, em sua expressão mais simples, indica a convergência de vontades 

em prol de um objetivo comum. Pode oscilar entre os extremos da submissão ou da 

plena transação. Na submissão, um dos acordantes se submete às diretrizes 

estabelecidas pelo outro. Tanto pode decorrer de uma opção do submisso como estar 

vinculada ao desequilíbrio de forças, o que é bem mais comum. [...] A submissão é o 

modelo mais adotado quando presente a indisponibilidade do interesse. Neste caso, 

há uma espécie de norma-quadro, à qual devem ajustar-se os pactuantes. Na plena 

transação, os pactuantes, numa posição de total igualdade formal e material, 

acordam livremente direitos e obrigações, instrumentalizando-os da forma que 

melhor lhes aprouver. Encontra-se alicerçada no livre exercício da autonomia da 

vontade, que não sofre a influência de qualquer limitador passível de 

comprometer a sua exteriorização. Esse modelo, como é perceptível, mostra-se de 

todo incompatível com a indisponibilidade, total ou parcial, dos interesses envolvidos. 

Afinal, a indisponibilidade limita o acordo passível de ser realizado. (grifo nosso).      
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Trata-se, por fim de uma espécie de submissão. E não estabelece o instituto o crivo da 

publicidade. Não estabelece como se dará o controle externo, que mesmo através de objetivos 

de qualidade da segurança pública, seus índices muitas vezes não refletem a realidade. 

Por fim, na prática, trata-se de um contrato de adesão que mantém a sociedade que 

não consegue blindar-se minimamente da delinquência sob o risco de sofrer uma reincidência 

delitiva ainda pior.                                                                            

Quis custodiet ipsos custodes?66 

CONCLUSÃO  

  

Com o presente trabalho buscou-se demonstrar possíveis posicionamentos contrários 

e a favor do novo procedimento administrativo fixado através do Acordo de Não-Persecução 

Penal (AN-PP) insculpido na Resolução 181/2017, alterada pela 183/2018 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, pontuando alguns argumentos legais possíveis de ambos os 

lados e suas circunstâncias frente à atual situação da segurança pública nacional.  

O Estado passa constantemente por reformas normativas a fim de desenvolver-se e 

acompanhar as evoluções/alterações da sociedade que o constitui. Uma metamorfose aceitável 

e necessária por diversos motivos que vão desde a adequação social até o desenvolvimento e 

ordem de sua estrutura.   

Assim, na atual conjuntura, os órgãos de poder visam seus respectivos munus, buscam 

cada vez maior independência nesta nossa contemporânea ordem de consensualidades.  

Nessa busca, o poder legislativo instituiu a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, da 

qual adveio o CNJ e o CNMP, com atribuições das quais se destaca a de zelar pela autonomia 

funcional e administrativa, sobretudo à luz do artigo 37 da nossa Carta Política de 1988, 

sobretudo por serem órgãos independentes da administração direta do Estado. 

                                                   
66  Quem fiscaliza os fiscais? Poeta Romano, citado por Humberto Pimentel Costa em Ministério Público: 

Pensamento Institucional Contemporâneo. “INTRÓITO CONCLUSIVO”: artigo 1º, parágrafo único, da 

CRF/1988, assim como estabelece o artigo 13 do mesmo diploma, encontrar-se-á dos seguintes termos: 

“Ministério” (4 -ofício, cargo, função, serviço) ^ “Público” (2. que é de todos). Disponível em: 

<https://dicionariodoaurelio.com/ministerio; https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/público>. 

Acesso em 10 de fev. 2018. 

https://dicionariodoaurelio.com/ministerio.%20https:/www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/público
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Na oportunidade, a própria Constituição Federal autorizou os recém-criados órgãos 

supracitados a editarem normas para o fiel cumprimento de suas funções, possibilitando ao 

CNMP disciplinar o procedimento de investigação criminal. 

Nesse intuito surge, regulamentando o art. 8º da Lei Complementar 75/93 e o art. 26 da 

Lei nº 8.625/93, a Resolução nº 13 de 02 de outubro de 2006, que foi posteriormente revogada 

pela nº 181/2017. 

Esta, motivou duas ações diretas de inconstitucionalidade (números 5790 e 5793 - 

STF), que estão tramitando sem efeito suspensivo. No entanto, já geraram adaptações na norma, 

observadas nas alterações da Resolução 183/2018, todas do Conselho Nacional do Ministério 

Público, da qual se destaca o Acordo de Não-Persecução Penal. 

Nesse ínterim, somado ao fato de a autonomia da vontade ter se tornado pedra angular 

no sistema normativo do Estado Brasileiro, percebe-se que as recentes medidas dos órgãos do 

Estado, em especial, os de segurança pública, caminham no sentido de efetivar o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Seja pela luz constitucional, que há iminentes três décadas a aguarda. Seja pelo viés 

estrutural, de cunho político-administrativo. Em ambos, talvez um em consequência do outro, 

apresentavam distorções à perspectiva da segurança jurídica. 

Portanto, se a Lei maior garante a autonomia funcional do Ministério Público, limitá-

la na pratica, em sua atuação no processo de investigação criminal, é dar eficácia contrária à 

efetividade que se espera do custos legis. 

No entanto, como verificar o interesse público na persecução penal, quando os acordos 

são verdadeiros pactos, firmados sem a existência de um processo, sem o princípio da 

publicidade. 

Através de referido Princípio Constitucional do artigo 37, caput, originário de 05 de 

outubro de 1988, especificamente pela transparência que autoriza a gestão da Res pública, resta 

prejudicado pilar essencial do Estado Democrático de Direito.   
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Ou seja, como poder-se-á aferir a legalidade ou proporcionalidade dos atos praticados 

quando o crime for praticado contra o patrimônio público, por exemplo. Esta parece ser a 

lacuna, um sinalagma leonino entre o Estado e o Cidadão que poderá dar ensejo a inequidades. 

Nesse ponto, parece haver necessidade de se viabilizar a ação penal subsidiária da 

pública, mas esta é questão extralegal da norma em comento, que não é fulcral nesta 

oportunidade, sendo oportuno apenas suscitá-la no momento à luz do artigo 100, § 3º, do CP. 

Por outro lado, parece oportuno readaptar o sistema estrutural do Parquet, viabilizando 

o sufrágio para a escolha de seus membros que, consequentemente, poderiam atuar sobre 

aspectos políticos de forma direta.   

No entanto, não resta dúvida a respeito da necessidade de um pacto, mesmo que por 

um momento, dadas as circunstâncias político-criminais à luz da ordem democrática 

iminentemente trigenária, tratando-se, consequentemente, da autopoiese do Estado de Direito 

frente à dignidade da pessoa humana, em especial as da vida no cárcere. 

Holisticamente é que se verifica melhor a razoabilidade/proporcionalidade da 

existência da Resolução do CNMP que instituiu o AN-PP, visto que além de todo o suscitado 

destaca-se o caráter de urgência que, notadamente, afastou outras vias possíveis para a 

eficiência/finalidade desejada, cronológica e silentemente observável. 

Dessa forma, parece ser necessário o aprimoramento do instituto para manter-se a 

lógica do sistema democrático e a proteção dos bens jurídicos tutelados pela lei penal. 

Por se tratar de procedimento a ser adotado pelo Parquet, frente à autonomia da 

vontade, que na perspectiva de Estado, deve ser discricionariamente regrada, ou seja, estar sob 

o crivo do princípio maior: Legalidade.  

Assim, quanto ao argumento de haver vício de competência, por tratar-se de ato da 

fase pré processual, não agravando o quadro penal eventualmente aplicado com a persecução 

penal, nem mesmo a afastando por definitivo, este não parece ser o melhor entendimento. 

Ambos os lados se encontram capacidades primárias, lastreadas diretamente dos 

princípios constitucionais, que devem ser sopesados em cada caso específico. 
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De outro modo, notório o fato de que o AN-PP, sendo anterior à denúncia, não há que 

se falar em sistema acusatório, pois, tem cunho negocial e político-administrativo, como dito 

alhures.  

Em suma, não realiza nada menos do que função dada à Resolução, que é inclusive 

privativa do Ministério Público, por força do artigo 127 e seguintes da CRFB/1988, como 

assegurar os direitos de primeira ordem, que é o alicerce da sociedade, do Estado.  

Nesse ínterim, o AN-PP efetiva garantias sob a denominada discricionariedade 

regrada, visto tratar-se da política criminal a ser adotada pelos Membros do Parquet, sob a 

égide da lei, penal, processual e normativa.  

Porém, ainda poder-se-ia questionar, quanto à inovação em referência à sua 

abrangência, uma vez que o AN-PP se apresenta de forma a beneficiar a todos que cumprirem 

os requisitos legais ajustados na Resolução, sem estar previsto o limite máximo de pena para a 

sua aplicação. 

Verdade que para além do poder normativo da Resolução, que veio a ser 

jurisprudencialmente reconhecido como ato primário pelo STF, em tempos de veto de indulto 

presidencial natalino, poder-se-ia questionar também a vontade democrática frente aos crimes 

de menor e médio potencial ofensivo ou, como dizem, tipicamente de colarinho branco.  

Mas, novamente os pesos e contrapesos se aplicaram, mostrando que a política 

criminal mantém sob custódia do Estado determinados bens jurídicos indisponíveis, que 

assumem natureza imediata de concretização, de efetivação.  

Assim, não acarreta ilegalidade de competência, visto que o próprio egrégio tribunal 

reconheceu a capacidade de inovar no campo normativo com as Resoluções do CNJ, que 

abarcam o CNMP por analogia, mas também por se tratar de dar efetividade imediata aos 

princípios fundamentais.  

Como exposto nas linhas supra, o AN-PP não enseja outra finalidade senão a de 

proporcionar um benefício, em consentimento com as partes, buscando uma justiça restaurativa 

e eficientemente humana, uma possibilidade de ressocialização eficientemente capaz de levar 

à consciência sem trazer as consequências da estigmatizante ficha criminal. 
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Fato também é que a vontade das partes nem sempre é algo fácil de se conseguir, mas, 

ao afastar com o AN-PP o sistema acusatório e suas garantias, que não faz coisa julgada 

material, conforme súmula vinculante nº 35 do STF, pode ser mais fácil encontrar um meio-

termo com a mitigação do princípio implícito da obrigatoriedade, assim como privilegiando a 

boa-fé dos envolvidos e seus reais interesses na controvérsia.  

O AN-PP, se apresenta, pois, com critérios e limites explícitos na Resolução 181/2017 

do CNMP que mantém a aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal, à aferição da 

legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do pactuado. 

Também prevê para o caso de descumprimento das cláusulas, o oferecimento imediato 

da denúncia e outras consequências, mantendo o equilíbrio entre os interesses das partes.  

Mas por outro lado, podendo afastar o investigado do cárcere e do precedente criminal 

estigmatizante, se forem cumpridos os termos do pacto, traz mais benefício ao privilegiar a 

autodisciplina e caráter da pessoa envolvida na ressocialização. 

Resta que o AN-PP está, de ambos os lados, pautado pela dignidade da pessoa humana, 

assumindo verdadeiro caráter garantista, mesmo que sem a ritualística do digesto, visto que tal 

possibilidade não é afastada por inteiro e porque são observadas à medida da 

eficiência/finalidade do instituto sob o prisma do artigo 59 do Código Penal no que tange a 

segurança pública. 

Por fim, dos argumentos apresentados frente à convencionalidade punitiva, 

especificamente quanto aos de ordem prática, deve-se atentar para o fato de que a excelsa 

finalidade do pacto é a efetividade do sistema jurisdicional, em especial, no que tange ao direito 

penal, a justiça restaurativa e sua finalidade de eficiência ressocializadora. 

Canalizar recursos e possibilitar à persecução penal aperfeiçoamento é trabalho 

constante que deve acompanhar a evolução social, o que parece justificar tal política criminal, 

não sob a lógica única da dignidade da pessoa humana, visto que o conceito de “dignidade” 

deve ser buscado no sentido de atender a maior vontade de todos. 

Cabe assim findar, silogisticamente resumindo, ressaltando que a gênese do sumo 

pacto, fundamento do ser hobbesiano e pleito de toda pessoa humana é a liberdade. Daí a 

alcança-la por meios que ferem as razões de existência da custódia do Estado seria forte 
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equívoco. Logo, o AN-PP, ante a autonomia da vontade, parece ser saída coerente, no 

momento, à Paz.      
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