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 Resumo 

 Diante do cenário de incentivo às formas alternativas de solução conflitual, não 

só no processo penal, mas também em outros ramos do direito, torna-se fundamental o 

estudo de novos métodos de solução consensual no que se refere aos casos criminais.  

 Com o advento da Lei 9.099/1995, que instituiu os Juizados Especiais 

Criminais, o processo penal brasileiro tomou novo rumo, marchando ao encontro da 

justiça criminal consensual, trazendo à tona uma nova política criminal que visa evitar o 

uso do lento e penoso processo penal comum, optando pela utilização de institutos 

negociais.  

 Dentre outras legislações que surgiram ao longo dos anos, recentemente o artigo 

18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público buscou 

inserir no ordenamento pátrio o acordo de não persecução penal.  

 Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a analisar o novel mecanismo, 

observando não só sua viabilidade, bem como a necessidade de sua adoção pelo 

processo penal brasileiro, com base no grande debate causado pelo aparecimento do 

instituto, mormente quanto à sua constitucionalidade.  

 Ademais, entende-se como fundamental o estudo das hipóteses de cabimento ou 

vedação do referido acordo, assim como a sua relação com a transação penal. Além 

disso, far-se-ão comentários sob o prisma do direito comparado, haja vista as 

experiências semelhantes feitas por outras nações. 

 Tudo isso, entretanto, sem olvidar a questão do inevitável confronto entre os 

princípios da obrigatoriedade e da oportunidade do processo penal, de essencial 

importância para a análise do instituto negocial, primando-se pela busca da adequação 

do procedimento penal à realidade nacional, na tentativa de contornar o atual estado 

caótico em que se encontra o sistema penal brasileiro, tanto no que se refere aos seus 

órgãos judiciais, quanto no que toca à temática carcerária.  

 Para tanto, faz-se necessária a abordagem de estudos quantitativos voltados aos 

números do poder judiciário criminal Brasil adentro, assim como um olhar especial 

acerca das estatísticas do sistema penitenciário nacional. 

 

 Palavras-chave: acordo de não persecução penal, obrigatoriedade da ação 

penal, devido processo legal, processo penal, formas consensuais de solução de casos 

criminais 
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 Introdução: panorama do sistema carcerário brasileiro 

 

 Ao observar o relatório do Infopen relativo ao ano de 2017, publicado em 8 de 

dezembro do mesmo ano, chega-se à melancólica constatação de que o sistema penal 

brasileiro se encontra em estado crítico
1
. Diante disso, há uma necessidade de maior 

atenção quanto à situação atual da conjuntura da justiça criminal pátria, haja vista os 

números que se apresentam e a urgência por renovações legislativas e procedimentais, a 

fim de atenuar os demasiados defeitos existentes. 

 Os números são devastadores. O Brasil conseguiu ultrapassar a Rússia e subir ao 

sombrio pódio dos países com as maiores populações carcerárias do Planeta. Segundo o 

estudo, eram 726.712 pessoas presas até junho de 2016, data limite para a análise. 

 Do total de indivíduos privados de liberdade, quase 690.000 estão nos sistemas 

penitenciários estaduais, cerca de 36.000 em secretarias de segurança ou carceragens de 

delegacias e pouco mais de 400 estão em prisões federais. Entretanto, vale salientar, são 

368.049 vagas existentes à época. A superlotação traz à tona, ou melhor, escancara aos 

olhos de todos os 197,4% de taxa de ocupação.  

 Ademais, dentro dessa perspectiva, não se pode ignorar o fato de que o Brasil, 

dentre as suas concorrentes (EUA, China, Rússia) é a única nação que vem dando 

passadas largas para aumentar a quantidade de presidiários. 

 Por outro lado, suas concorrentes nessa disputa mórbida reduzem seus números. 

Tomando como base o ano de 1990, quando o país possuía 90 mil presos, houve um 

aumento de mais de 700% na população carcerária até junho de 2016, valendo frisar que 

32% dos atuais internos não possuem condenação. 

 Insta trazer à baila que, com relação à divisão por tipos penais, tem-se que o 

tráfico de entorpecentes é o mais praticado, correspondendo a 28% das incidências 

penais que causaram a privação de liberdade dos detentos. Mais adiante, ao somarmos 

furtos e roubos, estes englobarão 37% dos presos brasileiros. Os homicídios, por sua 

vez, dão causa a 11% das prisões. 

 Em que pese existir toda uma análise de diversos outros aspectos acerca do 

sistema prisional nacional, como estudos sobre cor, gênero, tempo de pena, modalidades 

                                                 

1Todas as estatísticas relativas ao sistema penitenciário nacional trazidas nesta introdução foram retiradas 

do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, atualizado até junho/2016. 
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de regime, nacionalidades dos presidiários, escolaridade, etc., é preciso destacar o 

intuito do presente trabalho, mormente no que se refere ao binômio superlotação 

combinada com o tipo penal incidente. 

 Isto porque a Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público 

a qual, dentre várias inovações, trouxe a possibilidade de celebração do acordo de não 

persecução penal, medida que visa transformar o cotidiano do judiciário criminal 

brasileiro, a fim de atenuar a superlotação de processos criminais correntes nos tribunais 

do Brasil. 

 Com o advento do acordo de não persecução penal, o Ministério Público passa a 

poder propor, nos crimes de menor gravidade, medidas alternativas que trarão 

celeridade no andamento de tais causas, possibilitando que nos delitos de maior 

gravidade, como homicídios, latrocínios, estupros, lhes seja dada a devida atenção. 

 Nesse sentido, o Conselho Nacional do Ministério Público editou tal resolução, 

com força de ato normativo infralegal, delimitando todos os parâmetros dentro dos 

quais será possível que o Parquet proponha a celebração do referido acordo, evitando 

assim que, em causas de menor impacto, fosse gasto um enorme efetivo de tempo, 

esforços policiais e judiciários, dinheiro público e, por muitas vezes, gerando prisões 

ilegais e desnecessárias, o que vai à contramão do que o Brasil precisa com vistas a 

melhorar a situação do judiciário criminal e do seu sistema carcerário. 

 Desse modo, inspirando-se nos sistemas jurídicos de países como Alemanha e 

Estados Unidos, poderá o Brasil experimentar uma nova realidade no que diz respeito 

aos setores referidos alhures, mormente no que diz respeito aos crimes de menor monta, 

ao passo que o acordo de não persecução penal seja cada vez mais utilizado nas 

hipóteses cabíveis, atenuando a morosidade do Judiciário penal e desafogando as 

penitenciárias do país, muitas vezes abrigando indivíduos presos de forma desnecessária 

ou, até mesmo, ilegal. 

 Portanto, o presente estudo se dedicará a apresentar todas as nuances 

consequentes da Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, 

analisando o Procedimento Investigatório Criminal, tanto naquilo que se refere ao seu 

aspecto processual, como no que diz respeito às implicações práticas do instituto. 

 Todavia, além disso, voltar-se-á principalmente a analisar o acordo de não 

persecução penal como uma ferramenta de fulcral importância para a mudança do 
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cenário do direito penal brasileiro, visando proporcionar maior eficiência e celeridade 

nos casos adequados, bem como a minúcia necessária para a jurisdição nos casos de 

maior gravidade. 

 Para tanto, será importante a analogia ao direito comparado, lançando mão das 

experiências estrangeiras a fim de, dentro do possível – haja vista as diferenças culturas, 

morais e socioeconômicas que separam os países que porventura sejam mencionados – 

lapidar a tentativa brasileira de transformação do julgamento nas hipóteses previstas 

pela Resolução. 

 De igual modo, serão trazidas as opiniões doutrinárias acerca do tema, que ainda 

está germinando nas discussões entre autores dos direitos penal, processual penal e 

constitucional brasileiros. Far-se-á referência aos mestres favoráveis e defensores da 

adoção do acordo, como Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha, Rodrigo Leite 

Ferreira Cabral, Alice Bianchini, Ana Cristina Mendonça, Antonio Henrique Graciano 

Suxberger, Jamil Chaim Alves, Renee do Ó Souza, entre outros. 

 Porém, não serão olvidados aqueles críticos do acordo, por considerarem este 

inconstitucional, ou, até mesmo, por considerarem-no uma má ferramenta, como 

Alexandre Morais da Rosa, Janaína Paschoal, Afrânio Jardim, Danni Sales Silva, 

Henrique da Rosa Ziesemer, Jádel da Silva Júnior e, também, instituições como a AMB 

e a OAB. 

 Sendo notório que pende julgamento pelo Pretório Excelso das resoluções 181 e 

183 – a qual veio para modificar alguns trechos da anterior –, faz-se necessário ressaltar 

que o presente trabalho se propõe a refletir acerca de uma necessidade de mudança no 

sistema processual penal nacional, e não se resumir a questionar meramente a legalidade 

ou a constitucionalidade das normas referidas.  

 Aliás, o propósito maior é defender a mudança que se faz urgente, pensar novas 

formas de se proceder quanto a crimes de menor grau ofensivo, elucubrar sobre uma 

melhor disposição de esforços por parte dos agentes públicos envolvidos no universo do 

direito criminal, visando o interesse público e o respeito a princípios como o da 

eficiência, da dignidade da pessoa humana, da duração razoável do processo, do devido 

processo legal, entre outros.  

 Por fim, insta frisar que, a depender do andamento do julgamento das resoluções 

por parte do Supremo Tribunal Federal, o que interfere diretamente na utilização das 
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medidas ora comentadas no Judiciário Criminal pátrio, intentar-se-á a pesquisa de 

campo, com questionários e entrevistas a promotores, juízes, defensores e agentes do 

direito que estejam envolvidos em casos passíveis de aplicação do acordo de não 

persecução penal, com vistas a analisar na prática o funcionamento e os desdobramentos 

da medida ora estudada. 

 Entretanto, a metodologia utilizada será, majoritariamente, a análise teórica do 

instituto, quer no direito pátrio como possibilidade, ou no direito comparado com o 

exemplo de países que possuem ferramentas semelhantes, mormente pela atual 

realidade de não utilização do instituto por parte do Ministério Público de Pernambuco. 
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1. A (in)constitucionalidade da Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do 

Ministério Público 

 

 De início, é importante trazer à baila o debate acerca da constitucionalidade da 

Resolução em comento, tendo em vista que há opiniões divergentes sobre tal qualidade. 

 A princípio, sob o prisma da doutrina kelseniana, sabe-se que, ao discorrer sobre 

a Teoria Pura do Direito e defender a existência de uma norma fundamental, Kelsen 

reforçou a análise da hierarquia entre as normas, afirmando que a norma hipotética 

fundamental seria o pressuposto que validaria todo um ordenamento jurídico
2
, estando 

acima até mesmo do topo do que hoje se entende por Pirâmide de Kelsen. 

 Nessa toada, Hans Kelsen afirmou que existiria um escalonamento entre as 

normas, de modo que a Constituição ficaria acima das demais e seria o fundamento 

destas. De igual modo, outras leis superiores seriam o fundamento de regimentos 

inferiores, sendo a norma fundamental, por pressuposição, a que necessariamente daria 

suporte à validade da constituição. 

 Segundo preceituou Bobbio
3
, “a norma fundamental é o critério supremo que 

permite estabelecer se uma norma pertence a um ordenamento; é o fundamento de 

validade de todas as outras normas do sistema”. Nesse diapasão, pode-se definir a 

hierarquia normativa, de modo mais genérico, em: norma fundamental; constituição; 

normas infraconstitucionais e normas infralegais. 

 No ordenamento pátrio, tem-se uma divisão mais detalhada, até mesmo em face 

da variedade de institutos normativos existentes no Brasil. Logo, pode-se dividir a 

hierarquia brasileira, iniciando-se pela mais importante, em: Constituição Federal; 

Emendas Constitucionais; Leis (complementares, ordinárias e delegadas) e Medidas 

Provisórias (ou seja, os atos normativos primários); Decretos; Resoluções, Instruções 

Normativas, Portarias, etc. 

1.1 A atual conjuntura jurídica acerca da (in)constitucionalidade da Resolução 

Nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

                                                 

2 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução: João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

1999. p. 136. 

3 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Apresentação de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. 

6ª Ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1995. p. 62. 
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 Sob a luz da divisão anteriormente, temos que as Resoluções do CNJ e do 

CNMP, conforme defendem Francisco Dirceu Barros e Jefson Romaniuc
4
, dotadas de 

abstração e generalidade que são, bem como por extrair seu fundamento de forma direta 

de dispositivos constitucionais, são atos normativos primários, como também entende o 

Supremo Tribunal Federal
5
. 

 Todavia, faz-se mister a ressalva de que há, atualmente, duas Ações 

Declaratórias de Inconstitucionalidade pendentes de julgamento por parte do Pretório 

Excelso, ambas possuindo como relator o Min. Ricardo Lewandowski. São elas as ADI 

5790 e 5793, impetradas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 

pela Associação dos Magistrados Brasileiros, respectivamente. 

 Dentro dessa perspectiva, insta salientar que a ADI 5790 pugna pelo 

reconhecimento parcial da inconstitucionalidade da Resolução 181/2017 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, enquanto a ADI 5793 requer seja a referida resolução 

declarada inconstitucional em sua totalidade. 

 Dentro de um conturbado cenário no que se refere à legalidade da Resolução Nº 

181/2017, o CNMP editou uma nova resolução, alterando substancialmente a redação da 

anterior, sobrevindo a Resolução Nº 183/2018 do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 Tal ato normativo, conforme reconheceu a Associação dos Magistrados 

Brasileiros, sanou algumas máculas carregadas pelo seu antecessor, mas ainda resta 

imbuído de supostas inconstitucionalidades e ilegalidades, razão pela qual tanto a AMB, 

quanto o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e ainda a Câmara dos 

Deputados, mantiveram o posicionamento contrário à recepção desta norma. As duas 

primeiras instituições, inclusive, aditaram suas petições, admitindo a melhoria, sem, no 

entanto, alterar o pedido de inconstitucionalidade. 

                                                 

4 BARROS, Francisco Dirceu. et al. Acordo de não persecução penal – a Resolução nº 181/2017 do 

CNMP: constitucionalidade do acordo de não persecução penal. Editora JusPodivm. Salvador, 2017. p. 

55-57. 

5 STF. ADC 12, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2008, Dje-237 

DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-01 PP-00001 RTJ VOL-00215-01 PP-

00011 RT v.99, n. 893, 2010, p. 133-149, JusBrasil, 2009. Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14719157/acao-declaratoria-de-constitucionalidade-adc-12-df. 

Acessado em 08/05/2018.  
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1.1.1 Argumentos favoráveis à constitucionalidade do acordo 

 Na seara doutrinária, há aqueles que acompanham o CNMP, defendendo a 

constitucionalidade do ato normativo e argumentando a favor de sua utilização, 

utilizando, em seu intento, discursos como de o acordo de não persecução não possuir 

natureza processual penal ou de direito penal, bem como não violar o princípio da 

obrigatoriedade da ação penal pelo Parquet, ou até mesmo abordando a força normativa 

de resoluções originadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público; justificativas 

que serão abordadas mais detidamente a seguir. 

 De início, defende Rodrigo Leite Ferreira Cabral
6
 que o CNMP, ao editar a 

Resolução 181/2017, tão só reverberou a máxima efetividade a princípios 

constitucionais, como eficiência, proporcionalidade, celeridade e princípio do 

acusatório.  

 E, em fazendo isso, estava o Conselho agindo em consonância com o 

entendimento
7
 do Supremo Tribunal Federal quanto às resoluções do CNJ e do CNMP, 

que possuem caráter normativo primário e, assim, tais órgãos podem, em seu condão 

administrativo, expedir atos regulamentares, de comando abstrato, desde que tais 

obrigações estejam abarcadas pela esfera de competência referente ao órgão expedidor
8
. 

 Ademais, aduz o referido autor – e concordamos quase integralmente, conforme 

lição emprestada pelo doutrinador espanhol Jacobo Barja de Quiroga
9
, que:  

                                                 

6 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. et al. Acordo de não persecução penal – Resolução 181/2017 do 

CNMP: um panorama sobre o acordo de não persecução penal (art. 18 da Resolução 181/17 do CNMP). 

Editora JusPodivm. Salvador, 2017. p. 30. 

7 STF – ADC 12 MC, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2006, DJ 

01-09-2006 PP-00015 EMENT VOL-02245-01 PP-00001 RTJ VOL-00199-02 PP-00427, JusBrasil, 

2006. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/761859/medida-cautelar-na-acao-

declaratoria-de-constitucionalidade-adc-mc-12-df. Acessado em 08/05/2018. 

8  STF – MS 27621, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 

DIVULG 10-05-2012 PUBLIC 11-05-2012, JusBrasil, 2011. Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21585021/mandado-de-seguranca-ms-27621-df-stf. Acessado 

em 08/05/2018. 

9  BARJA DE QUIROGA, Jacobo López. Tratado de Derecho Procesal Penal, Vol I, 6ª ed. apud 

CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Ibidem. p. 31. 
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O princípio da oportunidade se encontra fundado, além de outras, em razões 

de eficácia, dado que permite excluir causas carentes de importância, que 

impedem que o sistema penal se ocupe de assuntos mais graves. 

  

 Dessa forma, vale salientar que não se deve tratar de questão excludente, mas de 

adequação, conferindo aos casos mais simplórios, aqueles que menos impactam a 

sociedade, o procedimento judicial condizente com a demanda de esforços trazida por 

tais situações. 

 Indo adiante, tem-se que o segundo argumento pela defesa da 

constitucionalidade do acordo em análise é que este não versa sobre matéria de direito 

penal ou processual penal, mas sim acerca de matéria de política criminal. 

 Isto porque, segundo Ferreira Cabral
10

, o acordo é um negócio jurídico 

extrajudicial, não envolvendo prévia denúncia e nem exigindo prestação jurisdicional. 

Aduz o autor que o acordo é realizado antes mesmo do oferecimento da denúncia, pois 

tal ato configura uma consequência do descumprimento das obrigações acordadas. 

 Para além disso, segundo o autor, o instituto não se encaixa na definição de 

norma processual trazida pelo Pretório Excelso, posto que não existiria exercício de 

pretensão punitiva manifestado por parte legítima perante autoridade judicial, com 

ocorrência de contraditório e ampla defesa. 

 Neste ponto, ousamos discordar em parte, posto que há, no próprio acordo, 

negociações envolvendo réu, autor – sob a figura do Ministério Público – e Estado-Juiz, 

que deverá homologar os termos estipulados. 

 Indo além, afirma Ferreira Cabral não haver nenhum elemento presente no 

acordo dentre aqueles assentados pelo Tribunal Pleno do STF como normas de direito 

processual, ou seja, relações com garantia do contraditório, do devido processo legal, 

dos poderes, direitos e ônus que constituem a relação processual, como também as 

normas que regulem os atos destinados a realizar a causa finalis da jurisdição. 

 Mais uma vez, discordamos parcialmente, tendo em vista que, em verdade, há 

sim presença de características de regulação dos atos destinados a realizar a causa 

finalis da jurisdição. Ora, o legislador determina a sequência de atos que constituem o 

                                                 

10
 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. et al. Acordo de não persecução penal – Resolução 181/2017 do 

CNMP. Editora JusPodivm. Salvador, 2017.  p 33. 
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devido processo legal, bem como incorpora neste mister os princípios presentes no 

ordenamento pátrio. 

 No entanto, com o uso do acordo, utiliza-se um instrumento de filtragem, a fim 

de selecionar as causas que de fato demandam a atenção de todo o aparato estatal para 

que haja a chegada ao fim de um processo criminal, visando assim o oferecimento da 

prestação jurisdicional. 

 Ademais, para o doutrinador paranaense, não se mostram presentes elementos de 

direito penal no instituto em abordagem, razão pela qual, mais uma vez, não restaria 

configurada violação à Carta Magna em seu artigo 22, inciso I, que versa sobre a 

competência exclusiva da União para o tema. 

 Em sustentação à sua linha argumentativa, afirma o referido autor não haver a 

aplicação de uma pena quando da utilização do acordo de não persecução penal. Aliás, o 

doutrinador faz uma distinção
11

 entre o instituto do plea bargain estadunidense e o 

acordo brasileiro, tendo em vista que, no primeiro, em havendo o descumprimento, 

executa-se a sanção, enquanto no segundo, oferece-se a denúncia, ocorrendo, então, a 

instrução do processo penal regularmente, com produção de provas, contraditório, 

ampla defesa e finalmente, decisão, a qual não será necessariamente pela condenação. 

 Nesse diapasão, acerta o criminalista, tendo em vista que, de fato, não parece 

correto afirmar que há relação entre o acordo e a pena, haja vista que, se um existe, é 

por que o outro não. Em outras palavras, se há acordo, ao menos momentaneamente, 

não haverá pena. E, se existe a pena, é por que o acordo, quando coube sua utilização, 

não logrou êxito. 

 Nesse ponto, vê-se como coerente o argumento de Ferreira Cabral quando este 

afirma que a Resolução não impõe penas, tão só elenca direitos e obrigações de natureza 

negocial
12

. E, ainda, é importante salientar, conforme assevera Cabral, a não 

obrigatoriedade de aceitação dos deveres estipulados no acordo. 

 Vale dizer, a bem do rigor, o suspeito é livre para lançar mão do acordo de não 

persecução penal, não estando, caso aceite as condições, cumprindo pena, tendo em 

vista que, como bem defende o mencionado doutrinador, ausente uma característica 

                                                 

11 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. et al. Acordo de não persecução penal – Resolução 181/2017 do 

CNMP. Editora JusPodivm. Salvador, 2017.  p. 34.  

12 Idem, ibidem. 



 

15 

 

fundamental da sanção penal, qual seja, sua imperatividade, posto que se aplica 

independentemente da vontade do condenado, enquanto o acordo está ao dispor do 

suspeito. 

 Todavia, é preciso reconhecer, pode o acordo não dispor sobre penas em um 

sentido estrito, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos ou de multa, 

mas, ao colocar em negociação requisitos para o uso do instituto, enumera medidas 

alternativas que deverão ser cumpridas pelo investigado.  

 Tais medidas, ao nosso olhar, podem ser encaradas como penas alternativas, 

como já de uso notório em processos de juizados especiais criminais, quando da 

utilização de outro instrumento de negociação criminal: a transação penal. 

 Assim, poder-se-ia dizer que o acordo de não persecução penal discorre, sim, 

sobre penas, não em sentido estrito, mas numa visão ampla da sanção penal, razão por 

que invadiria seara fora de sua competência. 

 Indo além, os favoráveis ao acordo de não persecução penal criado pela 

Resolução Nº 181/2017 defendem que a temática da referida norma é, na 

verdade,concernente à política criminal brasileira. 

  Segundo justificam tais defensores do instituto, as políticas criminais 

programadas pelo Estado devem ser aplicadas por aqueles que possuem a 

responsabilidade de acioná-las. E, nos casos em análise, seria do Ministério Público a 

obrigação de lançar mão do acordo de não persecução penal, como forma de colocar em 

prática uma diretriz do sistema criminal pátrio, posto que titular da ação penal pública. 

 No entanto, parece-nos contraditório embasar tal argumento com uma referência 

ao que asseverou Claus Roxin, tendo em vista que este pensador afirmou ser necessária 

uma vinculação indissociável entre direito penal e política criminal, sendo estranha, 

portanto, a defesa do teor político-criminal da Resolução, quando se afirma, ao mesmo 

passo, que esta não versa sobre direito penal. Isso porque, conforme a própria linha 

argumentativa daqueles favoráveis ao instituto há uma vinculação inseparável entre 

direito penal e política criminal. 

 Ainda assim, é importante ressaltar que, de fato, há de se reconhecer a 

característica de política criminal do acordo. Não é de hoje que se utilizam de acordos 

penais como forma de inovação do direito penal, haja vista os comprovados fracassos 

do sistema punitivo comum. 
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 Tal tendência já foi adotada em diversos países, demonstrando resultados 

positivos para o funcionamento do sistema prisional. A Califórnia, estado mais rico dos 

Estados Unidos da América, por exemplo, vem adotando medidas alternativas ao 

encarceramento
13

, como serviços comunitários, pagamento de multas, prisão domiciliar 

ou o sistema de work release, onde os confinados são liberados para trabalhar 

regularmente, voltando ao cárcere quando do fim da jornada de trabalho. 

 Tais experimentos vêm demonstrando resultados, como a diminuição da 

população carcerária californiana e a consequente diminuição dos gastos públicos com a 

manutenção de indivíduos em estabelecimentos prisionais. A redução do contingente 

prisional entre dezembro de 2008 e o mesmo mês em 2013 foi de quase 115 mil 

pessoas.  

 Sobre isso, vale salientar, há de se atentar ao custo por preso no sistema 

penitenciário do referido estado, que é de quase 60.000 dólares por ano. A inovação 

também é adotada no Estado de Nova Iorque, por exemplo, como se pode observar em 

seus mais de 165 programas de punições alternativas
14

. 

1.1.2 Justificativas para a inconstitucionalidade do acordo 

 Porém, a despeito de todos os argumentos favoráveis à constitucionalidade do 

acordo de não persecução penal, a resolução que instituiu o aludido negócio 

extrajudicial recebe diversas críticas por parte da doutrina, inclusive por membros do 

Parquet. 

 Nessa toada, tratar-se-ão a seguir, a bem do contraditório, salutar em qualquer 

debate jurídico, as críticas à Resolução Nº 181/2017 do CNMP, bem como os 

argumentos trazidos por aqueles que defendem a inconstitucionalidade de tal ato 

normativo. 

 Em linhas gerais, as principais reprovações ao Acordo de Não-Persecução se 

referem à falta de competência por parte do Conselho Nacional do Ministério Público 

para editar uma norma com o teor da Resolução aludida alhures; à agressão à 

distribuição de competências legislativas estabelecidas pela Constituição Federal, posto 

                                                 

13BRANDON, Martin. GRATTET, Ryken. Alternatives to incarceration in California. Disponível em: 

http://www.ppic.org/publication/alternatives-to-incarceration-in-california/. Acessado em 15/03/2018. 

14Disponível em: http://www.criminaljustice.ny.gov/opca/ati_description.htm. Acessado em: 15/03/2018. 
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que versa sobre matérias de direito penal e/ou processual, competências privativas da 

União definidas pelo artigo 22 da Carta Magna. 

 Ademais, acentua-se que não houve prévio processo legislativo, bem como não 

pode um ato normativo do CNMP estabelecer obrigações a outros órgãos, como quando 

se obriga o juiz a fazer remessa dos autos quando considerar incabível o acordo. 

Deveria o juiz acatar uma determinação de um ato administrativo? O Conselho Nacional 

do MP tem ingerência para delimitar a ação do Poder Judiciário
15

? 

 Indo além, fala-se ainda que não há embasamento legal que sustente as 

obrigações passíveis de negociação no acordo, questionando-se, portanto, se um cidadão 

seria obrigado a fazer ou deixar de fazer determinada medida em virtude de um ato 

administrativo e não de uma lei. 

 E mais, afirma-se também que o acordo tolhe o direito do ofendido quanto à 

ação penal privada subsidiária da pública, posto que a ação não teria sido intentada no 

prazo legal, mas o ofendido não teria possibilidade de propô-la devido à celebração do 

acordo. Aqui, ousamos discordar da corrente contrária ao acordo, posto que seria 

patente manifestação ministerial a proposição de acordo de não-persecução penal, sendo 

ato pré-processual, mas que afasta a inércia do Ministério Público, necessária para que 

se permita ao ofendido propor a ação penal privada subsidiária. 

 Entretanto, ainda não cessam as razões para defesa da inconstitucionalidade do 

ato normativo em foco, tendo em vista que se aduz ainda não ser possível versar sobre 

direito processual ou penal nem mesmo por medida provisória, logo, não seria 

igualmente possível por um ato administrativo como o CNMP. 

 Por derradeiro, faz-se necessário apontar outro dos argumentos dos críticos do 

acordo, qual seja a previsão existente no §10 do artigo 18 da Resolução 181/2017 do 

CNMP, afirmando ser possível a utilização pelo membro do Parquet do 

descumprimento do acordo pelo investigado como justificativa para o não oferecimento 

de suspensão condicional do processo
16

. 

                                                 

15 ZIESEMER, Henrique da Rosa; SILVA JÚNIOR, Jádel da. As persistentes inconstitucionalidades da 

Resolução 181 (e 183) do CNMP. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 23, n. 5346, 19 

fev. 2018. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/64178. Acesso em: 14 abr. 2018. 

16 Idem, ibidem. 
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 De fato, não nos parece correto admitir que um ato normativo crie inovação em 

tema objeto de competência de Lei Complementar, principalmente porque em prejuízo 

do acusado. As críticas elencadas acima, inclusive, partem de membros do próprio 

Ministério Público, como Henrique da Rosa Ziesemer e Jádel da Silva Júnior, 

promotores de justiça do Estado de Santa Catarina. 

 Alinhados aos referidos autores estão Mauro Fonseca de Andrade e Rodrigo da 

Silva Brandalise, promotores de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os quais 

também tecem severas críticas ao acordo previsto no artigo 18 da Resolução Nº 

181/2017. 

 Dentre elas estão a forma de introdução da política de acordos penais no 

ordenamento pátrio, utilizando o exemplo da experiência alemã, que ocorreu por 

ativismo dos próprios operadores do direito germânico, sendo apenas depois 

referendada pela Corte Constitucional alemã e regulamentado pelo Poder Legislativo da 

Alemanha. 

 Desse modo, os doutrinadores gaúchos afirmam que há diferenças substanciais 

entre o instituto germânico e o brasileiro. Primeiro, porque a despeito da inicial 

informalidade, o Absprachen foi ratificado pela jurisprudência, e, ainda, pelo 

Legislativo, devido ao fato de que, no país europeu, é o juiz quem conduz a negociação 

processual
17

. 

 Segundo, porque existem diferenças na condução do procedimento alemão em 

comparação ao brasileiro, sendo necessária uma audiência pública ou tendo seus 

fundamentos levados à Corte, bem como por ser inegociável o conteúdo da acusação, 

pelo fato da confissão ser tão só um elemento de prova e por não poder o juízo antecipar 

a pena a ser imposta
18

. 

 Porém, existe ainda outra situação de direito comparado no que se refere ao 

acordo criminal em análise, qual seja com o direito português. Como apontado pelos 

promotores sul rio-grandenses, houve no ordenamento lusitano um grande problema 

                                                 

17 ANDRADE, Mauro Fonseca; BRANDALISE, Rodrigo da Silva. Observações preliminares sobre o 

acordo de não persecução penal: da inconstitucionalidade à inconsistência argumentativa. Revista 

da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, n. 37, p. 239-262, dez. 2017. 

18 Idem, ibidem. 
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quanto ao instituto da confissão, posto que naquele país esta ferramenta pode afastar a 

instrução criminal. 

 Portanto, o Supremo Tribunal de Justiça português entendeu que o uso de tais 

acordos fere o princípio da legalidade, ao que a Procuradoria-Geral da República 

determinou que não fossem sequer propostos novos acordos versando sobre sentenças 

penais
19

. 

 Dentro da perspectiva trazia no presente tópico, os doutrinadores referidos acima 

ainda trazem em sua tese argumentos direcionados especificamente ao instituto 

brasileiro, muitos deles em consonância com o defendido pelos promotores 

catarinenses. 

 Acerca disso, afirma-se que o acordo de não persecução penal não pode expedir 

leis que versem sobre direito processual ou mesmo sobre o inquérito policial, posto que 

tais competências estão previstas pela Constituição Federal. Para corroborar com a linha 

argumentativa, traz-se o entendimento do Min. Ricardo Lewandowski
20

, o qual 

preceituou que o CNJ seria órgão de atribuições exclusivamente administrativas e 

correicionais, mesmo integrando em estrutura o Poder Judiciário.  

 Tal ideia deve ser – na visão de Mauro Fonseca e Rodrigo Brandalise, com a 

nossa concordância -  estendida ao CNMP, o que escancara a falta de competência do 

referido órgão para editar um regramento que discorra sobre as matérias inclusas na 

Resolução em estudo. 

 É valido trazer à baila, todavia, opinião emitida pelos autores gaúchos, os quais, 

embora críticos da Resolução aludida, veem com bons olhos a chegada do acordo de 

não-persecução penal no Brasil, tendo como espelho países como Alemanha e Portugal. 

Isso porque, segundo asseveram, apesar das falhas no processo de introdução do 

                                                 

19 Idem, ibidem. 

20 STF – MS 27621, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 

DIVULG 10-05-2012 PUBLIC 11-05-2012, JusBrasil, 2011. Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21585021/mandado-de-seguranca-ms-27621-df-stf. Acessado 

em 08/05/2018. 
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mecanismo no país, é valido o debate acerca do instituto como forma de otimizar o 

sistema penal pátrio
21

. 

 Assim, é certo que o acordo de não persecução deve ser encarado com bons 

olhos, posto que seu uso foi positivo naqueles locais que o abraçaram. No entanto, é 

questão de fazê-lo nascer sob a forma mais escorreita dentro do que propõe o processo 

legislativo constitucional brasileiro, tendo como cerne o resguardo à Carta Magna 

brasileira. 

 1.2 As alterações advindas da Resolução Nº 183/2018 e suas 

modificações quanto ao artigo 18 da Resolução Nº 181/2017  

 Diante de todas as críticas recebidas pela Resolução 181/2017, o CNMP editou 

nova resolução a fim de alterar a redação da anterior, com vistas a sanar algumas das 

alegadas inconstitucionalidades daquela norma. 

 Com base nesta recente mudança, comentar-se-ão algumas das alterações no 

presente subtópico, tendo como objetivo precípuo demonstrar os ajustes mais 

importantes ocorridos com a edição do novo ato normativo no que concerne ao acordo 

de não-persecução penal especificamente, ou seja, aqueles relacionados ao artigo 18. 

 É cediço que o referido artigo, que buscou dar vida ao acordo não persecutório 

no ordenamento brasileiro, é o mais açoitado pela doutrina pátria quanto às 

inconstitucionalidades da Resolução que o prevê. 

 Com as mudanças trazidas pela novel resolução, o instituto foi mantido, não 

obstante ter ocorrido, na prática, uma completa reformulação de sua redação. Quase 

todos os artigos, parágrafos e incisos foram remodelados, sem levar em consideração os 

que ainda foram acrescentados. 

 Mantendo o ideal de enfrentamento àqueles crimes “menos graves”, houve uma 

melhor delimitação dos critérios objetivos que ensejam a possibilidade de proposição do 

acordo de não persecução penal, tendo sido incluído o parâmetro quantitativo de pena 

mínima cominada de 4 (quatro) anos. Ademais, a nova redação exigiu apenas a 

confissão circunstanciada, afastando a necessidade de indicação de novos meios de 

prova, alterando o caput do artigo 18. 

                                                 

21 ANDRADE, Mauro Fonseca; BRANDALISE, Rodrigo da Silva. Observações preliminares sobre o 

acordo de não persecução penal: da inconstitucionalidade à inconsistência argumentativa. Revista da 

Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, n. 37, p. 239-262, dez. 2017. 
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 É importante destacar que a especificação de um limite objetivo da pena deixa 

menos confusa a comparação entre a transação penal e o acordo de não persecução 

penal, ou, até mesmo, o oferecimento de suspensão condicional do processo, posto que 

os aludidos institutos podem suscitar dúvidas nos operadores do direito tendo em vista 

possuírem semelhanças.  

 Indo adiante, observa-se as alterações ocorridas no §1º, que versa sobre as 

hipóteses em que não é possível o uso do acordo, resguardando, com a mudança do 

inciso II, a diferença de parâmetros existentes para mensurar a relevância do valor do 

dano causado pelo crime para cada órgão ministerial local (de diferentes estados, por 

exemplo) ou de diferentes esferas federativas. 

 Em continuidade às comparações, tem-se o novel inciso V, o qual foi inserido 

para vedar o acordo nos casos de crimes hediondos e equiparados, bem como nos casos 

de incidência da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Tal mudança foi bastante 

criticada, sob o argumento da impossibilidade de um ato normativo administrativo 

dispor sobre hipóteses previstas em leis específicas. 

 Ademais, os parágrafos 5º e 6º trouxeram importantes transformações no que diz 

respeito à relação Estado-Juiz/Membro do Ministério Público, com fundamento na 

necessidade de um controle prévio por parte do magistrado acerca da admissibilidade de 

acordo ou do seu não cabimento. Com isso, o juiz atua de pronto para exercer a 

verificação, a cada caso, acerca da possibilidade de celebração do acordo e da validade e 

adequação das condições estipuladas. 

 Mais ainda, o parágrafo 8º estabelece como dever do investigado a comunicação 

de mudança de endereço, número de telefone ou e-mail, bem como a comprovação 

mensal de que está cumprindo corretamente as condições negociadas, 

independentemente de notificação ou aviso prévio. Tais obrigações auxiliam na 

fiscalização dos acordos por parte do Estado, sendo mister a mantença de banco de 

dados atualizado e eficaz sobre os investigados. 

 Vale salientar que, quando do descumprimento do acordo, é de responsabilidade 

do próprio investigado, por conta própria, apresentar imediatamente e de forma 

documentada eventual justificativa para tal. Isso porque não é razoável esperar que o 

Estado deva estar em constante gasto de esforços e verbas públicas para manter 

atualizadas as informações de um sem número de indivíduos, a exemplo do que já 

ocorre com aqueles que cumprem penas em regime aberto. 
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 Além disso, o §12 faz ressalva necessária no que se refere aos crimes militares, 

não sendo cabível o acordo na Justiça Militar, em situações de crimes cometidos por 

militares.  

 Por derradeiro, é fundamental a inovação trazida pelo §13, incluído na resolução 

para sanar quaisquer dúvidas acerca do parâmetro quantitativo de pena mínima 

estipulado no caput, em respeito à Súmula 243 do Superior Tribunal de Justiça, 

elucidando que para fins de proposição do acordo, serão consideradas as causas de 

aumento e diminuição da pena no caso concreto, a fim de se chegar à pena mínima
22

. 

 Somente por preciosismo, faz-se necessário trazer a alteração feita no artigo 19, 

que sanou uma recorrente dúvida quanto à possibilidade de proposição do acordo de 

não-persecução no inquérito policial, e não somente no procedimento investigatório 

criminal (PIC). Assim, foi acrescentada a possibilidade de celebração do acordo nos 

inquéritos policiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

22 Todas as observações comparativas foram feitas com o auxílio do quadro comparativo existente no 

Parecer/Voto emitido pelo Conselheiro Relator Lauro Machado Nogueira. Disponível em: 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-181.pdf Acessado em 

28/04/2018. 



 

23 

 

2. Da impossibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal 

 Dando continuidade ao estudo, dentro do presente capítulo serão trazidas 

aquelas hipóteses em que não se permite a proposição de acordo de não persecução. Tais 

situações estão previstas no parágrafo 1º do artigo 18 da Resolução Nº 181/2017, 

elencadas nos incisos de I a VI. 

 É importante ressaltar que o ato normativo mencionado traz, primeiramente, em 

seu caput, as condições para uso do acordo não persecutório. Entretanto, consideramos 

mais didática a escolha de analisar antes as vedações, a fim de eliminar quaisquer 

confusões com o similar instituto despenalizador da transação penal, e somente depois, 

então, adentrar nos requisitos para viabilidade do acordo. 

2.1 Hipóteses de vedação à proposição do acordo de não persecução penal 

 De início, prevê o artigo 1º da Resolução 181/2017 que não será admitida 

proposta de acordo não persecutório quando for cabível a transação penal, nos termos da 

lei. Ora, tem-se aqui clara referência à distinção entre os mecanismos, respondendo às 

possíveis confusões que podem vir a surgir pela aparente semelhança entre ambos. 

 Tendo como base a Lei 9.099/95, é cediço que caberá transação penal nos crimes 

de menor potencial ofensivo, ou seja, de acordo com o artigo 61 da referida legislação: 

"Art. 61 - Consideram-se infrações penais de menor potencial 

ofensivo, para os efeitos desta 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" - Grifos nossos. 

 

 Assim, resta evidente que o parâmetro objetivo de pena cominada da transação 

penal é completamente diferente daquele previsto para o acordo, posto que, neste caso, 

ter-se-á como baliza a pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos, além de não ter 

sido o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como ter o 

investigado confessado de modo formal e de maneira circunstanciada a prática do 

delito. 

 Vê-se, portanto, que nos episódios passíveis de aplicação da transação penal, 

conforme limites norteadores abarcados acima, não será admitida a proposta de acordo. 

Vale lembrar, ainda, que na transação penal o demandado não admite culpa, 

diferentemente, como se pode observar, do acordo de não persecução. 
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 Entretanto, maiores diferenciações e semelhanças entre as duas medidas 

despenalizadoras serão abordadas mais detidamente em tópico específico mais adiante, 

pelo que nesse momento prosseguimos aos comentários quanto às vedações. 

 No inciso II, vê-se alteração trazida pela Resolução Nº 183/2018, referente ao 

valor do dano causado pelo delito, proibindo-se a proposição do acordo quando este 

prejuízo for superior a vinte salários-mínimos, ou a parâmetro econômico diverso que 

esteja assentado em legislações locais. 

 Tal ressalva, sob nossa ótica, merece aplausos, posto que respeita os contextos 

de atuação diversos existentes no Ministério Público nos seus mais diferentes ramos de 

atuação, até mesmo nas variadas esferas da federação. Entretanto, para Américo Bedê 

Freire Júnior
23

, é falha, posto que o autor defende ser necessária a uniformização, e, 

ainda assim, aponta ser desnecessária a fixação de um limite quando há a reparação do 

dano. 

 Por sua vez, o inciso III versa sobre a proibição naquelas situações em que o 

investigado tenha incorrido em alguma das hipóteses previstas pelo artigo 76, §2º, da 

Lei dos Juizados Especiais. Explicamo-nos. 

 Tais possibilidades se encontram nos incisos de I a III da referida legislação e 

impedem que seja proposta transação penal quando o acusado tiver sido condenado, 

pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva. De igual 

modo, em tendo o indivíduo recebido o benefício, não será permitida nova transação 

penal por um trecho temporal de 5 (cinco) anos.  

 Por fim, caso se observe que os antecedentes, a conduta social e a personalidade 

do agente, assim como as circunstâncias do crime, não revelem necessário e suficiente o 

benefício, afasta-se a transação penal. Então, é certo que todos os aspectos comentados 

se aplicam ao acordo não persecutório. 

 Vê-se aqui bastante coerência do Conselho Nacional do Ministério Público, 

posto que os institutos possuem igual tendência política-criminal, visando evitar que 

delitos de menor gravidade sejam submetidos ao processo judicial regular, sem, no 

entanto, fechar os olhos àqueles casos em que os indiciados não demonstram 

                                                 

23 JÚNIOR, Américo Bedê Freire. et al. Acordo de não persecução penal – Resolução 181/2017 do 

CNMP. Editora JusPodivm. Salvador, 2017. p. 309. 
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comportamentos compatíveis com o propósito de redução de danos trazidos nas 

medidas despenalizadoras. 

 Ora, tais situações demonstram reiteração delituosa, que carece de maior rigor 

por parte do legislador pátrio, tendo em vista que, uma vez punido, o indivíduo persistiu 

em delinquir, ainda que tenha sofrido todas as agruras de enfrentar o desumano sistema 

carcerário brasileiro.  

 Dando prosseguimento, insta salientar que não será possível o uso do acordo 

quando a espera para sua celebração possa causar a prescrição da pretensão punitiva do 

Estado. Nada mais natural, pois, é bem verdade que se busca evitar a superlotação de 

processos criminais, haja vista a já vultosa quantidade de feitos que correm nos fóruns e 

tribunais do Brasil, seguindo o entendimento de Bernd Schüneman
2425

. 

 Desse modo, não se busca a abstenção da acusação, vale dizer, não deve o 

acordo servir para que recrudesça a impunidade, mas sim que seja dado o adequado 

tratamento aos delitos classificados como de menor gravidade. 

 Mais além, assevera o inciso V que não será possível lançar mão do instituto 

despenalizador em comento quando o crime cometido for classificado como hediondo 

ou equiparado, ou ainda nos casos em que incida a Lei Nº 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha). 

 Sob o prisma de tal orientação, tem-se obediência ao que já ocorre com diversos 

outros institutos de direito penal e processual penal, além de legislações especiais, 

mormente no que se refere aos crimes hediondos, afastando-se eventuais benefícios aos 

autores de delitos de tal espécie, com fulcro na repugnância que tais infrações recebem 

pela sociedade e pelo legislador. 

                                                 

24 SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones Básicas de la Estructura y Reforma del Procedimento Penal bajo 

una perspectiva global, in Obras. Tomo II, Rubinzal Culzoni: Buenos Aires, 2009, p. 423. apud BARROS, 

Francisco Dirceu. et al. Acordo de não persecução penal – Resolução 181/2017 do CNMP. Editora 

JusPodivm. Salvador, 2017. p. 50.  

25 O autor afirmava que em uma sociedade como a brasileira, a propagação do pensamento do século 

XIX, de acionamento, para todo e qualquer caso, de um juízo oral completo, com audiência de instrução e 

julgamento, aplicando-se todos os princípios adotados à época, seria impossível. Não restaria, portanto, 

outra saída que não fosse a utilização de um julgamento abreviado, dentro daquelas situações nas quais o 

fato restasse detalhadamente esclarecido já durante a investigação. 
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 Em seguida, temos o derradeiro inciso VI, que ressalta a impossibilidade de 

proposta de acordo quando se verificar que tal medida não represente a reprimenda 

bastante ou imprescindível para o que se espera da sanção ao delito em cada caso. 

Assim, respeita-se o princípio constitucional da individualização da pena, instando 

frisar a importante lição do célebre pensador do direito penal Cesare Beccaria
26

, que já 

em tempos remotos afirmava ser indispensável a proporcionalidade entre o mal causado 

e o castigo. 

2.2 Diferenças entre a transação penal e o acordo não persecutório 

 Como já frisado anteriormente, faz-se necessário, tendo em vista o surgimento 

recente do debate acerca do acordo de não persecução, diferenciá-lo de outra medida 

despenalizadora existente no ordenamento nacional, a transação penal. Isso porque, sob 

a tendência de adoção de medidas penais alternativas, as características destas podem, 

por vezes, confundir o operador do direito. 

 Assim, em que pese haver semelhanças entre os institutos mencionados alhures, 

vale salientar que estes são bastante distintos, muito embora tenham finalidade comum, 

qual seja, o enxugamento do número de demandas que abarrotam os tribunais. 

 Desse modo, em um país onde 40% da população carcerária sequer foi 

sentenciada em primeiro grau
27

, é patente a necessidade por mudanças na forma de se 

conduzir o processo penal.  

 Com o objetivo de homenagear tal exigência, foram criados mecanismos 

procedimentais que dão novos tratamentos a determinadas situações, proporcionando, 

então, a devida abordagem a cada caso. 

 Afora a suspensão condicional do processo, por exemplo, há a transação penal, 

instituída pela Lei dos Juizados – Lei 9.099/95, a qual foi criada justamente com o 

intuito de separar aqueles fatos que poderiam ser julgados de modo mais célere. 

Predominam em tais procedimentos especiais os princípios da oralidade, da 

informalidade, da celeridade. 

                                                 

26 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Edição eletrônica. Editora Ridendo Castigat Mores, 

obra de domínio público. Capítulo XXIII, p. 44. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eb000015.pdf. Acessado em: 18/04/2018. 

27 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, atualizado até junho/2016. 
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 São diversos os apanágios oferecidos pelos procedimentos especiais, e no que se 

refere aos juizados criminais, temos como mecanismo de adequação à política criminal 

vigente a transação penal, que visa oferecer um tratamento mais condizente com a 

necessidade para crimes de menor potencial ofensivo. 

 Tais crimes, vale lembrar, estão definidos pelo doutrinador Guilherme de Souza 

Nucci como “as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não 

superior a dois anos, cumulada ou não com multa”
28

. Percebe-se, de pronto, a primeira 

grande distinção entre transação penal e acordo não persecutório, posto que este tem 

como parâmetro objetivo a cominação de pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, além 

de prever que o delito não pode ter sido realizado mediante violência ou grave ameaça. 

 Diante disso, observa-se que há uma grande variedade de tipos penais que 

poderão ser abrangidos pelo acordo, mas não pela transação penal. Por outro lado, insta 

frisar, a bem do rigor, que também existirão crimes passíveis de transação penal que, no 

entanto, não respeitarão os requisitos previstos para uso do acordo, quando cometidos 

com violência ou grave ameaça, ainda que cominada pena obediente ao quantitativo 

exigido. 

 Ademais, vale ressaltar outra diferença patente entre os institutos, desta vez 

concernente à confissão. Na transação penal, não há que se falar em confissão. O que 

existe é a aceitação de uma medida alternativa por parte do acusado, que opta por 

realizar as condições previstas na transação para evitar ter que passar por todos os 

contratempos de um processo criminal regular. 

 Por outro lado, no acordo não persecutório ocorre a previsão expressa de 

confissão formal e circunstanciada da prática delitiva, que deverá ser registrada por 

meio de gravação audiovisual, a fim de se garantir a máxima fidelidade das 

informações. 

 Não bastando todo o exposto, salienta-se, ainda, outra dessemelhança entre os 

dois institutos criminais em comento. Esta, por fim, refere-se à quantidade de vezes que 

poderá ser utilizado o respectivo benefício. Na análise com fulcro na transação penal, é 

cediço que o beneficiário não poderá fazer jus à medida outra vez por um período de 

cinco anos. 

                                                 

28 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 13. ed. rev., atual. e 

ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p 411. 
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 Nessa perspectiva, haja vista a ainda recente discussão doutrinária e 

jurisprudencial sobre o acordo de não persecução, não houve elucidação pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público acerca da possibilidade de reiterados acordos. Porém, 

parece-nos bem assentada a opinião do órgão no que diz respeito à impossibilidade de 

proposição de novo acordo após o descumprimento de um anterior. 

 Explicamo-nos. 

 Conforme aduz o artigo 18 da Resolução 181/2017, em seu §1º, inciso III, prevê 

hipóteses em que não caberá o acordo. Tais possibilidades, pela sua simples leitura, já 

ensejariam o não cabimento de proposta de acordo despenalizador, tendo em vista a 

incompatibilidade entre a previsão normativa e um indivíduo que cometeu um delito, 

teve a chance de cumprir as condições estipuladas em acordo não persecutório e não o 

fez, e, ainda, voltou a delinquir, receber o benefício outra vez. 

 Portanto, vale frisar, à guisa de elucidação, que o indivíduo da hipótese acima 

incidiria, pelo menos, naquilo que prevê o artigo 76, §2º, inciso III da Lei 9.099/95, que 

é referido pelo artigo 18, §1º, inciso III da Resolução normativa 181/2017 do CNMP. 

Ou seja, no mínimo, não teria antecedentes, conduta social ou personalidade que 

indicassem ser merecedor do benefício.  

2.3 O princípio da obrigatoriedade da ação penal versus o acordo de não 

persecução penal 

 Uma das principais críticas feitas por aqueles contrários à Resolução nº 

181/2017 é relacionada à questão do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que, 

conforme aduzem, norteia o direito processual penal brasileiro. 

 Isto se afirma com base em entendimento assentado na doutrina pátria, seja 

referido como princípio da legalidade, ou como da obrigatoriedade. Tudo isso pela 

inteligência dos artigos 129, inciso I, da Constituição Federal, e 24 do Código de 

Processo Penal. Nesse sentido, presentes indícios suficientes de autoria e havendo prova 

da materialidade, restando configurados os pressupostos da ação penal, bem como as 

condições da ação, é de rigor a promoção da ação penal pública por parte do Ministério 

Público. 
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 Nessa perspectiva, conforme afirmam diversos doutrinadores, a exemplo de 

Vicente Greco Filho
29

, é cediço que: 

A ação penal pública apresenta as seguintes características: 

Necessidade. Existindo elementos probatórios razoáveis, o Ministério 

Público é obrigado a oferecer denúncia. O juízo de formação da 

opinio delicti, por parte do órgão do Ministério Público, é um juízo 

vinculado de legalidade e não de oportunidade. A relação entre a 

infração penal e a propositura da ação penal é uma relação de 

obrigatoriedade e não de eventualidade. […]. 

 

 No mesmo toar, Eugênio Pacelli, que diz não se reservar ao Parquet qualquer 

juízo de discricionariedade, não se atribuindo a liberdade de opção acerca da 

conveniência da iniciativa penal, desde que, obviamente, constatada a presença de 

conduta delituosa e satisfeitas as condições da ação penal, com base no princípio 

mencionado alhures.
30

 

 Todavia, o próprio autor já faz ressalva a hipóteses em que é possível haver o 

afastamento de tal regra, tendo em vista as necessidades funcionais do direito penal 

como um todo, em obediência às diretrizes estabelecidas pela política criminal. 

 Assim, o doutrinador faz menção às situações em que se configurem, por 

exemplo, a insignificância da lesão. Ou ainda o não atendimento das exigências de 

princípios importantes do Direito Penal, como o da intervenção mínima, da lesividade 

concreta, bem como outros que venham a se apresentar, caso a caso, recomendando a 

não intervenção do sistema penal
31

. 

 Ora, não poderíamos concordar mais com tais posicionamentos, posto que o 

objetivo pretendido neste trabalho é justamente expor a necessidade de transformação 

da atuação na seara penal por parte de seus agentes judiciais, tendo em vista que, 

destacada da realidade social vivida no país, a forma atual não está logrando êxito em 

alcançar os resultados pretendidos. 

                                                 

29 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 8ª ed. rev., atual. e ampl. com a colaboração de 

João Daniel Rossi. São Paulo, Saraiva, 2010. p. 113. 

30 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo, Atlas, 

2014. p. 126. 

31 Idem, p. 128. 
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 Busca-se, portanto, adequar os procedimentos ao pragmatismo de cada caso, 

despendendo mais recursos (físicos, financeiros, mentais, estruturais) às situações que 

requeiram, de fato, maior atenção. 

 Nesse diapasão, importante a lição de Tourinho Filho
32

, doutrinador que se 

mostra, inclusive, simpático à justiça penal consensual, como aduz: 

[…] Por outro lado, considerando a impossibilidade de o Estado 

construir estabelecimentos penais que propiciem um mínimo de 

dignidade aos presos, considerando que o Poder Público deve 

preocupar-se com a grande criminalidade que vem causando 

inquietação à sociedade, considerando que a pena de multa 

normalmente imposta nas transações penais é diminuta e, se não for 

paga, o Estado não tem interesse em acionar sua máquina 

administrativa para executá-la, uma vez que as despesas para a 

cobrança são maiores que a soma a ser recebida, melhor seria que 

nessa reforma processual penal que se anuncia ficasse estabelecido 

que, nas infrações cuja pena máxima não ultrapassar 2 anos, a 

composição dos danos ou a simples conciliação entre vítima e autor 

do fato constitua causa impeditiva da ação penal. Na Alemanha, o 

§380 da StPO dispõe que nos crimes de ação penal privada (violação 

de domicílio, injúrias, calúnias, violação de correspondência, lesões 

simples, culposas ou dolosas), a reconciliação entre as partes constitui 

obstáculo à ação privada (Karl Heinz Gössel, El derecho procesal 

penal em el estado de derecho, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 

2007, t. I, p. 280), num genuíno processo penal de partes. Aliás, o art. 

2º do Código de Processo Penal peruano confere ao Ministério 

Público o poder de abster-se de promover a ação penal nas infrações 

cuja pena máxima não supere 2 anos, e desde que não seja afetado 

gravemente o interesse público, se houver acordo entre autor do fato e 

ofendido. 

 

 Pensamos que não poderia estar mais atualizada e acertada a visão do 

processualista, posto que as transformações da sociedade devem ser acompanhadas 

pelas inovações, pelas adaptações, por parte do direito criminal. 

 Inclusive, o autor ratifica aquilo que é apresentado neste trabalho, demonstrando 

ordenamentos de outras nações, como o peruano e o alemão, que já possuem um novo 

olhar acerca de infrações com menor gravidade, tratando-as com aquilo que acreditam 

ser a forma mais adequada, mas, sem saírem dos trilhos da amenização do princípio da 

obrigatoriedade, optando pelo princípio da oportunidade. 

 Ademais, conforme ensina o referido autor, são dois os adágios que se 

apresentam neste confronto entre obrigatoriedade e oportunidade. Para o primeiro, tem-

                                                 

32 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 16ª ed. rev. E atual. São Paulo, 

Saraiva, 2015. p. 170. 
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se embasamento no ditado nec delicta menant impunita, ou seja, delitos não podem ficar 

impunes. 

 Para o segundo, remete-se à máxima minima non curatpraetor, ou seja, o Estado 

não se preocupa com as coisas mínimas. Este nos parece mais adequado aos tempos 

atuais, pelo que pensamos ser aquele mais apropriada para nortear a atividade dos entes 

estatais no que se refere aos delitos cometidos pelos membros de uma sociedade
33

. 

 De mais a mais, ainda é importante salientar que a mitigação da legalidade 

processual penal não é literalmente uma inovação para o futuro do processo penal 

brasileiro, tendo em vista que não seria o acordo a primeira forma de se optar pelo seu 

afastamento, haja vista já ter este sido amenizado com o advento da transação penal, 

prevista pelo art. 76 da Lei nº 9.099/95, a qual já vigora há quase 25 anos. 

 Portanto, nada mais salutar que darmos continuidade a tal tendência, 

acompanhando as mais atualizadas reflexões mundo afora sobre direito penal, políticas 

criminais, segurança pública, reinserção social, criminologia, etc., que já se mostram 

presentes em outros ordenamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

33 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 16ª ed. rev. E atual. São Paulo, 

Saraiva, 2015. p. 169. 
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3. Da possibilidade de proposição do acordo de não persecução penal 

 

 Introduzidas aquelas hipóteses em que não há possibilidade de aplicar a 

negociação em estudo, prosseguimos então para o presente capítulo, no qual serão 

tratados todos os requisitos estabelecidos pela norma para que seja viável a proposta de 

acordo não persecutório. 

 Assim, já cientes dos casos onde é vedada a existência do benefício, passaremos 

a analisar mais detidamente as características normativas e condições estipuladas pelo 

ato normativo do CNMP, a fim de elucidar não só quando, mas como será possível 

lançar mão da ferramenta jurídica em comento.  

 No entanto, faz-se mister a ressalva de que, muito mais que mera análise 

normativa ou processual, intentar-se-á, ao longo de todo o trabalho, defender a essência 

de política criminal do instituto, como sendo instrumento de urgente necessidade por 

parte dos abarrotados sistemas penal e penitenciário pátrios. 

3.1 Requisitos para o cabimento 

 De início, vale trazer à baila as exigências previstas no artigo 18, caput, da 

Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que preceitua o 

seguinte: 

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:  

(Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

 

 Percebe-se, então, a inovação trazida pela Resolução nº 183/2018, a qual 

instituiu um limite objetivo no que se refere ao parâmetro quantitativo de pena, 

estabelecendo em quatro anos a pena a partir da qual não será possível a propositura do 

acordo. 

 É importante lembrar, todavia, que para fins de cálculo deste limite, hão de ser 

consideradas as causas de aumento e diminuição da pena, em respeito à Súmula 243 do 

Superior Tribunal de Justiça, somente assim chegando à real pena mínima cominada. 

 Ademais, depreende-se do caput do artigo acima mencionado duas vedações ao 

modo de cometimento do crime, não sendo admitido acordo quando o delito tiver sido 
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cometido mediante uso de violência ou grave ameaça. Acerca de tais elementos 

subjetivos, faz-se mister maior aguço. 

 Como se sabe, a violência pode ser própria (ou real), quando há uso de força 

física, e imprópria, quando o agressor se utiliza de outro meio para reduzir a resistência 

da vítima. Ressalte-se que, conforme versa o ato normativo, tendo sido o crime 

cometido mediante qualquer dessas espécies de violência, vedada estaria a propositura 

de acordo. 

 Mesmo assim, vale salientar, há exceções à tal proibição, ainda que haja sido 

praticado ato de violência imprópria, permanecendo a característica de menor potencial 

ofensivo do delito consumado. 

 Conforme lecionam Renee do Ó Souza e Patrícia Dower
34

, tem-se que: 

É o que ocorre no caso do agente que subtrai bens de um edifício e, 

posteriormente, ministra sonífero na água do porteiro do local, que 

não sofre nenhum dano à sua saúde, para evadir-se com sucesso em 

posse dos objetos do crime. Como se vê, não se trata de roubo 

impróprio (por ausência de previsão do emprego de violência 

imprópria como elementar de tal delito), mas de furto consumado, 

hipótese em que, em tese, mesmo com a prática de violência 

imprópria, excepcionalmente, seria admissível a realização de acordo 

de não persecução penal. 

 

 A ameaça, que é elencada no Código Penal Brasileiro como crime autônomo, 

por vezes pode ser caracterizada como meio para consecução de outro crime que a 

absorva. Assim, conforme lição de Cezar Roberto Bitencourt
35

, é preciso salientar que a 

ameaça autônoma constitui fim em si mesma, mas quando utilizada como meio, ela 

intenta obrigar a vítima a praticar determinada ação ou omissão. 

 Indo adiante, vê-se a referência à necessidade de confissão formal e 

circunstanciada por parte do investigado, como forma de produção probatória que 

municie o Ministério Público em seu ofício de acusação, criando o arcabouço de provas 

que integrará todo o procedimento investigatório criminal, respondendo aos 

questionamentos inerentes ao processo-crime. 

 Além disso, tem-se, ao longo dos incisos do caput do artigo 18, as condições que 

poderão ser estipuladas cumulativa ou alternativamente, valendo frisar que as 

                                                 

34 SOUZA, Renee do Ó. et al. Acordo de não persecução penal – a Resolução nº 181/2017 do CNMP. 

Salvador, Ed. Juspodivm. p. 134. 

35
 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2: parte especial: dos crimes contra a 

pessoa. 12ª ed. rev. e ampl. São Paulo, Saraiva, 2012. p. 412. 
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circunstâncias referidas nos parágrafos alhures – quanto à pena cominada, ao modo pelo 

qual se deu o crime e à confissão – não são alternativas, mas sim cumulativas. 

 Nesse sentido, os incisos de I a V elencados no artigo 18 trazem as possíveis 

sanções ao investigado, que são: 

 

[...] I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de 

fazê-lo; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério 

Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Redação dada 

pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

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; (Redação dada pela 

Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

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; (Redação dada pela 

Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)  

V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que 

proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada. 

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

  

 

 Diante dessas situações, é importante nos debruçarmos mais acerca de algumas 

delas. 

 Inicialmente, a reparação do dano não se mostra como condição sine qua non 

para a realização do acordo, posto que existe a ressalva feita para aqueles casos nos 

quais não seja possível fazê-la. 

 Nessa toada, vale dizer, em circunstâncias que reste configurada a 

impossibilidade de reparação do dano ou de restituição da coisa à vítima, como, por 

exemplo: quando o delito em investigação não tenha gerado dano algum; quando tenha 

havido a ruína do objeto tutelado, não existindo forma de refazê-lo; ou ainda pela 

simples incapacidade financeira do investigado, assim como já ocorre na suspensão 
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condicional do processo, comprovado motivo justificado para a não reparação do dano, 

não haveria a vedação ao oferecimento do benefício
36

. 

 Assim, ainda conforme lição de Renee do Ó e Patrícia Dower
37

, é fundamental 

que se assevere, cabe ao investigado provar sua vulnerabilidade financeira, não sendo 

bastante a mera alegação, bem como deve o representante do Ministério Público, 

configurado seu convencimento e sendo certa a situação de vulnerabilidade do 

investigado, analisar condição alternativa para este cumprir, desde que respeitadas a 

proporcionalidade e a compatibilidade com o delito em apreço. 

 Indo adiante, insta trazer à baila maiores reflexões sobre o cumprimento de 

prestação de serviços comunitários. Aliás, vale dizer, tal medida já é amplamente 

utilizada pelo judiciário criminal pátrio, mormente no que se refere aos juizados 

especiais criminais, máxime no que diz respeito aos crimes de uso de entorpecentes, por 

exemplo. 

 Desse modo, com referência à medida aludida, tem-se que seu uso já é 

consolidado no ordenamento pátrio, não sendo novidade alguma sua adoção pela 

Resolução nº 181/2017. Vale rememorar que o acordo, consensual, por óbvio, que é, 

mas não custa o friso, estipulará, em sendo o caso, o cumprimento de tais prestações, 

contraídas de forma voluntária pelo investigado, em decorrência da aceitação da 

proposta formulada pelo Parquet. 

 Assim, sob o prisma do artigo 46 do Código Penal pátrio, temos que: 

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas 

é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da 

liberdade. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 

§ 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas 

consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. (Incluído 

pela Lei nº 9.714, de 1998) 

§ 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades 

assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos 

congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela 

Lei nº 9.714, de 1998) 

§ 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as 

aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora 

de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a 

jornada normal de trabalho. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) 
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§ 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao 

condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), 

nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. 

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) 

 

 

 Ademais, especificamente no que concerne ao acordo de não persecução, tem-se 

que o período de cumprimento da referida medida alternativa será equivalente à pena 

mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local que será indicado 

pelo Ministério Público. 

 De igual forma, o inciso IV, que traz a situação da prestação pecuniária, faz 

menção ao artigo 45 do Código Penal Brasileiro, devendo tal pagamento ser estipulado 

com orientação neste dispositivo legal.  

 Além disso, em sua redação, o inciso IV ressalta que o pagamento da prestação 

acordada deverá ser direcionado a instituições públicas ou de interesse social, que serão 

indicadas pelo Parquet, sendo, preferencialmente, entidades que realizem trabalhos de 

proteção a bens jurídicos idênticos ou semelhantes aos supostamente lesados pelo delito 

em apreço. 

 Por fim, o inciso V do artigo 18 menciona uma hipótese genérica, abrindo 

possibilidades para quaisquer outras condições que venham a ser estipuladas pelo 

Ministério Público, sem, no entanto, delimitar o raio de alternativas. Para isso, fez-se a 

ressalva referente à necessidade de compatibilidade e proporcionalidade entre as 

possíveis medidas e a infração praticada. 

3.2 Momento para formalização do acordo 

 Um dos principais questionamentos que pode ocorrer acerca do negócio 

administrativo em comento é quanto ao momento em que este deve ser formalizado. Tal 

dúvida pode surgir principalmente pelo que prevê o §5º do artigo 18 da Resolução 

181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual diz que o acordo poderá 

ser celebrado na mesma oportunidade da audiência de custódia. 

 Ora, vale reiterar, à guisa de elucidação, a previsão mencionada alhures é de 

possibilidade, conforme se vê ipsis literis no referido dispositivo normativo. Assim, não 

deve haver qualquer incerteza: o acordo não necessariamente será firmado na audiência 

de custódia, mas poderá ser firmada nesta ocasião. 
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 Vale ressaltar que será sempre obrigatória a presença do advogado do 

investigado, para fins de orientação técnica, ensejando o consentimento fundamentado 

do acusado.  

 Em situações nas quais não tenha ocorrido o flagrante delito, é importante 

salientar que será imprescindível a notificação do suspeito, devendo este comparecer 

acompanhado de seu causídico para que o representante do Parquet possa oferecer a 

proposta de acordo
38

. 

 Ademais, é fundamental esclarecer que o acordo deverá ser celebrado em 

procedimento investigatório criminal apropriadamente instaurado para formalizá-lo, 

exigindo-se qualificação completa do investigado, elencando de forma clara suas 

condições, estipulando objetivamente possíveis valores envolvidos e delimitando prazos 

para cumprimento das obrigações, sendo, por fim, ratificado pelo Ministério Público, 

pelo investigado e pelo seu patrono
39

. 

 No entanto, insta frisar que, em face do reconhecimento de possibilidade de 

proposição do acordo após instauração de inquérito policial, há de se reconhecer que o 

nascimento da investigação policial em nada impede o apensamento desta aos autos de 

procedimento investigatório criminal superveniente, a fim de construção do arcabouço 

probatório e acompanhamento do cumprimento do acordo de não-persecução penal
40

. 

3.3 Consequências do descumprimento do acordo 

 Restando configurado o descumprimento das condições estabelecidas ou não 

tendo o investigado comprovado o cumprimento de tais obrigações – como lhe cabe, 

vide art. 18, §8º da Res. 181/2017 do CNMP –, deverá o representante do Ministério 

Público proceder imediatamente, se for o caso, à denúncia, retomando-se o feito pelo 

rito comum, conforme prevê o §9º do artigo 18 do mencionado ato normativo. 

 Dentro dessa perspectiva, diante da necessidade de maior apuração dos 

elementos probatórios para oferecimento da denúncia, poderá o agente ministerial 
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requerer a instauração de inquérito policial ou, até mesmo, iniciar um procedimento 

investigatório criminal
41

. 

 A retomada do processo criminal regular será feita a partir do exato momento em 

que este se encontrava antes de ter sido celebrado o acordo não persecutório, sendo 

consequência do insucesso deste mecanismo
42

. 

 Entretanto, no que se refere à previsão constante no §10 do aludido artigo 18, 

sentimo-nos na obrigação de discordar dos defensores da sua constitucionalidade, posto 

que tal dispositivo prevê a possibilidade do descumprimento do acordo servir como 

embasamento para que o promotor de justiça não ofereça a suspensão condicional do 

processo. 

 Ora, neste caso, faz-se salutar o argumento de Henrique Ziesemer e Jádel da 

Silva Júnior, que afirmam restar clara a ingerência do referido parágrafo em lei 

específica que versa sobre direito processual penal
43

. E pior, tal interferência se dá in 

malam partem, o que vai completamente de encontro aos princípios estabelecidos no 

ordenamento pátrio. 

 Assim, entende-se que tal dispositivo normativo não deve ser recepcionado pelo 

legislador pátrio, tendo em vista que não deve o acordo surgir para criar eventuais 

perdas de direitos por parte dos acusados, mas sim possibilitar formas alternativas para 

o deslinde de procedimentos criminais no abarrotado sistema penal brasileiro. 

3.4 Do arquivamento do procedimento investigatório 

 Após abordarmos as consequências do descumprimento das medidas previstas 

em um acordo de não persecução, é salutar trazer ao presente trabalho comentários 

acerca do arquivamento do procedimento, ou seja, do resultado esperado quando em 

situações nas quais o acordo restou devidamente cumprido. 

 Assim, impõe-se observância ao §2º do artigo 19 da Resolução 181/2017 do 

Conselho Nacional do Ministério Público, que diz: 
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fev. 2018. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/64178. Acesso em: 25 abr. 2018. 



 

39 

 

 

Art. 19. Se o membro do Ministério Público responsável pelo 

procedimento investigatório criminal se convencer da inexistência de 

fundamento para a propositura de ação penal pública, nos termos do 

art. 17, promoverá o arquivamento dos autos ou das peças de 

informação, fazendo-o fundamentadamente. 

[...] 

§ 2º Na hipótese de arquivamento do procedimento investigatório 

criminal, ou do inquérito policial, quando amparado em acordo de 

não persecução penal, nos termos do artigo anterior, a promoção de 

arquivamento será necessariamente apresentada ao juízo competente, 

nos moldes do art. 28 do Código de Processo Penal. 

  

 Sob o prisma de tal previsão normativa, vale ressaltar a solução de uma dúvida 

bastante pertinente que surgia antes do advento da Resolução 183/2018, quando não 

ficava evidente a possibilidade de utilização do acordo em inquéritos policiais, de forma 

que na nova redação foi incluída tal hipótese. 

 Portanto, findo o acordo não persecutório pelo devido cumprimento de suas 

condições, deve o membro do Ministério Público pugnar pelo seu arquivamento, 

evitando todos os efeitos negativos aos acusados que comumente resultam com uma 

condenação criminal. 

 Todavia, caso o magistrado in casu não concorde com o requerimento 

ministerial, este poderá encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça, conforme 

menção ao artigo 28 do Código de Processo Penal pátrio pelo próprio ato normativo, 

respeitando-se a previsão legal deste dispositivo. 

 Por fim, cabe analisar a hipótese de serem descobertas novas provas para o caso 

já arquivado, conforme já previsto pelo próprio pergaminho processual penal em seu 

artigo 18. Nesse sentido, com relação ao acordo de não persecução penal em que, após o 

regular cumprimento, respeitados todos os requisitos vislumbrados pelo artigo 18 da 

Resolução nº 181 de 2017, afastadas as hipóteses de vedação à propositura da 

negociação criminal, o Ministério Público descobrir a existência de novas provas, vale o 

entendimento pela possibilidade de desarquivamento dos autos e, em sendo o caso, 

oferecimento da denúncia. 
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4. A análise dos acordos penais sob a perspectiva do direito comparado 

 

 Ao se discutir o tema do presente trabalho, faz-se fundamental a análise do 

direito comparado, posto que, obviamente, o mecanismo em questão não se aplica 

atualmente nos casos criminais que transitam entre as polícias e os tribunais brasileiros. 

 Isso posto, é necessária a comparação com outros ordenamentos, os quais já 

adotaram medidas semelhantes ao acordo não persecutório, obtendo avanços no sistema 

processual penal, muitas vezes com impactos diretos na situação carcerária de tais 

países. 

 Portanto, nesse capítulo, abordar-se-ão experiências de outras nações no que 

compete à substituição do processo penal comum, não raro engessado e moroso, por 

formas alternativas de solução desses casos, mais adequadas à realidade de cada ato 

criminoso. 

4.1 A experiência alemã: o absprachen germânico 

 Na tentativa de analisar o mecanismo que mais se aproxima da versão que 

defendemos, passaremos a comentar o instituto criado na informalidade do mundo 

jurídico alemão, em face da situação caótica que vivia o país nos idos de 1970. 

 Em que pese o título do presente tópico, vale ressaltar, conforme lembra Fulano 

de Tal
44

, existirem duas nomenclaturas, cada qual simbolizando os posicionamentos 

daqueles que as utilizam, quais sejam: absprachen para os favoráveis ao negócio 

jurídico, vergleiches para aqueles contrários. 

 Indo adiante, insta referenciar que o surgimento de tal ferramenta no cotidiano 

jurídico alemão se deu com a importação de negociações presentes nos direitos civil e 

trabalhista do país europeu. Logo, percebe-se igual realidade no direito contemporâneo 

brasileiro, haja vista que formas alternativas de resolução de conflitos, quase sempre 

incentivadoras de acordos inter partes, como mediação, conciliação e arbitragem, vem 

sendo deveras incentivadas pelos operadores do direito em nosso país. 

 Então, nada mais esperado do que a adoção de tal corrente pelo direito penal, 

posto que já restou mais do que comprovada a ineficácia das medidas privativas de 
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liberdade no propósito de reinserção social adotado pelo sistema criminal do Brasil. 

Ademais, há de se ressaltar também a necessidade do respeito ao princípio do devido 

processo legal, interpretando-se também quanto à adequação do procedimento quanto 

ao crime analisado caso a caso. 

  Ainda assim, insta frisar que o instituto alemão perdurou por muito tempo na 

informalidade, sendo aplicado na prática, porém sem previsão legal; sem ter sido 

referendado pela jurisprudência daquele país. 

 Aliás, a adoção de procedimentos de solução consensual no processo penal teve 

ratificação pelo Tribunal Constitucional Alemão apenas em 2009, com a alteração do 

§257 do StPO
45

 (o código de processo penal alemão ou Strafprozeβordnung). 

 Nesse toar, o direito germânico prescreve que deve existir a cooperação entre os 

sujeitos processuais, sendo mister a confissão por parte do investigado, ou a renúncia de 

produção de determinado meio de prova, ou mesmo a desistência de um recurso
46

.  

 Por outro lado, a acusação e o magistrado devem concordar na diminuição da 

pena a ser aplicada ao caso, sendo importante salientar que, no mecanismo alemão, o 

juiz é quem coordena todo o negócio processual, sendo importante diferença no que se 

refere ao proposto pelo Conselho Nacional do Ministério Público
47

. 

 Sob o prisma da trajetória realizada pelo absprachen, vê-se que o mecanismo da 

barganha foi gradativamente galgando espaço para hodiernamente predominar como 

precípua forma de solução dos processos criminais no país. Ratificando tal afirmação 

estão algumas estatísticas do judiciário criminal alemão, que demonstram números 

significativos no que se refere ao uso de acordos no sistema criminal, como estudos do 

ano de 2011, os quais demonstraram que 18% do total de casos em cortes locais, bem 

como 23% dos casos em tribunais distritais, eram solucionados de forma consensual
48

. 
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4.2 A tentativa portuguesa 

 Partindo para outro ordenamento europeu, tem-se a já mencionada experiência 

portuguesa. Esta, não obstante, não teve o êxito de sua semelhante situação na 

Alemanha, haja vista, conforme anteriormente explicitado, ter o acordo penal sido 

declarado inconstitucional pela Corte Suprema do país ibérico. 

 Todavia, é mister a elucidação acerca da razão por que foi declarada a 

inconstitucionalidade do instituto em Portugal. Para tanto, faz-se necessário, à guisa de 

informação, trazer à tona a regra do direito português que afirma ser possível, desde 

oferecida de forma livre, a renúncia à produção probatória relacionada com os fatos que 

tenham sido imputados ao acusado, considerando-se como verdadeiras, então, todas as 

alegações feitas contra este, desde que haja a confissão integral e sem tese defensiva
49

. 

 Então, do mesmo modo que ocorre atualmente no Brasil, houve a tentativa de 

inclusão do “acordo negociado de sentença” no ordenamento lusitano, a qual findou por 

não lograr sucesso, tendo em vista que o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal 

considerou que tais negociações iam de encontro ao princípio da legalidade, posto que 

não há previsão legal positivada que os dê sustentação
50

. 

 Assim, a referida Corte Suprema entendeu pela proibição da obtenção de provas 

com uso de acordos do tipo, o que levou a Procuradoria-Geral da República Portuguesa 

a determinar que não fossem mais utilizados acordos de sentenças penais. 

 Resta evidente, portanto, que na situação lusitana, houve um atropelamento 

quanto ao processo de inclusão de tal mecanismo de solução consensual dos feitos 

penais no país. Tal fato, da mesma forma que acontece em nosso país, levou à proibição 

do uso de uma ferramenta tão útil ao contexto do direito criminal. 

 Tudo isto se deve, vale dizer, ao equívoco no método de inserção do dispositivo 

no ordenamento daquele país europeu. Desse modo, é salutar que, com base no exemplo 

português, possam o legislador brasileiro, assim como a doutrina, a jurisprudência e os 

aplicadores do direito, pensar a melhor forma para o recebimento do referido meio 

consensual de solução dos conflitos penais em nosso sistema jurídico penal. 
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4.3 Os experimentos americanos 

 Por fim, discutir-se-á o cenário estadunidense, como último exemplo de direito 

comparado, tendo em vista os diversos casos modelo nos quais foi possível observar a 

atuação da justiça criminal americana no sentido de lançar mão de acordos penais como 

método mais adequado para a solução de determinados conflitos. 

 De início, é imprescindível atentar ao fato de que nos Estados Unidos a justiça 

toma como princípio dominante o da oportunidade processual, o que acarreta nos mais 

de 90% de casos criminais resolvidos por meio de acordos penais, mormente no que se 

refere aos plea bargain cases
51

. 

 Além disso, existem também os pretrial diversion, hipóteses nas quais pessoas 

físicas ou jurídicas entram em acordos pré-processuais para a não propositura de ações 

criminais judiciais, em troca de prestações ou comportamentos estipulados, com 

natureza de colaboração, como os chamados non prosecution agreements (NPAs)
52

. 

 Tal modalidade, apesar de utilizada em todo o sistema de common law, 

especificamente nos Estados Unidos é semelhante aos acordos de leniência do Brasil, a 

despeito de serem passíveis de utilização tanto no juízo cível como no criminal. 

Ademais, têm por característica o sigilo, bem como dependem da homologação judicial. 

O beneficiário do acordo, por exemplo, pode se comprometer a reparar o dano causado 

ou pagar multa, a troco da sua imunidade
53

. 

 Outra modalidade existente no ordenamento estadunidense é o deferred 

prosecution agreement (DPA), o qual pode ser descrito como um acordo de suspensão 

de persecução. Nesse caso, também se configura como um acordo extrajudicial, posto 

que antecede ao processo criminal, e encontra seu fundamento no Speedy Trial Act, de 

1974
54

. 

 Entretanto, vale ressaltar que os DPAs não raro serão mais complexos e solenes 

que os NPAs, haja vista ser comum a descrição detalhada dos fatos criminosos, além da 

tradicional confissão. Os deferred prosecution agreements são bastante utilizados em 

casos de direito penal econômico, trazendo obrigações como programas de compliance, 
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pagamento de multas, reparação dos danos causados, colaboração com as investigações 

e fiscalizações externas da pessoa jurídica, por exemplo
55

. 

 Durante um período determinado, haverá a avaliação acerca do devido 

cumprimento, por parte da pessoa jurídica, das obrigações contraídas com o acordo. 

Passado esse trecho temporal e cumprido de forma escorreita o acordo, retira-se a 

acusação. Entretanto, neste tipo de acordo não existe homologação judicial, importante 

diferença e razão de muitas críticas serem feitas à modalidade
56

. 

 Diante dos exemplos citados, fica clarividente a cultura consensual impregnada 

na justiça estadunidense, sendo importante, inclusive, trazer as estatísticas que 

corroboram com tal afirmação. Nesse diapasão, segundo dados, 97% das condenações 

federais e 94% das estaduais são resultados de acordos penais
57

. 

 Isso posto, vale salientar que pelo grande volume de acordos sendo realizados 

todos os anos, é fundamental uma forte fiscalização no andamento de tais negócios 

extrajudiciais, para que não impere a busca pela confissão em detrimento da busca pela 

justiça adequada a cada caso. 

 Em face de várias situações onde houve cerceamento de defesa dos réus, até 

mesmo por imperícia ou negligência do próprio patrono do acusado, a Suprema Corte 

dos Estados Unidos confere atenção especial aos casos passíveis de acordos penais. Para 

tanto, como forma de monitorar a defesa técnica dos demandados, há de se apresentar as 

versões finais de propostas de acordos por escrito, e, quando possível, em sessões 

públicas
58

. 

 Em conclusão, resta evidente a aproximação existente entre as tendências da 

justiça restaurativa e o acordo não persecutório, mormente no que se refere à mínima 

intervenção estatal nesses casos, bem como pela utilização do consenso para garantir 

que sejam respeitados os interesses de vítimas e investigados. Não se pode olvidar, 

também, o respeito à inafastabilidade da prestação jurisdicional, posto que, no caso 

brasileiro, há de se ter atuação judicial sempre presente, garantindo validade ao acordo. 
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5. Conclusão: o acordo de não persecução penal como forma de solução 

consensual dos casos criminais no Brasil e seu impacto na situação do sistema 

criminal brasileiro 

 Ao chegarmos à conclusão do presente trabalho, devemos salientar que é em 

face às estatísticas do Judiciário Criminal brasileiro 59 , bem como do Sistema 

Penitenciário pátrio, bem como pelas transformações necessárias do direito penal, que 

vemos a proposta trazida pela Resolução nº 181/2017 como uma linha procedimental de 

necessária adoção pelo ordenamento jurídico do Brasil. 

  Isto porque, observados os números, acreditamos ser evidente a necessidade de 

uma busca por novos caminhos para o sistema criminal do país. Com a ciência de tais 

números, fica clara a falha, ou, no mínimo, a obsolescência dos métodos utilizados 

hodiernamente, inclusive tendo em conta a proposta de reinserção social como política 

criminal principal no país, que na prática não vem acontecendo. 

 Assim, é de fundamental importância a comparação sobre os tipos penais que 

mais encarceram no Brasil, bem como qual o real período de tempo que os apenados 

brasileiros ficam encarcerados quando condenados a penas privativas de liberdade, o 

que muitas vezes demonstrará que há uma desproporção entre a ação ilícita cometida e a 

punição sofrida.  

 Ademais, é preciso esmiuçar a relação entre a ida às prisões brasileiras e a 

reincidência no crime, olhando também para a situação dos presos provisórios, que 

passam anos sem terem sua sentença proferida, ou até mesmo são posteriormente 

declarados inocentes, tendo quedado no lúgubre ambiente prisional de forma injusta. 

  Além disso, é importante refletir se as penas privativas de liberdade realmente 

cumprem seu papel, assim como se é razoável enclausurar pessoas quando estas 

cometeram delitos de menor gravidade, de modo que a pena não venha a ter o efeito 

inverso do almejado, tornando o indivíduo mais perigoso para a vida em sociedade. 

 Obviamente, é fundamental a comparação com os experimentos de outras 

nações, para que possamos estar cientes de que em outros lugares as formas consensuais 

se mostraram exitosas na seara criminal, acarretando em transformações positivas nos 

contextos desses países. 

 No entanto, não podemos esquecer que o princípio da obrigatoriedade é 

predominante no processo penal brasileiro, sendo inevitável reconhecer que há, com o 

                                                 

59 Ao final do presente capítulo estarão disponíveis gráficos e estatísticas sobre os temas referidos, a fim 

de que se possa entender melhor as justificativas aduzidas. 
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acordo de não persecução, uma opção pelo princípio da oportunidade. No entanto, 

ressalta-se que não se está defendendo o acordo como ele se coloca hoje.  

 Acolhemos muito mais a ideia, as propostas, visando os benefícios futuros, mas 

reconhecemos que há de se ter o devido processo legislativo, o qual, inclusive, não deve 

ser moroso, como por vezes acontece, haja vista já existir um pergaminho legal 

praticamente pronto para auxiliar nos debates, qual seja a Resolução nº 181/2017. 

 Reconhecemos, portanto, o equívoco quanto ao modo de inserção da atual 

norma. Acreditamos, a bem do rigor, ser salutar para a evolução do sistema penal 

brasileiro que exista o devido processo legislativo, a fim de que seja introduzida da 

forma correta esta ferramenta de solução consensual dos conflitos criminais no Brasil. 

 Por fim, insta frisar que o presente trabalho é simpático à flexibilização do 

princípio da obrigatoriedade, sendo este mitigado nos casos em que se possa optar, com 

base na adequação funcional do direito penal, pelo princípio da oportunidade, não deve 

haver dúvida quanto a isso. Aliás, tal escolha vem se mostrando tendência no que se 

refere ao direito penal em sistemas jurídicos mundo afora, como foi possível observar 

tendo em vista os exemplos de direito comparado citados neste estudo. 

 O problema não é prender pouco, não passa pela impunidade, pela falta de rigor 

da lei. Cremos que é muito mais uma questão de minúcia, estudo, acompanhamento 

adequado de cada caso. Há uma desatualização da lei, o que a torna inadequada para o 

uso. Pessoas que cometem ações com impactos completamente diferentes são postas no 

mesmo balaio. 

 E temos a superlotação. Esta dificulta a capacidade de gerenciamento. A 

incapacidade de administrar resulta na formação de milícias, no domínio das cadeias 

pelos próprios presos, que muitas vezes sequer deveriam estar ali, em ambientes 

deploráveis, sem qualquer condição digna para seres humanos, porque a liberdade lhes 

foi tolhida como contraprestação por atos ilícitos cometidos, mas não se perde a 

humanidade. 

 Ao invés de reinserir pessoas na sociedade, aptas ao convívio mesmo após terem 

cometido atos criminosos, criam-se instituições para formação de delinquentes. A 

população carcerária só aumenta e a violência não diminui. Não é por falta de rigor 

legal. É questão de reconhecer que nosso sistema falhou. Aqui, apresenta-se uma 

proposta para mudar tal realidade. 
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6. Anexos 

 

Gráficos6061: 

 

A) População prisional brasileira 

 

 

 

 

                                                 

60 Os números apresentados nos gráficos de "A" a "E" são do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (Infopen) e estão atualizados até junho de 2016. Disponíveis em: 

http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil. Acessados em: 02/05/2018. 

61 Os gráficos seguintes foram fornecidos pelo relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), de 2017. Acessado em: 03/05/2018. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf 
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B) População prisional - comparativo internacional

 

 

 

 

C) Idade dos presos brasileiros
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D) Crime cometido

 

 

 

 

 

 

 

E) Situação processual
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F) Números do judiciário criminal brasileiro 
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G) Novos processos e processos pendentes, excluídas as execuções penais 
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H) Execuções penais no Brasil 
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I)  Tempo médio de tramitação processos do 1º grau
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J)  Tempo médio de tramitação processos do 2º grau 
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K)  Tempo médio de tramitação execuções penais 
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 Agradecimentos 

 Em protocolos como este, é sempre injusto exigir que memórias tão falhas, 

posto que humanas, evitem olvidar todos aqueles dignos de menção. Agradecimentos, 

como é cediço, podem ser feitos de diversas formas mundo afora. A mim, sempre 

calhou de ser parte essencial das conquistas: a dos agradecimentos.  

 É que como dizem – e há poucas verdades como esta –, são raras as vitórias 

individuais. Não importa quão só seja o homem, alguém, em algum momento, em 

algum lugar, colaborou com sua caminhada. 

 A bem da verdade, vale dizer, sou de já grato por ter vários alguéns em meus 

caminhos. Mas, prolixos que são os juristas, toca-me voltar às formas de 

agradecimentos, para que não me distancie da tentativa que emprego de seguir uma 

linha de pensamento neste apanhado de palavras. 

 Então, tenho como referência cultural, em questões de agradecimentos, o 

Professor Doutor Antonio Nóvoa, que citando o Tratado da Gratidão de São Tomás de 

Aquino, afirmou que é em português, nossa amada língua, que agradecemos no sentido 

mais profundo, no terceiro nível do referido tratado. 

 Ao contrário dos ingleses ou alemães, que são os mais superficiais, aqueles que 

meramente reconhecem algo feito, ou dos espanhóis e italianos, que dão graças por algo 

que lhes dão, é somente em português que nos vinculamos com aqueles que 

colaboraram conosco, posto que ficamos obrigados àquelas pessoas que nos ajudaram, 

restamos comprometidos, vinculados, a contribuir com aqueles que nos ajudaram. 

 Assim, não poderia escapar da paráfrase do discurso de Antonio Nóvoa, razão 

por que lhe peço vênia para utilizar sua reflexão em meus agradecimentos. E lhes digo, 

não é do meu feitio que passe algo batido em situações como esta, tendo em vista que as 

planejo, não raro, com muita antecedência. 

 Agora, portanto, cabe a mim deixar registrado que me sinto obrigado para com 

vocês: pai, mãe, irmã (não fosse por vocês, jamais teria iniciado essa jornada), Vovó 

Alba, Vovó Maria, Vovô Clodoaldo e todos os membros de minha família, maternos ou 

paternos. 

 Vocês, mais perto ou mais longe, são minha família de sangue, e em algum 

momento participaram do meu crescimento, por isso me sinto obrigado. 

 Não poderia me esquecer também de Cida, que contribuiu para minha criação, 

educação, formação, oferecendo toda a sua energia. Agradeço por isso. 
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 Ainda devo mencionar: Vitória, que me acompanhou durante praticamente toda 

a trajetória que tem seu fim simbolizado neste trabalho, ensinando-me e me fazendo 

evoluir como pessoa, proporcionando reflexões que certamente me tornaram um ser 

humano melhor. Tia Andrea e Tio Henrique, que sempre me apoiaram e incentivaram. 

Tia Lu e Tio Nildinho, que igualmente me possibilitaram oportunidades especiais na 

vida estudantil, e todos os membros do B&S. Vocês, durante esses anos, foram para 

mim sinônimo de família, participaram da minha caminhada, por isso me sinto 

obrigado. 

 E não posso esquecer: João, PS, Braga, Malu, Karen, Josh. Vocês 

compartilharam vivências comigo que jamais esquecerei, por isso me sinto obrigado. 

Devo mencionar os companheiros de Réu Madrid, com os quais tive a felicidade de 

alcançar glórias na parte descontraída do mundo acadêmico, assim como todos os 

membros da Atlética 1827, com os quais pude contribuir para a organização de 

momentos de felicidade. Todos que conheci ao redor do mundo, em Londres ou Toledo. 

Todos os membros do Pirraias. Todos os amigos do Colégio Santa Maria. Todos os 

amigos do Antigua e Bonaire. Vocês, em algum momento, também participaram do meu 

crescimento, por isso me sinto obrigado. 

 Não se preocupem: Talita, Camila, Federica, Gabi, vocês estarão sempre 

marcadas na minha memória. Obrigado pelo aprendizado e pelo convívio. 

 Quero ainda agradecer pelos ensinamentos que especialmente me recordo: 

Thiago de Araújo, todos do Leite & Emerenciano, todos da 33ª Vara de Execuções 

Fiscais da Justiça Federal de Pernambuco, todos da Promotoria da VEPEC (não fosse 

por vocês, meu exame da Ordem seria árduo) e todos das Promotorias do Júri da 

Capital, em especial à Dra. Dalva Cabral, pela oportunidade de realização de um sonho. 

 Enfim, a lista é grande, quiçá haverá injustiças. Perdoem-me. Já é tarde da noite 

e sempre escrevo no improviso. Calha então falar sobre Ele, que me guiou até aqui e me 

deu sabedoria para tomar as decisões certas. Faço questão, portanto, de ressaltar minha 

gratidão por tudo que tive e tenho, sou privilegiado em um país de tantas injustiças. 

 

 O compromisso é enorme, espero não os decepcionar.  

 

 Obrigado! 
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