
ISBN 978-65-5589-485-1

O instituto do acordo de não persecução 
penal, numa análise preliminar, parece 
apresentar mais problemas do que solu-
ções ao sistema de justiça criminal, razão 
pela qual em boa hora se reúnem vários 
textos para tentar destrinchar sua inci-
dência. Os estudos que compõem essa 
coletânea enfatizam as fontes, as carac-
terísticas e os efeitos deste mecanismo 
de justiça negocial previsto no art. 28-A 
do CPP em razão da promulgação da Lei 
nº 13.964/2019. A presente temática re-
vela discordâncias que comprovam que 
a adoção de certas diretrizes não deve 
ser precipitada. As ideias contrapostas 
não devem ser recebidas com preocu-
pação, senão, ao contrário, devem es-
timular o próprio juízo crítico do leitor.
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APRESENTAÇÃO  
DA 3ª  EDIÇÃO

Com a promulgação do chamado Pacote Anticrime, no fim de 
2019, o instituto do acordo de não persecução penal ganhou contor-
nos legais, sendo inserido no Código de Processo Penal (art. 28-A). 
Como é de conhecimento, o diminuto tempo de vacatio acarretou 
enormes discussões teórico-práticas, persistentes na atualidade. 

Alcançando sua terceira edição neste início de 2022, desde o seu 
nascedouro, este livro busca auxiliar os operadores do direito, em geral, 
e do direito processual penal, em particular, na compreensão e valo-
ração das diferentes regras do ANPP e suas relevantes consequências. 
A concretização deste fim se revela diuturnamente, com inúmeras 
citações dos diversos artigos nele compilados em peças profissionais, 
pareceres ministeriais, decisões judiciais e trabalhos acadêmicos. 

Permitindo-nos atribuir uma simples deferência à organiza-
ção da obra, nosso maior mérito foi privilegiar uma participação 
democrática. Há enorme maturidade acadêmica nos textos aqui 
apresentados, fruto das penas de brilhantes profissionais de distintos 
locus. Ao time qualificado de juristas que, já na edição passada, ganhou 
importantes reforços, somam-se três novos nomes: o promotor de 
justiça do Estado de Goiás, Adriano Godoy Firmino, o advogado 
criminalista Juliano Seger, e o também advogado e procurador do 
Estado do Ceará, Leonardo Santana Borges.

Os novos textos foram inseridos sem descurar a característica 
da apresentação sequencial dos temas que envolvem este instituto da 
justiça negocial. Desta forma, pensamos que o leitor, mais além de 
refazer o percurso intelectual de cada autor (a), poderá explorar ao 
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máximo o conhecimento apresentado para identificar com maior faci-
lidade a própria configuração legal e suas balizas de política-criminal. 

Abril de 2022, em tempo “mais leve” da pandemia. 

Leonardo Schmitt de Bem 
João Paulo Martinelli
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APRESENTAÇÃO  
DA 2ª  EDIÇÃO

Como o legislador foi bastante precipitado quanto à intenção de 
ver vigentes as novidades legislativas decorrentes do Pacote Anticrime, 
entre elas a do acordo de não persecução penal, pois absolutamente 
exíguo o prazo de vacância, limitado em trinta dias, a construção 
teórica do instituto se realiza ao mesmo tempo em que se verifica 
sua incidência prática. A necessidade de atualização profissional, assim, 
foi um fator positivo para que a primeira edição do livro fosse rapi-
damente esgotada. Poucos meses após seu lançamento temos a grata 
alegria de anunciar a segunda edição, novamente pelo selo D’Plácido. 

A relevância do tema, inserto no contexto da justiça negocial, 
e as polêmicas que circundam o acordo de não persecução penal, 
ensejando conclusões Diametralmente opostas e, não raro, a margem 
dos textos legal e constitucional, colocam acento na necessidade de 
novas ponderações que, certamente, ainda que não esgotem o assunto, 
contribuirão para o aprimoramento de muitos operadores do sistema 
de justiça criminal.

Esse é o objetivo da segunda edição. Os novos textos contribuem 
em questões controvertidas, como a natureza jurídica das regras do 
art. 28-A do CPP; a obrigatoriedade ou a dispensa de confissão pelo 
agente para a celebração do acordo, bem como seus reflexos em ações 
extrapenais; a desnecessidade e a insuficiência do acordo para fins de 
reprovação e prevenção do delito; as especificidades do acordo nos 
delitos tributários frente à possibilidade de extinção da punibilidade 
pelo pagamento; e, a aplicabilidade do acordo pela Justiça Militar.

As novas abordagens também foram cuidadosamente construídas 
por competentes profissionais que aliam suas práticas laborativas ao 
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constante exercício de reflexão acadêmica. Não temos intenção de 
resumir o conteúdo dos artigos, mas temos a obrigação de convidar 
o leitor a refletir sobre os novos e os antigos textos em conjunto, 
confrontando-os em seus fundamentos e em suas consequências. 
Certamente quem o fizer sairá muito mais capacitado para atuar no 
dia a dia da justiça criminal consensual.

Setembro de 2020, ainda em quarentena. 

Leonardo Schmitt de Bem 
João Paulo Martinelli



15

APRESENTAÇÃO  
DA 1ª  EDIÇÃO

No apagar das luzes de 2019, na véspera de Natal, o Presidente 
da República sancionou a Lei nº 13.964 que, com a intenção de 
“aperfeiçoar a legislação”, inseriu algumas novidades também no 
Código de Processo Penal, como o chamado acordo de não perse-
cução penal (art. 28-A). O novo instituto, numa leitura preliminar, 
parece apresentar mais problemas do que soluções ao sistema de justiça 
criminal, razão pela qual em boa hora se reúnem vários textos para 
tentar destrinchar sua (não) aplicação (parcial ou total).

Sem antecipar o percurso intelectual seguido pelos articulistas, 
os textos estão dispostos para leitura sequencial, partindo-se da análise 
da (in)compatibilidade do acordo com o sistema processual adotado 
no Brasil e de eventual violação a direitos fundamentais com sua 
aplicação. Em seguida, realiza-se um paralelo com outros mecanismos 
de justiça consensual e se apresentam suas fontes normativas. Ainda se 
discute a retroatividade de suas regras e se propõe possíveis delimi-
tações temporais de sua aplicação aos processos em curso por crimes 
praticados antes da vigência da Lei nº 13.964/2019. Analisam-se os 
requisitos, mormente a confissão do agente, as possíveis condições 
ajustáveis entre as partes e a atuação do magistrado nesse novo espaço 
de consenso. Encerra-se com a tratativa da prescrição na vigência do 
acordo de não persecução penal.

Infelizmente o período de vacância da respectiva lei foi muito 
curto. Mudanças legislativas relevantes precisam de necessária ma-
turação teórica para consequente aplicação prática. Aliás, a presente 
temática revela discordâncias que comprovam que a adoção de certas 
diretrizes não deve ser precipitada. Também para o óbvio se requer 
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muita cautela e é sempre salutar duvidar de certezas absolutas. As 
ideias contrapostas não devem ser recebidas com preocupação, senão, 
ao contrário, devem estimular o próprio juízo crítico do leitor.

Aos profissionais com atuação na área criminal, especialmente os 
membros do Ministério Público e os defensores em geral, públicos ou 
privados, trata-se de livro para se ter às mãos, pois sua utilização será 
essencial diante do potencial prático da matéria. Também servirá com 
folgas aos docentes, acadêmicos e concurseiros. Trata-se de obra que 
enriquece a literatura ainda incipiente a respeito do tema que aborda 
e, como tal, é dever registrar nosso agradecimento aos profissionais 
da D’Plácido, em especial ao amigo Plácido Arraes.

Agradecemos, por fim, às colegas e aos colegas, jovens e experien-
tes, que aceitaram prontamente o convite e não mediram esforços em 
colaborar nesta coletânea. Entendemos que a reunião de profissionais 
de diferentes Órgãos e da Academia engrandece o debate e promove 
a reflexão. A organização é nossa, no entanto os méritos do livro são 
coletivos. Uma excelente leitura!

Maio de 2020, em quarentena. 

Leonardo Schmitt de Bem 
João Paulo Martinelli
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1

O FUTURO EXIGE O NOVO:
O  ACO R DO DE NÃO PERSEC U Ç ÃO 
P E N AL  E X I GE  A  I M PLEM ENTAÇ ÃO 

DE  U M  S I STEM A AC U SATÓRI O

Déc io  F ranc o  Dav id 1

“Por isso somos assim, os juristas. Formados para conservar 
as estruturas, tudo o que for novo, mesmo se ainda não revolucioná-

rio, abominaremos. O futuro é detestável. O direito é, para nós, dota-
do de passado e tão somente de presente. Foi, no passado, e para sem-

pre pertencerá ao presente, não mais do que ao presente...”.2

O espaço de debate sobre os acordos de não persecução penal 
(ANPP) se insere no confronto entre o novo e o velho. Daí a refle-
xão precisa de Eros Grau que serve de epígrafe ao presente trabalho. 
Essa reflexão se insurge, portanto, na estrutura jurídica que o sistema 
processual deve possuir. 

O confronto entre o novo e o velho se torna ainda mais pro-
blemático quando é compreendido que os juristas estão legitimados 
a legitimar3, ou seja, o efeito simbólico do poder estruturado perpassa 

1 Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do 
Paraná (UENP). Mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (USP). 
Professor de Direito Penal da FAE Centro Universitário. Coordenador do Núcleo 
de Estudos em Ciências Criminais da FAE Centro Universitário (NECCRIM). 
Presidente do Conselho Estadual do Paraná da Associação Nacional da Advocacia 
Criminal (ANACRIM/PR). Conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Penal 
Econômico (IBDPE). Advogado. E-mail: decio@dfdavid.com

2 GRAU, Eros Roberto. O futuro do Direito. O Direito e o futuro: o futuro 
do Direito. António José Avelãs Nunes; Jacinto Nelson de Miranda Coutinho 
(Coords.). Coimbra: Almedina, 2008, p. 590.

3 “O cânone jurídico é como que o reservatório de autoridade que garante, 
à maneira de um banco central, a autoridade dos actos jurídicos singulares” 
(BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Trad. Fernando Tomaz. Lisboa: 
Difel, 1989, p. 219).
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pela própria base de significados que o sistema objetiva transmitir, de 
modo que nada é mais estático do que uma determinada estrutura 
de poder desejando permanecer no poder. 

Deste modo, antes de poder tratar dos temas específicos que o 
ANPP trará ao ordenamento jurídico-penal brasileiro, é preciso se-
dimentar suas pilastras para possibilitar a estruturação de um sistema 
harmonizado e coerente à matriz originária do sistema jurídico bra-
sileiro, a qual está expressa nos contornos humanistas e democráticos 
do texto constitucional de 1988.4

Primeiramente, verifica-se que o atual momento não correspon-
de mais à discussão sobre a constitucionalidade do processo de nomo-
gênese do ANPP – discussão travada em virtude de sua criação por 
ato administrativo e depois conversão em lei –, mas dos mecanismos 
de implementação, para que se obtenha a maior conformidade possível 
com os aspectos constitucionais em matéria penal e processual penal. 
Eis, então, o retorno do debate à estruturação dos sistemas processuais, 
cujo estudo é imprescindível para a compreensão do processo penal”5, 
pois os sistemas estão “na base de qualquer estrutura processual”.6 

Sobre o assunto Jacinto Nelson de Miranda Coutinho afirma que 
“vigente o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), não há espaço senão 
para um processo de partes, dentro de um sistema acusatório. Aqui, os 
dois principais caminhos impostos pela CR/88 e que qualquer reforma 
processual penal, para ter dignidade e legitimidade constitucional, 
deverá levar em consideração”.7 

4 “A Constituição `democrática’, como ficou conhecida, estabeleceria um con-
junto de direitos fundamentais e de garantias que, no caso do processo penal, 
foram recepcionados como elementos integrantes de um processo ‘acusatório’” 
(GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e processo penal: uma 
genealogia das ideias autoritárias no processo penal brasileiro. Florianópolis: 
Empório do Direito: Tirant lo Blanch, 2018, p. 51-52)

5 POLI, Camilin Marcie de. Sistema processuais penais. Florianópolis: Empório 
do Direito, 2016, p. 19.

6 POLI, Camilin Marcie de. Sistema processuais penais. Florianópolis: Empório 
do Direito, 2016, p. 20. 

7 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Mettere il pubblico ministero al suo 
posto – ed anche il giudice. Mentalidade inquisitória e processo penal no 
Brasil: anais do congresso internacional “Diálogos sobre processo penal entre 
Brasil e Itália”, v. 1. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho; Leonardo Costa 
de Paula; Marco Aurélio Nunes da Silveira (Org.). Florianópolis: Empório do 
Direito, 2016, p. 11.
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No entanto, embora o modelo constitucional preveja, implicita-
mente, essa matriz acusatória, a estrutura codificada e a própria prag-
mática processuais não convergem ao formato acusatório.8 De forma 
bem pontual, corroborando essa observação, Renato Stanziola Vieira 
afirma que o Direito processual penal nacional convive, atualmente, 
“de um lado, com o ideal ainda vigente em larga medida de regras 
inquisitórias do Código de Processo Penal de 1941, e, de outro, com 
alterações que ora privilegiam a introjeção de valores diretamente 
constitucionais, e ora decorrem de abertos transplantes jurídicos”.9

Por tal razão, apura-se que enquanto a doutrina luta para de-
monstrar a imprecisão da adoção imediata de mecanismos importados 
ao sistema processual nacional10, a prática se antecipa e aplica o ANPP 
valendo-se de um discurso de preservação dos interesses estatais e 
sociais sobre as garantias individuais.11 

8 “Ou bem o Brasil possuiria um sistema inquisitório e, em decorrência disso não 
seria democrático, ou bem então a democracia brasileira haveria de ter espantado 
os fantasmas do modelo inquisitório. O interessante é que independentemente 
das modificações legislativas brasileiras infraconstitucionais, o código de processo 
penal se mantém hígido em seus institutos fundamentais” (GLOECKNER, Ri-
cardo Jacobsen. Autoritarismo e processo penal: uma genealogia das ideias 
autoritárias no processo penal brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito: 
Tirant lo Blanch, 2018, p. 173).

9 VIEIRA, Renato Stanziola. O que vem depois dos “legal transplants”? Uma 
análise do processo penal brasileiro atual à luz de direito comparado. Revista 
Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 4, n. 2, mai/set, 
2018, p. 796.

10 Por todos: ZACLIS, Daniel. A americanização do Direito Criminal brasileiro: O 
problema não está no modelo, mas na inadequada adaptação à nossa realidade. 
Estadão. Disponível em: <https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-
-aberto,a-americanizacao-do-direito-criminal-brasileiro,70003140567>. Acesso 
em: 25.04.2020. 

11 Essa postura refratária dos direitos fundamentais do réu a partir de uma postura 
pragmática e utilitarista é identificada no seguinte trecho: “não se vislumbra 
prejuízo à Justiça Pública ou ao interesse público, porque, sob a análise do cus-
to-benefício trazido pelo instituto, fruto da onda consequencialista em que se 
encontra o direito, na qual já se reconhece a incapacidade de o Judiciário dirimir, 
tempestiva e satisfatoriamente, todos os conflitos que lhe são levados, é muito 
mais vantajosa uma imediata decisão negociada que cumpra a função dirimente 
do conflito do que um julgamento proferido ao longo de anos, incapaz de cum-
prir com as funções da pena e de recompor o sentimento social de validade das 
normas. (…) O crescimento de uma perspectiva pragmática do direito, fincado 
na busca por melhores resultados, deu ensejo à multiplicação de instrumentos 
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Somente a reflexão crítica, produto de uma doutrina séria e 
técnica, é capaz de constranger abusos e forças autoritárias, rea-
lizando, não apenas, uma correta hermenêutica, mas uma censura 
significativa12, possibilitando, igualmente, a transposição do parallax 
gap (valendo-se da expressão cunhada por Slavoj Žižek13) criado a 
partir do confronto de perspectivas. 

Certamente, a luta teórica busca impedir que um instrumento 
inadequado construa um panorama de pós-verdade no sistema proces-
sual.14 Até lá, é necessário tratar dos elementos do instituto (ANPP) 
para que se chegue à uma destas opções: extirpar o instituto de forma 
definitiva do sistema processual ou implementar verdadeiramente um 
sistema de modelo acusatório.

Dito de outra forma, as opções apresentadas nada mais são do 
que a solução para o impasse entre preservar o velho e instituir o novo. 
Esse confronto, como bem anotou Luis Alberto Warat, nos coloca 
frente “a um totalitarismo da razão que mantém o envelhecimento 
das ideias, provocado pela tendência a afirmá-las coerentes - sem 
ambiguidades - e sempre idênticas a si mesmas”.15

negociais que, a um só tempo, cumprem expectativas dos indivíduos e agentes 
políticos e econômicos, porque abreviam o tempo para solução do conflito e 
atendem a cálculo de utilidade social” (SOUZA, René do Ó; CUNHA, Ro-
gério Sanches. Legalidade do acordo de não persecução penal: opção legítima 
de política criminal. Temas processuais, prova e persecução patrimonial. 
Wellington Cabral Saraiva (Coord.). Brasília: Ministério Público Federal, 2019, 
p. 298-308. Frisa-se que este trabalho não concorda com o trecho transcrito.

12 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto: decido conforme minha consciência? 
4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 16-17.

13 “The confrontation of two closely linked perspectives between which no neutral 
common ground is possible” (ŽIŽEK, Slavoj. The Parallax View. Massachusetts: 
MIT Press, 2006, p. 4).

14 O paradigma de conhecimento vivido nesses tempos é caracterizado por uma 
falta de reflexão em que as ideias fixas são baseadas em certezas sem nenhum 
embasamento científico ou técnico, como bem aponta Christian Dunker ao 
afirmar que o momento da pós-verdade “cria uma população de pessoas que 
só pode falar para emitir certezas e consequentemente a guerra aberta de opi-
niões” (DUNKER, Christian. Subjetividade em tempos de pós-verdade. Ética e 
pós-verdade. Christian Dunker [et. al.]. Porto Alegre: Dublinense, 2018, posição 
348, formato Kindle).

15 WARAT, Luis Alberto. A ciência jurídica e seus dois maridos. 2ª ed. Santa 
Cruz do Sul: EDUNISC, 2000, p. 129.
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