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RESUMO 

 

O objetivo do presente artigo é descrever sobre o plea bargaining no Brasil conforme a 

Lei n.º 13.964/2019. Para realizar esta análise parte-se das tradições jurídicas do modelo civil 

law que é adotado no Brasil, além do sistema do plea bargaining que é adotado atualmente 

nos Estados Unidos da América. A pesquisa foi pautada em um levantamento bibliográfico e 

documental, os quais foram consultados em livros, artigos e sites acadêmicos, revistas e teses 

que discorrem sobre o tema. Ademais, a negociação da sentença viola garantias individuais e 

desvirtuam os papéis dos atores processuais do sistema acusatório, sendo polêmica a proposta 

trazida pelo Pacote Anticrime, pois possui incompatibilidade com o sistema processual penal 

brasileiro. 

 

Palavras-chave: Barganha Penal. Garantias Constitucionais. Sistema Acusatório. 

 

 

 

PLEA BARGAINING IN BRAZIL ACCORDING TO LAW N.º 13.694/2019 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to describe Plea Bargaining in Brazil according to Law No. 13.964 / 

19. This analysis is based on the legal traditions of the civil law model that is adopted in Brazil, 

in addition to the Plea Bargaining system that is currently adopted in the United States of 

America. The research was based on a bibliographic and documentary survey, where they were 

consulted academic books, articles and websites, magazines and theses that discuss the subject. 

Furthermore, negotiating the sentence violates individual guarantees and distorts the roles of 

procedural actors in the accusatory system, making the proposal brought by the Anticrime 

Package complicated with the Brazilian criminal procedural system complicated. 

 

Keywords: Penal Bargain. Constitutional guarantees. Accusatory Syst. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil tem adotado vários institutos jurídicos estrangeiros, sendo que a produção 

legislativa pátria já buscou inspiração nas normas de outros países com o objetivo de melhorar 

seu próprio conjunto de regras e de princípios. Ao aproximar-se do sistema Civil Law, o qual 

vislumbra a primazia da lei como fonte de produção do Direito, conseguiu permitir que 

institutos romano-germânicos como a posse, o casamento e o delito viessem a ser 

incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. 

A maioria dos conflitos penais dos Estados Unidos da América não chega à prolação 

de uma decisão de mérito pelo júri, já que são sanados aplicando-se o plea bargaining e a 

institucionalização de uma justiça penal negocial. 

Por causa da crise do sistema tradicional de justiça conflitiva, o qual tem como 

finalidade uma aplicação rigorosa das penas privativas de liberdade, vários países começaram 

a adotar mecanismos legislativos e políticas criminais parecidas com a barganha penal 

estadunidense. Assim, o Brasil sofreu influência dos elementos de justiça consensual na 

formulação das medidas despenalizadoras dos Juizados Especiais Criminais, porém, hoje em 

dia, não correspondem ao modelo que é aplicado nos Estados Unidos da América. 

Com a recente tentativa de implementar o plea bargaining no sistema jurídico 

brasileiro surgem muitas discussões sobre a aplicabilidade da implantação do referido 

instituto jurídico estrangeiro. Partindo da referida circunstância, que se encontra referência 

nos artigos jurídicos, viu-se um objeto de pesquisa maior com o objetivo de descrever e 

analisar a tentativa de implantação do plea bargaining no Brasil conforme a Lei de n.º 13.964, 

de 24 de dezembro de 2019.  

Portanto, partiu-se da presente hipótese e o trabalho foi dividido em tópicos. 

Iniciando-se em um primeiro momento, discorrendo sobre o instituto jurídico do plea 

bargaining norte-americano, além das suas modalidades. Na sequência discorre e analisa a 

justiça consensual para, no final, escrever sobre o denominado Plea Bargaining do Brasil. 

Portanto, considerando ser possível incorporar a normativa do instituto estadunidense, 

mostrando ser pertinente fazer a análise de como o plea bargaining veio a reverberar no 

ordenamento jurídico pátrio, além de ponderar a possibilidade de aplicação do referido 

instituto na área do ordenamento jurídico pátrio, conforme o sistema norte-americano. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 O INSTITUTO JURÍDICO DO PLEA BARGAINING NORTE-AMERICANO 

 

O termo plea possui ligação com a ideia de declarar algo, já o termo bargaining 

encontra-se etimologicamente com vinculação à noção de barganha. Plea bargaining também 

denominado de plea agrément, plea offer e deal plea, o referido instituto é muito utilizado na 

maior parte dos Estados Unidos da América como uma das maneiras de resolver os conflitos 

penais.  

O conceito foi detalhado por Alschuler: 

 

[...] plea bargaining consiste em uma troca de concessões oficiais para o ato 

de autoincriminação. As concessões dadas a um réu podem relacionar-se à 

sentença, à infração, ou a uma variedade de outras circunstâncias; elas 

podem ser explícitas ou implícitas; [...] O benefício oferecido pelo réu, no 

entanto, é sempre o mesmo – a declaração de culpabilidade. Esta definição 

exclui exercícios unilaterais de critérios judiciais ou do Ministério Público, 

como dispensa ou redução de encargos sem ressalvas. Também exclui a 

troca de concessões oficiais para ações que não impliquem em uma 

confissão de culpa, tais como oferecer-se a realizar a restituição do crime 

para a vítima, oferecer informações ou testemunho acerca de outros supostos 

infratores, ou renunciar ao cargo público após alegações de má conduta 

(tradução nossa) (ALSCHULER, 1979, p. 4). 

 

Portanto, plea bargaining não pode ser considerado somente como um escambo ou 

uma troca de bens entre pessoas, é consignado como uma série de negociações e concessões 

recíprocas feitas entre os promotores dos EUA e os réus em que estes vêm a declarar serem 

culpados e aqueles concedem benefícios por causa de ter feito tal declaração de culpabilidade. 

Os benefícios que os promotores oferecem podem ser vários, indo desde a formulação de uma 

denúncia por um crime menos grave até o compromisso de pleitear uma sentença mais branda 

junto a um órgão jurisdicionado (GARCIA, 1997, p. 34). 

Ainda sobre o conceito de plea bargaining afirma Albergaria: 

 

[...] a negociação entre arguido e o representante da acusação, com ou sem 

participação do juiz, cujo objeto integra recíprocas concessões e que 

contemplará, sempre, a declaração de culpa do acusado (guilty plea) ou a 

declaração dele de que não pretende contestar a acusação (plea of nolo 

contendere) (ALBERGARIA, 2007, p. 20). 
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Existem duas partes de fundamental importância para que seja realizado o plea 

bargaining, que são o membro da Promotoria e o réu acusado de ter praticado uma ou mais 

condutas criminosas. O referido instituto de início pode partir por qualquer uma das partes, 

porém, só pode proceder se existir a anuência dos dois, sendo que nenhum dos dois pode 

compelir o outro a vir a aceitar um acordo. 

Vários Estados norte-americanos vêm adotando medidas para que as vítimas dos 

crimes possam estimular, de alguma maneira, no processo de negociação. Sobre esse assunto, 

afirma Gaines e Miller: 

 

Um dos principais objetivos do movimento pelos direitos das vítimas tem 

sido aumentar o papel da vítima no processo da plea bargaining. Nos 

últimos anos, o movimento tem tido algum sucesso nesta área. Cerca de 

metade dos Estados-membros já permitem a participação da vítima na plea 

bargaining. Muitos têm leis semelhantes à lei da Carolina do Norte, que 

exige que o escritório do Promotor ofereça às vítimas ‘a oportunidade de 

consultar com o advogado de acusação’ e dar as suas opiniões sobre as 

‘possibilidades de plea’. No nível federal, o Crime Victims’ Rights Act [Lei 

do Direito das Vítimas de Crimes] concede às vítimas o direito de serem 

‘razoavelmente ouvidas’ durante o processo (tradução nossa) (GAINES; 

MILLER, 2011, p. 333). 

 

O plea bargaining contrasta com o sistema do Common Law o qual só permite que 

alguém seja considerado condenado se houver o julgamento por um órgão jurisdicionado, 

sendo um júri ou um juiz. A adoção desse instituto em países de Common Law justifica-se 

pelos motivos abaixo relacionados, conforme Carter e Pocar: 

 

A plea bargaining possui duas vantagens importantes que ajudam a explicar seu 

predomínio nos sistemas de common law e a recente disseminação para 

novas jurisdições. Em primeiro lugar, a conservação dos recursos [aqui 

compreendidos como os gastos, dispêndios] ao permitir que as partes 

negociem o resultado do caso criminal e eliminem a necessidade de um 

julgamento completo. Em segundo lugar, em casos complexos e com muitos 

réus, auxilia os promotores a obterem informações privilegiadas sobre redes 

de criminalidade (tradução nossa) (CARTER; POCAR, 2013, p. 36). 

 

A existência do plea bargaining é justificada por várias razões, ou seja, os réus podem 

ser beneficiados com a diminuição do tempo e dos custos se for comparado ao julgamento em 

um tribunal, também podem evitar a exposição inerente a um julgamento pelo tribunal e uma 

pena mais grave; a Promotoria consegue uma economia de tempo e de dinheiro com as 

despesas de um julgamento demorado; ambas as partes do processo são poupadas das 
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incertezas de um julgamento; também o sistema judicial norte-americano é poupado do ônus 

de ter que fazer um julgamento para cada crime imputado (DEL CARMEN, 2010, p. 46). 

Portanto, o direito norte-americano dá à possibilidade que seja cumprida a barganha 

penal em sua integralidade com o objetivo de que a guilty plea do acusado, motivada pela 

negociação com o promotor, não venha a prejudicar as garantias de defesa do imputado e 

culminem em um eventual prejuízo com a sua liberdade de locomoção. Porém, como a grande 

maioria dos acordos acontece informalmente, a tentativa de execução específica da 

negociação pode ser infrutífera se o acusado não comprovar a desídia do promotor ao cumprir 

as condições de barganha estabelecidas previamente. 

 

2.1.1 Modalidades de plea bargaining 

 

Os acordos podem ser feitos implicitamente ou explicitamente, se for implicitamente a 

denominação é implicit plea bargaining ou on-the-nose-plea, acontecendo quando o acusado 

vier a se declarar culpado sem que tenha acontecido qualquer negociação entre este e o 

Promotor, existindo portanto, a mera expectativa de se ganhar um benefício ou uma sentença 

que seja menos severa. Quando acontecer de maneira explícita é denominado de explicit plea 

bargaining é a que acontece de maneira explícita, com declarações mútuas da acusação e da 

defesa sobre o objeto do acordo (BOLL, 2009, p. 03). 

A modalidade de acordo que é mais conhecida é a sentence bargaining na qual o 

acusado se declara culpado baseando-se na promessa de uma sentença específica por parte da 

acusação. Um exemplo é o ato do promotor que atua em conjunto com o júri para que seja 

garantido que o réu receba uma sentença que não venha a ser superior a um determinado 

período convencionado com o próprio acusado. Porém, os referidos acordos somente 

prosperam com a aprovação do magistrado, o qual deve recusar a sentence bargaining se 

entender que a mesma não atende aos interesses públicos. 

É importante informar que a sentence bargaining engloba a possibilidade do promotor 

não vir a recomendar nenhuma sentença em juízo. No momento em que o magistrado 

questiona o promotor se o mesmo possui alguma recomendação a fazer sobre a sentença, ele 

pode recomendar nenhuma sentença caso assim o acusado o tenha convencido (GARDNER; 

ANDERSON, 2010, p. 52). 
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Já sobre a charge bargaining, esta ocorre quando o promotor retira algumas das 

acusações em troca da confissão de culpa, podendo ser definida tal modalidade, conforme 

Lippke: 

 

Charge bargaining ocorre quando os promotores oferecem para retirar as 

acusações de que eles acreditam que têm provas razoavelmente 

convincentes, evidências que poderiam muito bem se sustentar em um 

julgamento e convencer um juiz ou júri da culpa do réu, em troca da 

concordância do réu em se declarar culpado de uma ou mais outras 

acusações (tradução nossa) (LIPPKE, 2011, p. 85). 

 

O efeito principal da charge bargaining é a diminuição na potencial sentença, sendo 

que isso acontece porque o crime a ser imputado ao réu pela Promotoria é um crime de menor 

potencial ofensivo ou mesmo uma contravenção. 

Outra modalidade existente no modelo norte-americano é a count bargaining que 

representa a possibilidade de o agente criminoso se declarar culpado por uma quantidade de 

crimes menor do que o originalmente imputado. A título de exemplo se tem a possibilidade de 

um indivíduo ser primeiramente acusado de realizar dois furtos em continuidade delitiva, 

porém com o acordo realizado através do instituto do plea bargaining, o indivíduo se declara 

culpado por ter cometido somente um deles. 

Ainda tem-se a existência de fact bargaining, sendo que tal modalidade acontece 

quando, em troca de assumir a culpabilidade, o promotor se compromete a apresentar os fatos 

em juízo de maneira que possa favorecer o réu. Como exemplo, o promotor poderia omitir a 

existência de uma circunstância agravante ou o envolvimento de algum cúmplice do réu. 

Portanto, depreende-se que as várias modalidades de negociação de culpabilidade se 

distinguem somente pela natureza do benefício a ser concedido pelo membro da Promotoria, 

porém, é necessário que se tenha uma prévia declaração de culpabilidade por parte do 

acusado. 

 

2.2 A JUSTIÇA CONSENSUAL NO BRASIL 

 

A morosidade do processo penal, além da sobrecarga do sistema judiciário tiveram 

como resultado uma falta de encanto com a abordagem somente repreensiva. Esses referidos 

fatores levaram a uma busca por caminhos novos e alternativos para resolver litígios 

otimizando mais os recursos materiais e humanos. 
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Nessas mudanças sociais e jurídicas, os juristas brasileiros vieram buscando 

referências nos sistemas jurídicos estrangeiros, fazendo da Lei de n.º 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, um marco da Justiça Penal negociada no Brasil, trazendo para o Brasil o conceito de 

justiça consensual. 

A Constituição Federal de 1988 quando prevê uma norma programática determinando 

a criação dos Juizados Especiais, com competência para processar e julgar os crimes de menor 

potencial ofensivo foi o que deu a permissão para iniciar a Justiça Negocial no Brasil, 

constituindo, assim, para o início da solução consensual de conflitos em matéria criminal. 

Portanto, o Brasil adotou o modelo de justiça penal civil law, influenciado no modelo 

norte-americano common law, de fato a Lei n.º 9.099/1995 veio a implementar duas medidas 

despenalizadoras da Suspensão Condicional do Processo e da Transação Penal. 

Utilizando-se da mesma influência, a justiça consensual, na modalidade colaborativa, 

potencializou no ordenamento nacional quando foi editada a Lei n.º 12.850, de 2 de agosto de 

2013, a qual discorre sobre as organizações criminosas, em virtude da regulação da 

colaboração premiada no direito processual penal brasileiro. 

Esses institutos vieram para romper com a ideia da cultura do litígio e a ideia de 

adversariedade entre o Ministério Público e a defesa e, então, a resolução consensual de 

conflitos iniciou uma grande expansão. 

 

2.2.1 O Acordo de Não Persecução Penal e a Resolução do CNMP 

 

Influenciado pela experiência negocial norte-americana, o Acordo de Não Persecução 

Penal (ANPP) iniciou-se no Brasil no ano de 2017, com a Resolução n.º 181 do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP). O CNMP enfatizou que seria necessário instalar um 

sistema alternativo à persecução penal integral mediante a realidade caótica do sistema 

criminal nacional. 

O Acordo de Não Persecução Penal é considerado um ajuste pré-processual que pode 

ser feito entre o investigado e o Ministério Público, e que, quando cumprido enseja na 

extinção da punibilidade do acusado, arquivando-se o procedimento investigatório. O texto 

veio a passar por várias alterações, inclusive pela Resolução n.º 183/2017 a qual fez muitas 

mudanças no texto original. 

A questão principal acontecia pela flagrante inconstitucionalidade formal da referida 

resolução, sendo que foi editada por um órgão externo de fiscalização do Ministério Público, 

alterando o Direito Penal, criando um dispositivo despenalizador novo. 
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O Juiz Mauro Cesar Garcia Patini, da Vara Federal de Cáceres (MT), veio a confirmar 

que a Resolução conferiu aos membros do Ministério Público poderes que a Constituição ou 

qualquer outra lei jamais daria. Entre as inconstitucionalidades que foram alegadas estavam a 

violação do princípio acusatório, da reserva de jurisdição e do princípio da legalidade. 

A Resolução do CNMP vinha a ferir a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 22, 

inciso I, o qual traz de maneira categórica ser prerrogativa privativa da União legislar sobre 

matérias de Direito Penal e de Processo Penal. Além do mais, existia uma falta de respeito ao 

princípio da legalidade, o qual traz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei. 

Porém, em uma reviravolta, surgiu o projeto anticrime, de autoria do ex-ministro 

Sérgio Moro, propondo incluir o plea bargaining ao ordenamento jurídico do Brasil, sendo 

considerada uma ferramenta poderosa para lutar contra o acúmulo de processos que existem 

no Poder Judiciário. 

Para tanto, a proposta constava em seu artigo 28-A que poderia ser aplicado            

pré-processualmente de maneira parecida o Acordo de Não Persecução Penal previsto na 

Resolução n.º 181 do CNMP. Já o artigo 395-A foi apelidado de Acordo de Não Continuidade 

da Persecução Penal, o qual trazia a possibilidade do Ministério Público ou o querelante e o 

acusado requerer a aplicação de imediato das penas logo depois do recebimento da denúncia 

ou da queixa até ser iniciada a instrução. 

O jurista Lenio Luiz Streck (2019) também demonstrou preocupação com o excesso 

de discricionariedade que viria a ter o Ministério Público, realizando várias alterações 

legislativas para que o plea bargaining fosse aplicado de maneira mais séria no Brasil. A 

primeira é fazer com que o órgão ministerial venha a agir com total imparcialidade. Como 

uma maneira de conseguir essa imparcialidade e a igualdade entre as partes, o Ministério 

Público viria a ser obrigado a trazer aos autos todos os elementos favoráveis à defesa.  

Já a segunda medida seria dar punição para o agente que, de alguma maneira, não 

apresentasse elementos objetivos que viessem a favorecer o réu. Pois, mais do que a 

responsabilidade ética de buscar e também mostrar os fatos favorecendo o acusado, é preciso 

responsabilizar penalmente o que não viesse a fazer. O jurista então propôs o Rechtsbeugung, 

o qual prevê uma punição ao magistrado, promotor ou qualquer outro funcionário público ou 

até mesmo um juiz arbitral que venha a direcionar o Direito para decidir com parcialidade 

contra qualquer uma das partes. 
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A obrigação do Ministério Público de trazer aos autos os elementos favoráveis à 

defesa encontra-se prevista no Brasil desde o ano de 2002, quando incorporou o Estatuto de 

Roma do Tribunal Penal Internacional, que traz em seu artigo 54, in verbis: 

 

[...] alargar o inquérito a todos os fatos e provas pertinentes para a 

determinação da responsabilidade criminal, em conformidade com o 

presente Estatuto e, para esse efeito, investigar, de igual modo, as 

circunstâncias que interessam quer à acusação, quer à defesa (BRASIL, 

2002).  

 

A Câmara dos Deputados acatou a sugestão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Alexandre de Moraes, modificou o instituto do plea bargaining que foi previsto no pacote 

anticrime, deixando mais próximo do instituto da Transação Penal, ou uma quase repetição do 

Acordo de Não Persecução Penal que foi proposto anteriormente pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

 

2.3 PLEA BARGAINING BRASILEIRO 

 

As modificações que foram feitas na Lei n.º 13.964/2019 pela Câmara de Deputados 

vieram a desmoralizar o plea bargaining, ao mesmo tempo em que o Acordo de Não 

Persecução Penal deixou de ser somente um instrumento de política criminal de 

constitucionalidade formal questionável para se tornar o denominado Plea Bargaining do 

Brasil. 

O Plea Bargaining do Brasil terminou permitindo a sua aplicação ao crime de tráfico 

de drogas, quando estiver presente a causa de diminuição decorrente do privilégio e ao crime 

de corrupção. 

É nítida a diferença entre a proposta legislativa e o instituto dela decorrente, na medida 

em que foram propostas com um objetivo e um dos produtos dessa foi na direção oposta ao 

amenizar as penas para alguns desses crimes, fragilizando o combate aos mesmos. 

Mesmo o plea bargaining e a ANPP representando espécies de um modelo negocial 

para resolver conflitos com raízes claras no common law, os dois são diferentes, na sua 

essência, pena natureza dos efeitos e consequências decorrentes da celebração do acordo, 

além do alcance da sua aplicação. 

No que diz respeito à natureza dos efeitos, mesmo que a ANPP também vem a 

pressupor a confissão formal e circunstancial do crime, o que se tem no Acordo de Não 

Persecução Penal é o reconhecimento da justa causa para propor a ação penal, sem contestar a 
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ela, tal como acontece com a transação e a suspensão condicional do processo, sem o requisito 

da confissão. 

Sobre este assunto informa Renee de Ó Souza: 

 

A confissão contida no acordo de não persecução não tem a mesma função e 

consequência daquela contida no Plea Bargain, o qual se assenta na 

irreversibilidade da assunção de culpa do investigado e na possibilidade de 

aplicação de sanção penal imediatamente após a sua celebração (SOUZA, 

2019, p. 44) 

  

Nesse instituto a confissão seria a mera vontade de não oferecer resistência e, mesmo 

que venha a ser oferecida a ação penal superveniente, esta não poderia ser usada para formar a 

convicção para uma condenação. Pois, prova colhida pré-processualmente, sem autorização 

do contraditório não pode ser usada como elemento de convicção. 

Portanto, o plea bargaining previsto no pacote anticrime, mesmo mediante as suas 

imperfeições e necessidades de melhorar, poderia cumprir melhor o papel proposto, também 

poderia promover a celeridade de encerrar ações penais de menor gravidade, sem ter 

impossibilitada a negociação de uma pena que condiz com o crime, reduzindo a sensação de 

impunidade que se encontra presente no Brasil. 

 

 

3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

O plea bargaining não pode ser considerado o maior meio de solucionar casos penais 

nos Estados Unidos da América, conforme Ronando F. Wright e Paul Hofer, em analysis of 

Bureau of Justice Statistics Data, publicado no New York Times, nove de cada dez casos 

criminais americanos são solucionados antes de ser iniciada a instrução processual. 

Mesmo o plea bargaining possuindo muita eficiência, sofreu muitas críticas, sendo 

que alguns juristas como Aury Lopes Júnior, advogado criminalista se mostrou contra a 

aplicação do Plea Bargaining no Brasil, conforme abaixo: 

 

O Plea Bargain americano não se encaixa no sistema brasileiro. Hoje, fala-

se em 90% de negociação nos EUA como se fosse algo extremamente 

positivo, quando, na verdade, não é. Representa um afastamento da 

jurisdição. Em cada 10 casos, nove se resolveram em negociação entre 

acusado e MP. É uma lógica negocial no processo que é excessiva. O 

tamanho da população carcerária é sintoma de uma banalização. Seria um 

desastre. A explosão do sistema carcerário. E, mais do que nunca, dentro da 

seletividade que existe no país, encarceramento em massa do cliente 

preferencial do Brasil, o pobre (LOPES JUNIOR, 2019, p. online). 
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Nos argumentos de Aury Lopes Júnior o sucesso do plea bargaining deveria vir a ser 

visto como prejudicial, contrariando o princípio nacional da inafastabilidade da jurisdição, 

que encontra previsão na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 85, inciso XXXV. O 

autor afirma ainda que ao adotar esse sistema o Brasil só iria aumentar a desigualdade social e 

destruir o seu já velho sistema carcerário. 

Alguns, de maneira irônica, denominam o instituto de “fast food processual”, outros 

como é o caso do Professor Luiz Flávio Gomes (2019) defende que justiça rápida não pode 

ser sinônimo de injustiça. Resguardados do princípio de autonomia de vontade, os acusados 

poderiam ter total liberdade de decisão sobre os termos da barganha. Assim, o 

desenvolvimento certo da barganha seria muito benéfico para aqueles que já sofreriam uma 

condenação, porém consegue evitar um desgastante e burocrático procedimento criminal. 

O professor americano Adnan Sultan (2018), por sua vez, em sua palestra “Why 

Innocent People Plead Guilty (traduzido livremente como “por que inocentes se declaram 

culpados?”) vem afirmar que nos Estados Unidos da América muitos acusados conseguem 

passar menos tempo na prisão quando se declaram culpados do que se esperarem um 

julgamento de absolvição.  

Outra coisa, como maneira de coação do acusado para vir a aceitar o plea bargaining 

vários promotores cometem abuso de poder, vindo a blefar sobre as provas que possuem ou 

mesmo fazendo acusações mais graves do que deveriam. Assim, na opinião de Adnan Sultan 

(2018), a autonomia de vontades não é verdadeira e a escolha é uma ilusão, sendo que os 

acusados, na maioria das vezes, vêm a serem confrontados com uma escolha que não é 

possível, obrigados a dizer o que é preciso para ser evitada a possibilidade de perder a vida 

para a prisão. Sendo assim o plea bargaining seria o produto de um sistema de extorsão e de 

acesso assimétrico à evidência. 

A Associação Juízes para a Democracia (AJD) também apresentou várias críticas ao 

projeto anticrime, evidenciando o plea bargaining. Salienta-se que a previsão de incorporação 

do instituto estadunidense como sinal provinciano de ode à modernidade vem a ignorar a 

circunstância de que a justiça penal negocial é uma das que mais contribui para o volume 

prisional do referido país.  

Além da superlotação prisional ocasionada pelo instituto, a Associação Juízes para a 

Democracia também aponta para o excesso de poder que o projeto viria a dar para o 

Ministério Público, sem serem viabilizados os meios de controle judicial. Assim também 

entende Murilo Marques: 
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[...] não podemos concordar com a aplicação do instituto da Plea 

Bargain, similar aos Estados Unidos, com o MP possuindo ampla 

discricionariedade para agir, sob risco de contrariarmos princípios como o da 

ampla defesa, da isonomia, e, ainda, obtermos a confissão, muitas vezes, por 

meio de coação pelos amplos poderes da acusação (MARQUES, 2016, p. 

online). 

 

Portanto, o referido julgado concorda com a aplicação da plea bargaining, porém deve 

passar por várias mudanças para ser ajustada ao sistema penal brasileiro e assim ter alguma 

eficácia. 

 

3.1 ELEMENTOS DE APOIO PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Poder Judiciário do Brasil é muito inchado, se for considerado o seu custo que 

equivale a 1,3% do PIB, sendo esse número aproximadamente dez vezes maior em relação ao 

da Justiça dos Estados Unidos, equivalente a 0,14% do PIB dos Estados Unidos da América 

(ARAUJO, 2016, p. 50). 

Porém, se transposto a um contexto brasileiro, poderia ser legítimo suprimir garantias 

constitucionais em face da diminuição dos gastos públicos, mitigando os princípios 

constitucionais de ampla defesa, da presunção da inocência, do contraditório (SOMBRA, 

2011, p. 45).  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Nos últimos anos o modelo de justiça criminal baseado na aplicação de penas 

privativas de liberdade através de um moroso processo, não tem sido eficaz para solucionar 

todas as demandas penais. O sistema processual gera demasiados gastos com os dispêndios 

processuais, bem como utiliza de um longo espaço de tempo no julgamento do processo. 

A discussão sobre o plea bargaining foi marcada pela dicotomia entre a eficiência e a 

eficácia da justiça; entre a superlotação de processos e a superlotação dos presídios. A sua 

reformulação no Acordo de Não Persecução Penal, denominado de Plea Bargaining do 

Brasil, conseguiu manter a balança da justiça equilibrada entre as vantagens e desvantagens. 

Portanto, quando se analisa o Direito Penal pelo lado processualista se tem uma visão 

às vezes até falsa, do mundo da justiça penal. Essa visão com limites pode vir a atrapalhar o 
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desenvolvimento de novos modelos de administração da justiça e embaraçar a criação de 

novas maneiras com uma eficácia maior para resolver conflitos. 

O direito possui a sua lógica baseada à limitação de poder do Estado, cedendo espaço 

para a economia política, a qual verifica no mercado das negociações, um ambiente de grande 

fertilidade para que sejam implementados as suas pretensões, não importando muito para as 

regras do processo, as garantias de quem se encontra sob julgamento. 

Diante os aspectos analisados, entende-se que o instituto processual penal do plea 

bargaining, se devidamente implementado ao modelo de justiça brasileiro, aliando-se cada 

vez mais ao Common Law, pode surtir o efeito desejado pelo legislador na criação da lei nº 

13.694/2019. 
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