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RESUMO 

 
Esta pesquisa bibliográfica buscou demonstrar a tecnicidade do acordo de não 
persecução penal, que fora incluso às normas brasileiras por meio da Lei 13.964/2019, 
que adicionou o artigo 28-A ao Código de Processo Penal, trazendo uma forma de 
justiça consensual mais benéfica ao réu. A inclusão pressupõe um acordo entre as 
partes Ministério Público e acusado, acompanhado de sua defesa. Ao cumprir as 
condições acordadas manter-se-á o status de réu primário não reincidente ao acusado 
em questão. Objetivou-se responder questões acerca da constitucionalidade do 
acordo de não persecução penal, se há possibilidade de retroatividade abrangendo 
processos iniciados e sentenciados, como também, uma análise do cabimento do 
acordo em hipótese da Lei 11.340/06 e o cabimento e requisitos gerais deste 
instrumento. Para a realização deste trabalho foram utilizados livros doutrinários, 
artigos científicos, leis, súmulas dos Tribunais Superiores e jurisprudências. Visto 
tratar-se de tema recente, ainda aberto a discussões e de pareceres doutrinários e 
jurisprudencial de nossas Cortes Superiores, demanda-se um certo tempo para a 
apuração correta de dados e demais entendimentos. Dadas as considerações, 
conclui-se que o acordo trará agilidade aos juízos, pois, diminuirá a volumosa carga 
de processos de menor gravidade em tramite e será um procedimento que será 
suficiente para reprovação da prática delituosa, bem como para afastar o agente da 
reincidência de fato delituoso. 
 
Palavras-chave: Direito Processual Penal. Justiça Consensual. Lei 13.964/2019. 
 
 
 

NON- CRIMINAL PERSECUTION AGREEMENT: SOME ASPECTS OF THE 
REPERCUSSIONS FOR THE ACCUSED 

 
 
ABSTRACT 

 
This research tried to demonstrate the technicality of the non-criminal prosecution 
agreement, which had been included in Brazilian rules through Law 13.964 / 2019, 
which added Article 28-A to the Code of Criminal Procedure, bringing a more beneficial 
form of consensual justice to the defendant. This inclusion presupposes an agreement 
between the prosecutor and accused parties, accompanied by their defense. Upon 
complying with the agreed conditions, the status of a non-repeat offender to the 
accused in question will be maintained. The objective was to answer questions about 
the constitutionality of the non-criminal prosecution agreement, whether there is a 



possibility of retroactivity covering proceedings initiated and sentenced, as well as an 
analysis of the appropriateness of the agreement in the event of Law 11.340 / 06 and 
the suitability and general requirements of this instrument. To carry out this work, 
doctrinal books, scientific articles, laws, summaries of the Superior Courts and 
jurisprudence were used. Since this is a recent issue, still open to discussions and 
doctrinal and jurisprudential opinions from our Superior Courts, a certain amount of 
time is required for the correct investigation of data and other understandings. Given 
the considerations, it was concluded that the agreement will bring agility to the courts, 
since it will reduce the bulky burden of less serious cases in process and will be a 
procedure that will be sufficient to disapprove of the criminal practice, as well as to 
remove the offender criminal fact. 
 
Keywords: Criminal Procedure Code. Consensual Justice. Law 11.964/2019. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Vemos cada vez mais em noticiários e nas jurisprudências crimes que acabam 

prescrevendo em razão da morosidade do processo penal, restando que o agente 

venha a sair impune do ato ilícito praticado. 

Busca-se agilizar e, assim, respeitar o princípio da eficiência, criando formas 

diferentes para punir aqueles crimes de menor gravidade com formas alternativas para 

a solução do problema, ou seja, estaríamos aqui buscando um aprimoramento do 

sistema penal brasileiro. 

Uma das formas de acelerar os processos é o que foi introduzido ao Código de 

Processo Penal brasileiro pelo Pacote Anticrime (Brasil, 2019) por meio do qual 

poderá será feito um acordo entre Ministério Público, acusado e defesa para que o 

agente não venha responder um processo penal. A lei pode ser vista como uma 

inovação ao processo penal, sendo acrescentada mais uma forma de justiça 

consensual ao cenário brasileiro, juntamente com a transação penal, suspensão 

condicional do processo, composição civil. 

Apesar da realização de acordos penais não serem uma solução impecável, e 

não resolverem todos os problemas que o processo penal possui, ainda é uma medida 

necessária que trará maior efetividade aos processos. 

Esta pesquisa bibliográfica é realizada por meio de revisão bibliográfica, análise 

das leis e propostas legislativas e não esgota o tema em questão, visto tratar-se de 

tema recente e passível de discussão. Porém, traz pontos cruciais para entendimento 

e visualização da finalidade e da possiblidade do cabimento ou não deste acordo, não 

trazendo resultados concretos, mas que auxiliariam nas discussões e em pesquisas 

acadêmicas.   

 

 

2 NOÇÕES GERAIS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 

 

Acordo de não persecução penal é uma forma de evitar a instauração do 

processo penal e manter o agente como réu primário, mediante certas condições 

impostas pela lei e pelo Ministério Público de acordo com o caso concreto, em casos 

de crimes menos graves, cuja pena mínima não seja maior que quatro anos. Ainda, 

este precisa ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



O Acordo de não persecução penal foi inicialmente introduzido às normas 

brasileiras por meio da Resolução n° 181/2017 Conselho Nacional do Ministério 

Público, em seu artigo 18. Vejamos:  

 

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: [...] (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO, 2017, n.p.) 

 

Vê-se que, para caber o acordo, seria necessário que a prática delituosa não 

fosse arquivada, que tivesse pena mínima inferior a 4 anos, configurada como crime 

não cometido com violência ou grave ameaça e, ainda, que o investigado confessasse 

formalmente e circunstanciadamente a sua prática. 

No entanto, em 2019, tivemos o advento da Lei 13.964/2019, conhecida como 

Pacote Anticrime. Sua introdução ao Código de Processo Penal oferece o acordo de 

não persecução penal em seu Art. 28-A, que basicamente traz os mesmos requisitos 

da Resolução n° 181/2017 e prevê, em caso de cumprimento, que não constará em 

certidão de antecedentes criminais, tão somente para verificação se o agente fora 

beneficiado nos últimos 5 anos por algum acordo. 

 

2.1 CABIMENTO 

 

O Artigo 28-A, que foi inserido ao Código de Processo Penal, não trouxe um 

requisito novo para o cabimento do acordo, sendo os mesmos requisitos 

anteriormente tratados pela resolução CNMP 181/2017, quais sejam: (i) não ser caso 

de arquivamento do inquérito policial, ou do auto de investigação; (ii) o crime deve ter 

pena mínima inferior a quatro anos; (iii) não ser crime cometido com violência ou grave 

ameaça; (iv) ter a confissão formal e circunstanciadamente. Estes requisitos devem 

estar demonstrados e cumpridos cumulativamente, isto é, todos devem estar 

preenchidos; se um não estiver o acordo não poderá ser realizado. Vejamos o caput 

do Art. 28-A do CPP:  

 



Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado 
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal 
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 
(quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não 
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação 
e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas 
cumulativa e alternativamente: [...] (BRASIL, 1941) 

 

Para uma melhor análise do cabimento do acordo, vê-se necessário uma breve 

explicação dos requisitos que são impostos para que o acordo seja cabível, são eles:  

(a) não ser caso de arquivamento do inquérito policial ou do auto de 

investigação. Quando encerradas as investigações, o Inquérito Policial será 

encaminhado ao Ministério Público e dentre uma das providências que o parquet 

poderá tomar será o de arquivamento do Inquérito Policial, em razão de estar 

encerrada a possibilidade de investigação, por serem infrutíferas e não demonstrarem 

a justa causa (indicativo mínimo de autoria e materialidade do fato). 

Cabral (2020, p. 43) trata do assunto da seguinte forma:  

 

[...] devem estar plenamente preenchidos as condições da ação penal. 
Assim, deve existir a aparência de prática de um crime (fumus comissi 
delicti), deve existir legitimidade da parte (ou seja, a ação deve ser penal 
pública), a punibilidade concreta deve estar preservada (não pode estar, 
por exemplo, prescrita a pretensão acusatória) e também deve estar 
presente a justa causa, consubstanciada por elementos informativos e 
probatórios mínimos que emprestem amparos empírico para o 
oferecimento de denúncia. (CABRAL, 2020, p. 43). 

 

Sendo caso de arquivamento nos resta óbvio a impossibilidade de um acordo, 

pois, faltaria justa causa e somente caberá acordo se já for possível verificá-la.  

(b) que o crime tenha pena mínima inferior a quatro anos. De acordo com o Art. 

28-A §1° do Código de Processo Penal, para aplicar a pena mínima de quatro anos é 

necessário o cálculo das causas de aumento e diminuição de pena de acordo com o 

caso em questão, aplicando a menor porcentagem em caso de diminuição e aplicando 

a maior porcentagem na causa de aumento de pena. Guilherme de Souza Nucci 

(2020) explica bem esta situação: 

 

[...] a aferição da pena mínima (inferior a quatro anos) para a 
incidência deste acordo, deve-se aplicar as causas de aumento 
e diminuição existentes no caso concreto. Lembrar o seguinte: 
para encontrar o mínimo, deve-se aplicar a menor diminuição e 
o máximo aumento. Ilustrando: se um delito possui a pena 



mínima em abstrato no montante de 5 anos, mas foi praticado 
na forma tentada, terá uma diminuição de 1/3 a 2/3. Para o 
cálculo do benefício (pena mínima de 4 anos), deve-se usar a 
menor diminuição (porque ela pode ser usada pelo juiz); então 
retira-se de 5 anos a quantia de 1/3, totalizando 3 anos e 4 
meses (pode usar o acordo). Caso a pena mínima seja de 3 
anos, em tese caberia o acordo, mas há uma causa de aumento 
de 1/6 a 2/3, deve-se usar esta última; a pena vai para 5 anos 
(inviável o acordo). (NUCCI, 2020, p. 62). 

 

Assim, um crime com pena de até quatro anos não necessariamente será 

sempre possível o cabimento do acordo, pois, de acordo com a singularidade de cada 

caso, será necessária uma análise mais profunda, em razão das causas de aumento 

e diminuição de pena. 

(c) o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Este 

requisito é de simples observação, se o crime for cometido por violência ou grave 

ameaça tal instrumento não poderá ser aplicado. Além disso, não há benefício para 

pessoas que praticaram crimes com violência, visto que estes são de maior 

reprovabilidade e devem ser apurados em um processo penal. 

(d) confissão formal e circunstanciada. O acusado deverá confessar 

formalmente e de forma detalhada a prática do ato ilícito, em vídeo, tendo presente o 

membro do Ministério Público e o seu defensor. 

No entanto, há divergência doutrinária se esta confissão realizada durante o 

acordo poderá ser usada como prova em um eventual processo penal posteriormente. 

 Guilherme de Souza Nucci (2020, p. 60) entende que esta confissão é 

meramente uma “admissão de culpa”, pois inexiste um processo-crime para justificar 

uma confissão. Por outro lado, CABRAL (2020) entende que, se homologado o 

acordo, a confissão formal poderá ser utilizada no processo penal. Com isso, há a 

possibilidade de que, em caso de descumprimento do acordo, seja utilizada de forma 

legítima no processo penal. 

Seguindo a linha de raciocínio de Nucci (2020), compreende-se que as provas 

produzidas antes do processo penal, para terem validade, necessitam ser 

reproduzidas dentro do rito processual. O acordo é medida pré-processual, com isso, 

a prova produzida deverá ser repetida em caso de um processo penal que venha a 

ser instaurado posteriormente em caso de descumprimento. 



Assim como o Inquérito Policial, esta confissão extrajudicial deverá ser tratada 

como conteúdo informativo, somente terá validade se confirmada por elementos que 

serão verificados durante a instrução penal, conforme Capez (2016, p. 158) explica:  

 

O inquérito policial tem conteúdo informativo, tendo por finalidade 
fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da 
infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal. 
No entanto, tem valor probatório, embora relativo, haja vista que os 
elementos de informação não são colhidos sob a égide do contraditório 
e da ampla defesa, nem tampouco na presença do juiz de direito. Assim, 
a confissão extrajudicial, por exemplo, terá validade como elemento de 
convicção do juiz apenas se confirmada por outros elementos colhidos 
durante a instrução processual. (CAPEZ, 2016, p. 158). 

 

Dessa forma, visualiza-se que a confissão realizada durante o acordo, assim 

como no inquérito, terá caráter meramente informativo, pois não são colhidos com 

amparo do contraditório e ampla defesa, devendo ser reproduzidos durante o eventual 

processo penal para que sirva como elemento de fundamentação do juiz em sua 

sentença penal. 

 

2.2 CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL 

 

Além dos requisitos previstos pelo caput do Art. 28-A do Código de Processo 

Penal, existem condições antevistas nos incisos I a V deste mesmo artigo, em que o 

agente deverá submeter-se para que o acordo seja válido, tais como: reparar o dano 

causado à vítima; renunciar voluntariamente aos bens e aos direitos indicados pelo 

Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime; prestar serviço à 

comunidade ou entidades públicas; pagar prestação pecuniária à entidade pública ou 

de interesse social e cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP. 

Vejamos como os legisladores nos trouxeram estas condições nos termos do Art. 28-

A do Código de Processo Penal:  

 

Art. 28-A do CPP: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, 
exceto na impossibilidade de fazê-lo; 
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo 
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do 
crime; 
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por 
período correspondente à pena mínima cominada ao delito 
diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo 



da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal);  
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos 
do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser 
indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, 
como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos 
aparentemente lesados pelo delito; ou 
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo 
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a 
infração penal imputada. (BRASIL, 1941, n.p.)  

 

O inciso primeiro deste artigo supracitado prevê a necessidade de reparar o 

dano ou restituir a coisa da vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Rodrigo Leite 

Ferreira Cabral (2020, p. 48) acredita que 

 

Talvez esse seja uma das condições mais importantes do acordo 
de não persecução penal, uma vez que dá voz e vez à vítima na 
persecução penal, reforçando o forte movimento atual de 
redescobrimento da vítima. É certo que a pretensão de Justiça 
que deve ser ínsita a toda a persecução penal não é realizada a 
plenos pulmões sem a devida atenção à vítima, que se dá de 
uma forma bastante relevante por meio da reparação do dano. 
(CABRAL, 2020, p. 48). 

 

É de suma importância a reparação do dano causado à vítima, pois acaba por 

respeitar o previsto no Art. 186 do Código Civil (BRASIL, 2002), no qual há a previsão 

de reparar o dano causado a outrem por meio de ato ilícito. A responsabilidade civil 

busca compensar danos que tenham levado à diminuição de um bem jurídico de outra 

pessoa. 

Esta condição deverá ser proposta pelo membro do Ministério Público que 

ouvirá a vítima para que entenda qual é a melhor forma de reparação do dano 

causado.  

O segundo inciso aponta a renúncia voluntária dos bens e direitos indicados 

pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Esta 

condição busca resolver o problema dos produtos, instrumentos e proveitos do crime, 

a fim de retirar os instrumentos de circulação e devolver os proveitos do crime para a 

vítima, ajudando no cumprimento da condição do primeiro inciso. 

No  terceiro inciso do Art. 28-A do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941), 

o agente deverá praticar como uma forma de reprovação de sua conduta delituosa, 

mediante prestação de serviço comunitário ou a entidade pública, que não será 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art45


imposta pelo membro do parquet e, sim, acordada entre as partes, pois, sem o devido 

processo legal não é possível a violação de direitos indisponíveis, como a liberdade. 

Porém, é aqui que entra um dos benefícios em se optar pelo acordo, tendo em vista 

de que esta condição deverá ser pelo tempo mínimo da pena, reduzido de um a dois 

terços, a depender da gravidade e reprovabilidade do fato.  

O inciso IV requer como condição o pagamento de prestação pecuniária, nos 

termos do Art. 45 do Código Penal, à entidade pública ou de interesse social. Esta é 

uma forma mais simples de cumprimento da condição e, também, de mais fácil 

comprovação, porém menos efetiva quanto a repressão e prevenção da prática de 

crimes, visto que a prestação de serviço acaba por ser algo que acarretará maiores 

dificuldades e problemas na vida do investigado, o que prevenirá o retorno ao crime. 

Por fim, o último inciso torna as condições dos incisos I a IV meramente 

exemplificativas, pois dará ao membro do Ministério Público liberdade para que 

proponha medidas não previstas pela lei e que sejam mais adequadas, efetivas e 

concretas de acordo com a singularidade de cada caso. 

Cabral (2020, p. 49) ainda traz uma outra condição e a considera como uma 

“condição implícita”, que é o dever do agente comprovar o cumprimento do acordo. 

Cabral (2020) entende que não basta o cumprimento do acordo, mas também é dever 

do agente comprovar que cumpriu, ou a impossibilidade temporária de cumpri-lo. Em 

outros termos, não cabe ao Ministério Público notificar o investigado para que este 

demonstre o cumprimento, mas ao investigado que comprove periodicamente o 

cumprimento desta obrigação, sob pena do imediato oferecimento da denúncia. 

 

2.3 HIPÓTESES DE NÃO CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL 

 

O acordo de não persecução penal nem sempre poderá ser aplicado, mesmo 

que preencha os requisitos objetivos, visto existir hipóteses previstas no §2° do Art. 

28-A do CP, sob as quais o acordo não poderá ser trazido ao caso concreto, vejamos:  

 

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas 
seguintes hipóteses: I - se for cabível transação penal de 
competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da 
lei; II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos 
probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais 
pretéritas; III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos 



anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não 
persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do 
processo; e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência 
doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões 
da condição de sexo feminino, em favor do agressor (BRASIL, 
1941, n.p.)  

 

A primeira hipótese de não cabimento está no sentido de que, se for cabível a 

transação penal, não caberá o acordo de não persecução penal. É preferível a 

aplicação do instituto da transação penal por este ser mais benéfico ao réu. Ademais, 

entendem Francisco Dirceu Barros e Jefson Romaniuc (2020) que o acordo de 

persecução penal possui natureza subsidiária em relação à transação penal, sendo 

aquele aplicado somente se este não for cabível ao caso. Outra hipótese é a 

reincidência ou conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 

insignificantes as infrações penais pretéritas. Na Resolução 181/2017 do CNMP, era 

previsto ao acordo que não seria cabível caso o investigado incorresse nas regras do 

Art. 76, §2° da Lei 9.099/95. Com o pacote anticrime, essa previsão foi dividida nos 

incisos II e III, ou seja, o réu não poderá se beneficiar do acordo se este não respeitar 

os requisitos da transação penal, tais como, a não reincidência e o prazo de cinco 

anos sem ser beneficiado por acordos (transação penal, acordo de não persecução 

penal ou suspensão condicional do processo). 

A terceira hipótese será em caso de violência doméstica ou familiar, ou ainda, 

crimes praticados contra a mulher em razão de gênero. Nos crimes da lei Maria da 

Penha, o legislador trouxe uma incidência menos benéfica aos crimes praticados 

nesta esfera, não permitindo soluções por meio de acordos. Isto significa que não é 

possível a aplicação de acordos de não persecução penal, tampouco transação penal 

em caso de incidência da Lei Maria da Penha. 

 

 

3 FORMALIDADES 

 

Estando presentes os requisitos para a proposição do acordo de não 

persecução penal, devemos observar as regras de formalidade para que seja proposto 

da maneira prevista pelo Código de Processo Penal. As formalidades deste 

instrumento encontram previsão nos parágrafos 3° a 14° (BRASIL, 1941). 



O acordo de não persecução penal que será formado por Ministério Público, 

investigado e seu defensor terá de ser formalizado por escrito e demonstrará a 

qualificação do investigado, o prazo de cumprimento e estipulará de forma clara as 

condições e valores a serem indenizados à vítima.  

Realizado o pacto entre as partes, será o acordo escrito encaminhado ao juiz 

para a realização de audiência, na qual o magistrado irá verificar a legalidade e a 

voluntariedade do acordo, por meio de oitiva do investigado. Nesta fase do 

procedimento, o magistrado fará a fiscalização do acordo, que terá analisada sua 

legalidade adequada ao caso, se estão presentes todos os requisitos para tanto, e se 

foram observadas todas as formalidades deste instrumento. Nas palavras de Cabral 

(2020, p. 52), “[...] o juiz funciona como um fiscal do “princípio da obrigatoriedade”, 

evitando-se, assim, que o Ministério Público abra mão da ação penal em casos que 

não tem fundamento político criminal para tanto”. 

Após a audiência, o Magistrado estará diante de duas opções, sendo uma delas 

a homologação do acordo e a outra a devolução dos autos ao Ministério Público para 

reestruturar o documento em razão de ser inadequado, insuficientes ou abusivas ao 

entendimento do juiz.  

Se forem encontradas cláusulas inadequadas, insuficientes ou abusivas, o 

instrumento será devolvido ao Ministério Público, desde que haja concordância do 

investigado e seu defensor. No entanto, assim como observado na obra de Nucci 

(2020), não parece que a vontade do investigado possa ser levada em conta em razão 

dessas cláusulas abusivas, devendo ser devolvido independente da vontade do 

acusado.  

Após a devolução, o Magistrado poderá recusar a homologação do acordo se 

detectar ilegalidades ou irregularidades que não foram reformuladas na proposta de 

acordo do Ministério Público e a este caberá a complementação das investigações ou 

o oferecimento da denúncia.  

Por outro lado, em caso de homologação, a vítima será intimada acerca da 

homologação e os autos serão devolvidos ao promotor de justiça, que encaminhará 

ao juízo de execução penal competente. Este iniciará a prestação das medidas 

aplicadas. Se cumprido integralmente o acordo, o Membro Ministerial irá requerer o 

arquivamento da investigação e restará extinta a punibilidade do agente, além de não 

constar em certidão de antecedentes criminais, tão somente para a verificação do 



prazo de cinco anos para a realização de novo acordo, transação ou suspensão 

condicional do processo, mantendo o sujeito, o status de réu primário se for o caso. 

 

3.1 DA RECUSA EM OFERECER O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 

 

O acordo de não persecução penal não poderá ser utilizado meramente como 

um método paliativo para investigações mal conduzidas ou que não tenham presentes 

os indícios mínimos de autoria e prova da materialidade. 

Se o promotor não fizer a proposta de acordo deverá fundamentar 

adequadamente o motivo da sua recusa e, se o agente e seu defensor não 

concordarem com a decisão, deverá tomar como procedimento o Art. 28 §1° do 

Código de Processo Penal,  requerendo que a matéria seja revisada por instância 

superior competente do órgão ministerial. 

Nesse caso, quando remetido ao órgão superior do Ministério Público, Dezem 

(2020, p. 182) argumenta que, como regra, não há óbice para que o Ministério Público 

ofereça denúncia, enquanto não completa a análise do órgão superior ministerial. 

Neste momento, o juiz não poderá julgar o processo, se não houver parecer do órgão 

superior do Ministério Público. 

Se houver, ainda, atos processuais praticados neste momento e o pedido for 

deferido, estes deverão ser anulados (DEZEM, 2020). 

 

3.2 EFEITO SUSPENSIVO EM CASO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 
CONTRA DECISÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO 

 

Quando há a decisão de não homologação de acordo de não persecução penal, 

abre-se a hipótese de se utilizar do recurso em sentido estrito, visto no Art. 581, XXV 

do Código de Processo Penal, sobre o qual terá legitimidade para propor tanto a 

defesa, quando a acusação, no entanto, este recurso não terá efeito suspensivo. 

Se for decidido pelo provimento do recurso, Dezem (2020)  faz referência, por 

analogia, à súmula 709 do STF, cuja decisão de provimento valerá como 

homologatória do acordo, que apresenta “Salvo quando nula a decisão de primeiro 

grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, 

pelo recebimento dela”. (DEZEM, 2020, p. 183). 



De acordo com a súmula, em caso de provimento de recurso que combata a 

rejeição da denúncia, esta decisão valerá como recebimento da denúncia, e por 

analogia, deve ser aplicada ao caso de não homologação do acordo de não 

persecução penal, e a decisão de provimento valerá da mesma forma, como uma 

homologação deste instituto.  

Homologado o instituto, o que tiver acontecido nos autos será considerado nulo, 

visto não estar presente o efeito suspensivo. Se não for dado provimento, os autos 

seguirão normalmente. 

 

3.3 CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE NÃO 

PERSECUÇÃO PENAL 

 

Se forem descumpridas as condições impostas pelo acordo de não persecução 

penal, o Ministério Público deverá comunicar o juízo competente com a finalidade de 

rescindir o pacto firmado com o agente, para posterior oferecimento de denúncia.  

Também, de acordo com o Artigo 28-A. §11, o descumprimento por parte do 

investigado, poderá ser utilizado como justificativa para não ser proposta uma 

suspensão condicional do processo.  

Além do acima exposto, será possível usar a confissão (ou admissão de culpa) 

como instrumento de conteúdo informativo, assim como explicado nas seções 

anteriores.  

De acordo com as considerações de Nucci (2020), assim como na 

homologação do acordo, em caso de descumprimento, a vítima deverá também ser 

intimada para tomar conhecimento do fato. 

O acordo não suspende o prazo prescricional da pretensão punitiva, este 

permanecerá correndo a partir da data do fato, até eventual oferecimento da denúncia 

em caso de descumprimento. Veja-se, pois, o que, por analogia, Lima (2020, p. 1.573) 

aponta: 

 

[...] homologada a proposta de transação penal, enquanto não houver 
o cumprimento da pena de multa ou restritiva de direitos, o lapso 
prescricional da pretensão punitiva abstrata terá permanecido em 
curso desde a data do fato delituoso.304 Na verdade, o prazo 
prescricional somente será obstado quando houver o cumprimento da 
sanção ou, na hipótese de descumprimento da transação penal, 
quando houver o oferecimento e subsequente recebimento da peça 



acusatória, já que o art. 117, inciso I, do CP, prevê a interrupção da 
prescrição apenas com o recebimento da denúncia ou da queixa. 

(LIMA, 2020, p. 1.573). 
 

Conclui-se que, em caso de descumprimento do acordo, o Membro Ministerial 

poderá oferecer denúncia e utilizar do descumprimento como justificativa de não 

propor a suspensão condicional do processo ou utilizar da confissão como instrumento 

de conteúdo informativo, porém deverá atentar para o prazo prescricional, pois, o 

acordo não é causa suspensiva da prescrição. 

 

3.4 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E A AÇÃO PENAL PRIVADA 

SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA 

 

A ação penal privada subsidiária da pública acontece quando o Ministério 

Público está inerte quanto à sua obrigação de propositura de ação penal ou inerte de 

suas diligências necessárias, o que acarretará na permissão de que o ofendido 

ofereça a queixa subsidiária no lugar do promotor de justiça, pelo prazo decadencial 

de seis meses. Exercido o direito de ação penal subsidiária não tira o direito de o 

Ministério Público oferecer a denúncia e, assim, instaurar a ação penal pública, 

ficando o mesmo delito sujeito às duas ações.  

Lima (2020, p. 347) traz a hipótese de ação penal privada subsidiária da 

pública:  

 

Supondo, assim, a prática de um crime de ação penal pública (v.g., 
furto), caso o Ministério Público permaneça inerte, o ofendido passa a 
deter legitimidade ad causam supletiva para o exercício da ação penal 
privada (no caso, subsidiária da pública). Logo, se o Ministério Público 
permanecer inerte – ou seja, se o órgão ministerial não oferecer 
denúncia, não requisitar diligências, não requerer o arquivamento ou 
a declinação de competência, nem tampouco suscitar conflito de 
competência – surgirá para o ofendido, ou seu representante legal, ou 
sucessores, no caso de morte ou ausência da vítima, o direito de ação 
penal privada subsidiária da pública. 

 

A realização do acordo de não persecução penal não gera à vítima o direito de 

oferecer queixa contra o acusado, pois, o Art. 5, LIX, da Constituição Federal (Brasil, 

1988) deixa claro que o ajuizamento desta ação está ligado ao fato do membro do 

Ministério Público estar claramente inerte com suas diligências. No caso do acordo 



não há inércia, pois aqui o membro está a impulsionar o andamento do caso, restando 

o não preenchimento dos requisitos da ação penal privada subsidiária da pública. 

 

3.5 RETROATIVIDADE 

 

Por se tratar de um tema novo, existem poucos materiais que tratam a questão 

da retroatividade do acordo de não persecução penal, sendo um tema ainda muito 

discutível e que necessita de posicionamento a ser adotado pelos Tribunais 

Superiores. Porém, vê-se demonstrado que com a entrada em vigor da Lei 13964/19, 

deverá ser proposto o acordo a aqueles que tiverem direito. Não havendo necessidade 

de grandes discussões acerca dos casos em que ainda não tenha ocorrido a denúncia, 

visto que, por óbvio, caberá o acordo seguindo seu procedimento comum. O grande 

problema envolve os casos em que já tenha acontecido o recebimento da denúncia 

ou processos já julgados e pendentes de recursos. 

Para resolver este assunto Dezem (2020) aponta que se trata de conteúdo de 

norma mista e para os processos que não foram julgados devem ser realizados os 

acordos, encaminhando os autos ao membro do parquet para que realize os trâmites 

necessários. 

Nesse raciocínio, Lopes Junior (2019, p. 116) complementa que “[...] a lei 

processual penal mais benéfica poderá perfeitamente retroagir para beneficiar o réu, 

ao contrário pelo defendido pelo senso comum teórico”. 

Por analogia, deve-se levar em conta o ocorrido com a transação penal, tal 

como afirma Lima (2020, p. 93).  

 

De acordo com o art. 90 da Lei nº 9.099/95, as disposições da Lei dos 
Juizados Especiais Criminais não seriam aplicáveis aos processos 
penais cuja instrução já estivesse iniciada. Discutiu-se, à época, se 
seria possível que esse dispositivo restringisse a aplicação da referida 
lei aos processos penais cuja instrução já estivesse em curso. 
Sem dúvida alguma, trata-se a Lei nº 9.099/95 de norma processual 
híbrida ou mista, porquanto reúne dispositivos de natureza 
genuinamente processual e de natureza material. De fato, no tocante 
ao procedimento sumaríssimo ali previsto, fica evidente que se aplica 

o art. 2º do CPP, já que se trata de norma genuinamente processual. 

 

Da mesma forma, o STF decidiu que a Lei 9.099/95 tem natureza mista e as 

normas de direito penal nela inseridas tem conteúdo mais benéfico, devendo retroagir 

aos réus para assim beneficiá-los. 



Compreende-se que, por se tratar de norma mista de direito material e 

processual, a lei pode retroagir para beneficiar o réu abrangendo casos, cuja denúncia 

ainda não fora recebida e casos em que a denúncia já tenha sido recebida, até mesmo 

casos já sentenciados, com exceção dos que tenham o trânsito em julgado presente. 

Da mesma forma, Dezem (2020) traz que processos que já tenham sido 

julgados e pendentes de apelação de julgamento de recurso extraordinário ou 

especial, por ser conteúdo de norma mista, são cabíveis as proposituras deste instituto 

pelo Ministério Público.  

Processos que forem sentenciados e vierem a desclassificar o crime, 

preenchendo os requisitos do acordo, poderão ser aplicados, pois, seguindo o 

entendimento de Dezem (2020), esta hipótese segue no mesmo sentido da Súmula 

n° 337 do STJ, que prevê cabível a suspensão condicional do processo, quando 

houver desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. 

Também o Art. 383 §1° do Código de Processo Penal permite a aplicação dos sursis 

mesmo em segundo grau. 

Por fim, para processos que já tenham transitado em julgado, não será cabível 

o acordo, pois demonstra incompatibilidade com a proposta de acordo de não 

persecução penal. 

 

 

4 CONSTITUCIONALIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 

 

Antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (pacote anticrime) havia 

discussão em relação à constitucionalidade do acordo de não persecução penal, no 

sentido em que era inconstitucional, tendo em vista que a competência para legislar 

sobre matéria de direito penal é exclusiva da União; em outras palavras, havia 

inconstitucionalidade formal em razão da incompetência do CNMP em legislar matéria 

de direito penal e processual, de acordo com o Art. 22, inciso I da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988). 

O Conselho Nacional do Ministério Público possui competência constitucional 

(Art. 130-A, §2°, I da Constituição Federal) para expedir atos regulamentares. 

Ademais, é de entendimento do Supremo Tribunal Federal que as resoluções do CNJ 

e CNMP possuem caráter normativo primário (CABRAL, 2020), podendo permitir a 

expedição de atos regulamentadores autônomos, aos seus membros, desde que 



inseridos na esfera de competência de seu órgão. A figura autônoma adquire extrema 

relevância nas hipóteses de omissão legislativa, que fazem referência a temas 

essenciais à Constituição (JUSTEN FILHO, 2015). 

No mesmo sentido, Justen Filho (2015, p. 218) aponta que o “[...] STF reputou 

que a omissão do legislador não constitui obstáculo a edição de normas 

regulamentares destinadas a tornar efetivas determinações constitucionais.” Como 

vemos, a resolução busca aplicar os princípios constitucionais da eficiência, 

proporcionalidade, celeridade e do acusatório.  

Em razão da inconstitucionalidade, face à competência exclusiva da União em 

legislar matéria de direito penal e processual, Cabral (2020) aponta que o acordo de 

não persecução penal não possui natureza jurídica processual, tampouco de direito 

penal material, pois o conceito de norma processual é de natureza técnica, devendo 

envolver o exercício de uma pretensão punitiva, perante autoridade judicial, 

manifestada por parte legítima (Ministério Público), respeitando o princípio do 

contraditório e da ampla defesa. 

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2886 (Ação 

Direta de Inconstitucionalidade), trouxe que o inquérito policial não se inclui no âmbito 

estrito do processo penal, cuja competência é privativa da União, pois o inquérito é 

procedimento subsumido nos limites da competência legislativa concorrente, a teor do 

Art. 24, XI, da Constituição Federal. 

 Com isso, vemos que há a necessidade da existência de um processo para 

que seja de natureza penal, aqui, em razão da inexistência trata-se de um negócio 

jurídico extrajudicial. Neste sentido, segundo Barros e Romaniuc (2020, p.72): 

 

não existe processo penal formado quando da celebração de eventual 
acordo de não persecução penal. A participação do Poder Judiciário é 
posterior e visa tão somente chancelar a tratativa anteriormente feita 
entre acusação e defesa. Assim como a submissão do arquivamento 
do inquérito ao Poder Judiciário, a celebração passará por sistemática 
semelhante, o que não permite entender ser do magistrado a decisão 
de sua celebração ou não. 

 

Da mesma forma, Cabral (2020) aponta que o acordo de não persecução 

penal não possui natureza de direito penal material, pois, este instrumento consensual 

não impõe penas, sendo limitado a ato de natureza negocial de direitos e de 

obrigações. As obrigações estabelecidas pelo acordo de vontades não têm natureza 



de pena, pois lhe falta a imperatividade, sobre o qual o Estado impõe coercitivamente 

a pena atribuída pela decisão judicial, independente da vontade do agente. Já as 

obrigações do acordo são assumidas voluntariamente pelo acusado. Neste caso, o 

Ministério Público não poderá impor coercitivamente o sujeito de cumprir suas 

obrigações, conforme explicado anteriormente, e somente poderá o membro 

ministerial oferecer denúncia em razão do descumprimento. 

Conclui-se que a previsão do acordo de não persecução penal já era 

constitucional quando somente se encontrava na Resolução 181/2017, mas com a 

chegada da Lei 13.964/2019, encerra por vez a discussão em razão da 

inconstitucionalidade pela incompetência de legislar do Conselho Nacional do 

Ministério Público.  

Após a entrada em vigor do pacote anticrime, foi ajuizada pelo CONAMP 

(Associação Nacional dos Membros do Ministério Público) a ADI n° 6.305, apontando 

que não cabe ao juízo da execução tratar da prestação de serviços comunitários, 

prestação pecuniária e local da execução, mas sim cabe ao Ministério Público todos 

os termos do acordo (Art. 28-A, III e IV). Haja vista o acordo não ser uma pena imposta 

pelo poder judiciário, mas um acordo de vontades das partes, sendo o poder-dever 

destinado ao membro do ministério público em razão do não exercício da função 

acusatória estabelecida constitucionalmente. Ademais, foi questionado os limites da 

homologação judicial, pois somente pode ser objeto de apreciação do poder judiciário 

as formalidades do processo, e não o mérito do acordo. 

Schaum e Silva (2020,) ao tratarem desta ADI, concluem que o Ministro Dias 

Toffoli, ao decidir não faz qualquer menção ao acordo de não persecução penal e trata 

apenas do juízo de garantias. E o Ministro, Luiz Fux, quando apreciou a matéria não 

concedeu a liminar que pretendia suspender os §5° a 7° do Art. 28-A, pois inexiste 

fumus boni iuris, a medida prevista no Art. 28-A §5° pode ser interpretada como um 

sistema de “freios e contrapesos”, que impedirá cláusulas abusivas ou inadequadas 

propostas pelo Ministério Público e, por fim, cabe dizer, que o juízo se limitará a não 

homologar o acordo e não redigir seus termos, pois esta prerrogativa é do Ministério 

Público. 

 

 

5 O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E A LEI MARIA DA PENHA 

 



O Art. 28-A do Código de Processo Penal, em seu parágrafo segundo inciso 

quarto, trouxe a previsão de impossibilidade de aplicação do instituto do acordo em 

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

a mulher por razões da condição de sexo feminino. Foi correta a escolha do poder 

legislativo de trazer a previsão de impossibilidade do acordo em crimes de violência 

doméstica, pelos fatos e fundamentos discorridos na sequência. 

A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de prevenir, coibir e erradicar a 

violência doméstica familiar contra a mulher, buscando proteger a saúde física e 

psíquica da mulher, bem como, garantir o exercício efetivo ao direito a vida, 

segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, 

lazer trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e a convivência familiar e 

comunitária, nos ternos dos artigos 1° e 3° da Lei 11.340/2005 (BRASIL, 2005,). 

Em seu artigo 41 proíbe a aplicação da Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados 

Especiais), na qual observa-se: “Art. 41. Aos crimes praticados com violência 

doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se 

aplica à Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.” 

No mesmo sentido, temos o apontamento das Súmulas do STJ n° 536, 588 e 

589 afirmando a impossibilidade e incompatibilidade de aplicação de institutos 

voltados a crimes de menor gravidade, em razão do grau de reprovabilidade social e 

moral, não havendo nada a se falar em conduta inofensiva ou penalmente irrelevante 

(STJ, HC. 331.580, julgado em 17/09/2015). 

Sobre este tema, o STJ editou as seguintes Súmulas:  

 

Súmula 536 - A suspensão condicional do processo e a transação 
penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei 
Maria da Penha. (Súmula 536, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
10/06/2015, DJe 15/06/2015) 
Súmula 588 - A prática de crime ou contravenção penal contra a 
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico 
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, 
DJe 18/09/2017) 
Súmula 589: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou 
contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das 
relações domésticas. 

 

Com isso, nos resta demonstrar o entendimento dos tribunais superiores e do 

poder legislativo de que as regras de crimes de menor potencial ofensivo não são 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
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https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27536%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27536%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27536%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27588%27).sub.#TIT1TEMA0
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aplicáveis ao rito da Lei Maria da Penha, em razão do grau de reprovabilidade da 

conduta e a não caracterização de conduta penalmente irrelevante do agente.  

Parecem ser corretas as palavras de  Barros e Romaniuc (2020) quando 

afirmam que o acordo de não persecução penal, acaba por ter incidência seletiva, 

sendo aplicável apenas aos delitos de média lesividade, os quais estando ligado à 

justiça restaurativa e aos delitos mais reprováveis não terão a incidência desse 

instituto. 

Nessa perspectiva, foi feito uma clara opção político-criminal na Lei 13.340/06 

de uma incidência menos benéfica aos delitos desta lei, com isso, é incabível uma 

forma de resolução consensual a estes casos (CABRAL, 2020). 

Porém, será cabível o acordo em crimes praticados contra mulher desde que 

não sejam praticados no âmbito doméstico, familiar, em relação íntima de afeto ou 

baseada no gênero. 

Dessa forma, Bianchini e Gomes (2020, p. 286) esclarecem que  

 

Nos casos de ocorrência isolada, de escassa gravidade e que não 
esteja baseada em uma questão de gênero, justifica-se a criação de 
‘soluções alternativas no Processo Penal que proporcionem 
celeridade na resolução dos casos menos graves’. (Resolução CNMP 
181/17). Trata-se de observar, aqui, o princípio da especificidade da 
violência de gênero. Fora dela, seria aplicável tais soluções 
alternativas. 

 

 

6 O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E A TRANSAÇÃO PENAL 

 

Ambos os institutos são formas de resolução consensual, que são benéficos ao 

réu por lhe trazerem diversos benefícios, tais como a não realização do processo 

penal, a não aplicação de uma pena, mas de uma medida alternativa mais benéfica e 

uma ficha de antecedentes criminais que permanecerá sem registros, mantendo o 

acusado como réu primário em eventual processo futuro, afastando os efeitos da 

reincidência. 

A transação penal e o acordo de não persecução penal são instrumentos 

apresentados antes do recebimento de denúncia e não podem ser propostos por um 

prazo de cinco anos entre um acordo e o próximo acordo. Para sua validade, 

necessitam de uma homologação judicial que será feita nos moldes da transação 



penal, para que se proceda um juízo de proporcionalidade e adequação (SCHAUN; 

SILVA, 2020). Também como característica mútua, ambos os procedimentos em caso 

de recusa do Ministério Público de propor a transação ou o acordo, deverá ser 

devidamente fundamentada e caberá ao órgão superior do Ministério Público a análise 

da recusa do membro do parquet. 

O momento para o oferecimento da proposta de transação penal é antes do 

recebimento da denúncia, mas no curso do processo, se houver desclassificação do 

fato e se tornar infração de menor potencial ofensivo, passará a admitir a concessão 

da transação penal (LIMA, 2020). O mesmo acontece no acordo de não persecução 

penal, que deve ser proposto antes do oferecimento da denúncia, mas nada impede 

que seja feito posterior ao recebimento desta, principalmente em razão de 

desclassificação de crime. 

Em caso de descumprimento da transação penal, Lima aponta que: 

 

O Supremo já teve a oportunidade de concluir que o descumprimento 
da transação penal a que alude o art. 76 da Lei nº 9.099/95 gera a 
submissão do processo ao seu estado anterior, oportunizando-se ao 
Ministério Público a propositura da ação penal e ao Juízo o 
recebimento da peça acusatória, sendo inviável se cogitar de 
propositura de nova denúncia por suposta prática do crime de 

desobediência (CP, art. 330)(2020, p. 1576). 
 

Vê-se que a consequência máxima é a oportunidade de o Ministério Público 

oferecer a denúncia, ocorrendo o mesmo para o acordo de não persecução penal, 

conforme explicado anteriormente.  

Quanto às diferenças, a transação penal é um instrumento mais benéfico ao 

réu, pois, diferente do acordo de não persecução penal, não tem como requisito a 

confissão do acusado. Não obstante, o acordo de não persecução penal não poderá 

ser realizado em caso de cabimento da transição penal. 

Assim, a transação penal será realizada quando: (i) se tratar de infrações de 

menor potencial ofensivo (crimes que a pena máxima não seja superior a 2 anos); (ii) 

não ser caso de arquivamento; (iii) o acusado não ser condenado por pena privativa 

de liberdade; (iv) não ter sido beneficiado nos últimos cinco anos pela transação penal; 

(v) quando seus antecedentes, condutas e personalidade do agente sejam favoráveis. 

Uma das grandes diferenças é no cabimento da transação penal, quando relativa aos 

crimes de menor potencial ofensivo, que não superam dois anos de pena máxima e 



que diferentes do acordo de não persecução penal, cuja pena mínima não deve ser 

superior a quatro anos, com a necessidade da confissão para o acordo de não 

persecução penal, além de outros requisitos e condições que são previstas somente 

ao acordo, em razão deste ser um instrumento menos benéfico ao réu. 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Conforme apresentado durante o trabalho, é possível concluir que o acordo de 

não persecução penal é uma política criminal mais benéfica ao agente que tenha 

cometido, sem violência ou grave ameaça, um delito de menor gravidade, que não 

seja caso de arquivamento, com pena máxima não superior a quatro anos, para a qual  

será proposto pelo Ministério Público ao agente medidas previstas nos incisos I à V 

do Art. 28-A do Código de Processo Penal. Se cumpridas, restará extinta a 

punibilidade do agente e não constará certidão de antecedentes criminais, sendo este 

beneficiado pela primariedade, em fortuito caso futuro. Por outro lado, caso 

descumpridas as obrigações do acordo, o membro do parquet deverá oferecer a 

denúncia. 

Ainda, podemos constatar que por se tratar de norma penal mista, o instituto 

previsto pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal, retroagirá em benefício do 

réu, abrangendo casos em que a denúncia ainda não foi recebida, casos nos quais  o 

processo já está instaurado e em andamento, e, por fim, casos nos quais haja  

sentença sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado. Quando houver trânsito em 

julgado não será cabível a aplicação do acordo em razão da incompatibilidade com o 

instituto legal. 

O acordo é plenamente constitucional, pois a discussão acerca da 

inconstitucionalidade era relativa à competência exclusiva da União em legislar, via-

se como inconstitucional a previsão deste instituto de norma penal mista pela 

Resolução do CNMP, porém, após introduzida pela Lei 13.964/2019, encerra-se essa 

discussão em razão de estar completamente dentro do previsto pelo Art. 22, I da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), passando a  ser constitucional o acordo de não 

persecução penal. 

O Pacote anticrime trouxe o Art. 28-A em seu parágrafo segundo, inciso quarto, 

a expressa impossibilidade de aplicação do instituto do acordo em crimes praticados 



no âmbito de violência doméstica ou familiar, previsão correta, visto estar respeitando 

a Lei 11.340/06 que não permite aplicação de acordos nem tratamento benéfico aos 

réus destes crimes, em razão do elevado grau de reprovabilidade, ou seja, não é 

cabível o acordo de não persecução penal, nos crimes praticados no âmbito da Lei 

Maria da Penha, em razão de fato típico praticado em âmbito de violência doméstica, 

familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. 

Conforme explicado no trabalho, as regras da transação penal são subsidiárias 

quanto à realização do acordo de não persecução penal e ambos os institutos 

possuem muitas semelhanças, diferenciando-se, principalmente, em razão do seu rito 

e do crime cometido, sendo a transação mais benéfica ao acusado. 

O acordo de não persecução penal não será a solução para todos os problemas 

de morosidade do processo penal, porém, trará uma forma mais efetiva e eficiente de 

resolução de problemas, assim solucionando o grande número de processos de baixa 

gravidade parados e demorados dentro dos Juízos Criminais brasileiro. 
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