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O ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL E 
A INCOMPATIBILIDADE 
DA CONFISSÃO COMO 
PRESSUPOSTO

Por Najla C. Mattar
Advogada Criminalista

Surge então um 
questionamento: 
estaríamos diante 
de um direito (não-
autoincriminação) 
em troca de uma 
faculdade (aceite 
do acordo)? Seria 
o requisito da 
confissão do ANPP 
uma obrigação 
indiretamente 
imposta ao 
acusado?
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O acordo de não persecução penal e a 
incompatibilidade da confissão como pressuposto

O Acordo de Não Per-
secução Penal (ANPP) é 
uma proposta realizada 
pelo Ministério Público à 
pessoa que sofre acusa-
ção por algum crime, dire-
cionada à negociação da 
pena que será aplicada. 
Nessa hipótese específi-
ca, precisa-se estar dian-
te de um delito que não 
tenha ocorrido mediante 
violência – ou grave ame-
aça; e que possua pena 
mínima prevista por lei in-
ferior a 4 anos.

O pleno acesso a esse 
instituto se tornou pos-
sível com a regulamen-
tação pelo chamado ‘pa-
cote anticrime’ (Lei nº 
13.964/2019). O resultado 
da aplicação do Acordo é 
a interrupção da persecu-
ção. Assim, não mais ha-
verá processo instaurado 
contra aquele acusado e, 
findado o período de cum-
primento das condições, 
a pena estará extinta, 
não gerando nem mesmo 
reincidência – isto é, não 
constará na certidão de 
antecedentes criminais 
daquela pessoa a celebra-
ção e o cumprimento do 
Acordo. Frise-se, o ANPP 
é uma ferramenta de ne-
gociação entre o acusa-
do e o Ministério Público, 
não-obrigatório e, caso 
esteja nos conformes le-
gais, é homologado por 
juiz.

Alguns dos requisitos 
para aplicação do Acordo 
são o de: reparar o dano, 
pagar prestação pecuni-
ária, prestar serviços à 
sociedade, entre outros. 
O emprego de tais requi-
sitos pode ocorrer ou não 
de forma cumulativa.

Cabe aqui dizer que 
o ANPP foi amparado no 
Brasil pelo incentivo a 
uma justiça restaurati-
va mais explícita nas leis 
penais. A aplicação des-
te conceito de justiça foi 
oficializada com a Coope-
ração Interinstitucional 
para Difusão da Justiça 
Restaurativa, firmada em 
2014, com o objetivo de 
promover a pacificação 
de situações de conflito, 
violência e infrações pe-
nais. 

A origem dessa cor-
rente está no combate 
ao alto índice de encar-
ceramento no Brasil, bem 
como na ineficácia das 
penas privativas de liber-
dade em possibilitarem o 
adequado manejo da si-
tuação pós-delito no que 
tange as suas consequên-
cias e urgências.

A partir da discussão 
estabelecida adiante, será 
possível compreender 
que, apesar da tendên-
cia de aplicação da justi-
ça restaurativa no país, o 

ANPP já demonstra a sua 
falha em ser um enseja-
dor desse movimento.

Dentre as adversi-
dades oriundas do tema, 
destaca-se a controvérsia 
do pressuposto da con-
fissão do acusado para a 
homologação do Acordo 
de Não Persecução Pe-
nal. Sendo este uma fer-
ramenta extraprocessual, 
por intermédio da qual 
não se pode aferir culpa, 
questiona-se a serventia 
de tal pressuposto. 

A crítica recai sobre, 
supostamente, o Minis-
tério Público retirar de si 
a atribuição da produção 
da prova, acatando uma 
confissão que seria facil-
mente corruptível pelo 
desejo do acusado de se 
ver livre da persecução 
criminal. Não obstante, o 
parquet obtém munição 
– ainda que questionável, 
para uma condenação fu-
tura no caso de descum-
primento do acordo.

Seguindo tal proble-
mática, muito se afirma 
sobre o presumido des-
respeito dessa condição 
à garantia constitucional 
da não-autoincriminação. 
O Ministério Público, por 
sua vez, argumenta que 
não há afronta à norma 
constitucional, uma vez 
que o aceite ao ANPP é 
opcional. 
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Surge então um ques-
tionamento: estaríamos 
diante de um direito (não-
-autoincriminação) em 
troca de uma faculdade
(aceite do acordo)? Seria
o requisito da confissão
do ANPP uma obrigação
indiretamente imposta ao
acusado? Vejamos: ainda
que este decida por não
aceitar o acordo, compre-
ender essa possibilidade
de escolha como suficien-
te para descaracterizar
o caráter impositivo da
confissão é traçar uma
interpretação excessiva-
mente pragmática.

Em termos mais cla-
ros: condicionar a propo-
sição do Acordo a uma 
confissão de autoria, ain-
da que esta não esteja 
provada, assemelha-se a 
tempos longínquos, quan-
do a verdade quista pelo 
Estado era arrancada vio-
lentamente do interroga-
do. Nos tempos atuais, re-
presenta a confissão em 
troca da liberdade, como 
se um troféu fosse – a ser 
conquistado pelo MP.

As limitações dos sis-
temas penais em nível 
global não avistam tão 
perto a devida repara-
ção. A necessidade por 
alternativas de gestão de 
pena que correspondam 
de fato a uma correção 
de comportamentos da-

nosos à sociedade em-
paca no modelo estatal 
de gestão dessa pena. 
Não por uma necessida-
de de que este sistema 
seja privatizado, mas pela 
impossibilidade que vem 
demonstrando de refletir 
as necessidades sociais 
quanto à repressão e pre-
venção efetiva de crimes.

Há posicionamento 
doutrinário no sentido de 
que nas hipóteses de des-
cumprimento do acordo, 
a confissão do indiciado 
seja integralmente des-
considerada, situação em 
que o Ministério Público 
colheria, a partir de en-
tão, todas as provas ne-
cessárias para eventual 
condenação. Ainda assim, 
é questionável a efetivi-
dade de tal desconside-
ração. O fator humano, 
indissociável da persecu-
ção, já estaria contamina-
do por ocasião da confis-
são, ainda que equivocada 
fosse.

Seguindo a mesma 
perspectiva, Howard Zehr, 
criminologista e historia-
dor norte-americano, ma-
nifesta parecer que con-
firma a inadequação do 
ANPP à justiça restaura-
tiva: “Quando um crime é 
cometido, assumimos que 
a coisa mais importan-
te que pode acontecer é 
estabelecer a culpa. Este 

é o ponto focal de todo 
o processo criminal: es-
tabelecer quem praticou
o crime. A preocupação,
então, é com o passado, e
não com o futuro (...)”.

O ANPP tem como 
força motriz a obtenção 
da confissão circunstan-
ciada do acusado. Compa-
rando este com os outros 
institutos desencarcera-
dores que o precederam e 
ilustram a justiça restau-
rativa – como a transa-
ção penal e a suspensão 
condicional do processo; 
tem-se a necessidade de 
confissão como a única 
inovação que o acordo 
traz. E qual o fundamento 
dessa exigência? Seria um 
mecanismo importado do 
plea bargain estaduniden-
se sem análise de corres-
pondência com a jurisdi-
ção brasileira? 

Seguindo o que ensi-
na Foucault, resta a rea-
firmação de que, para o 
Estado, parece sempre 
mais exequível a atribui-
ção de culpa do que a de 
soluções para a crise ju-
rídico-criminal brasileira. 
Por ora, o que restam são 
questionamentos e supo-
sições.

Acesse aqui a 
Lei que inseriu o 
ANPP no CPP

Acesse aqui 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm
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01A técnica investigativa chamada geo-fencing é restringida pelo STJ
A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Poder Judiciário não deve 
determinar a quebra de sigilo de dados informáticos estáticos obtidos por registros 
de geolocalização do Google, nos casos em que há a possibilidade de violação da 
intimidade e da vida privada de um número indeterminado de pessoas, que podem 
sequer estar relacionadas à investigação criminal.

Direito Penal Direito Processual Penal

02Competência da Justiça Federal em ações de improbidade se define 
pela pessoa, e não pelo objeto da lide
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a competência 
da Justiça Federal para as ações de improbidade administrativa é definida em razão 
da presença, na relação processual, das pessoas jurídicas de direito público previstas 
no artigo 109, I, da Constituição Federal (CF/1988), e não pela natureza federal da 
verba sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU).

Direito Público Improbidade Administrativa

03STJ declara nula a adjudicação de imóvel arrolado em recuperação 
judicial de empresa devedora
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve acórdão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo que declarou a nulidade da adjudicação de um imóvel em execução de 
título extrajudicial, porque o bem já havia sido arrolado no plano de recuperação ju-
dicial da empresa devedora.

Direito Civil Direito Processual Civil

FIQUE DE OLHO

https://www.conjur.com.br/2022-mar-31/stj-restringe-ordem-entrega-dados-google-investigacao#:~:text=A%20decis%C3%A3o%20determinou%20o%20acesso,e%20listas%20de%20aplicativos%20baixados
https://jusdecisum.com.br/competencia-da-justica-federal-em-acoes-de-improbidade-se-define-pela-pessoa-e-nao-pelo-objeto-da-lide/
https://www.conjur.com.br/2022-fev-12/bem-arrolado-recuperacao-homologada-nao-alienado
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04Grupos econômicos que cometem fraude à execução podem sofrer 
ação criminal
Havendo a constatação de ação fraudulenta do executado em um processo de exe-
cução que tramita na área cível, há possibilidade de distribuição de uma ação crimi-
nal, para apurar conduta que se enquadre na descrição do artigo 179 do código penal. 
Em ações de grupo econômico para fraudar a execução não importa quantos sejam 
os indivíduos partícipes, todos envolvidos responderão pelo tipo penal e poderão ser 
responsabilizados penalmente, de acordo com a análise do juízo.

Direito Civil Direito Processual Civil

05Segundo o STJ a restituição do custo de corretagem deve ser feita de 
forma simples ao comprador do imóvel, em caso de desfazimento do 
negócio
A falta de informação clara no contrato, quanto à obrigação do comprador de arcar 
com o custo da corretagem impõe a devolução da verba retida, porém de forma sim-
ples, pois a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código 
de Defesa do Consumidor (CDC), só seria cabível na hipótese de má-fé.

Direito do ConsumidorDireito Civil Direito Processual Civil

FIQUE DE OLHO

Direito Penal Direito Processual Penal

06STJ invalida citação por WhatsApp por falta de comprovação
A citação do acusado é um dos atos mais importantes do processo, pois é por meio 
dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos contidos na ação, razão pela qual 
não deve haver dúvida de sua ocorrência. Segundo o Ministro Ribeiro Dantas, do Su-
perior Tribunal de Justiça, “a mera confirmação escrita da identidade pelo citando 
não parece suficiente para a finalidade de tornar o acusado ciente da imputação, 
especialmente quando não houver foto individual no aplicativo que permita identifi-
cá-lo.”.

Direito Processual Civil Direito Processual Penal

https://www.migalhas.com.br/depeso/362230/responsabilidade-penal-fraude-praticada-por-grupos-economicos
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-Quarta-Turma-afasta-devolucao-em-dobro-de-comissao-de-corretagem-retida-indevidamente-apos-rescisao-do-contrato.aspx
https://www.migalhas.com.br/quentes/362258/ministro-do-stj-invalida-citacao-por-whatsapp-por-falta-de-comprovacao
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Grande dia para o Direito Processual Administrativo Sancionador!
Nos dias 18 e 19 de 

março a equipe do es-
critório Clodomir Araú-
jo esteve presente no 
XI Fórum Permanente 
de Processualistas Civis 
(FPPC).

No evento os maio-
res processualistas do 
Brasil se reúnem para 
discutir em grupos, te-
mas específicos; es-
tes grupos formulam 
enunciados que visam 
orientar os operadores 
do Direito sobre algum 
tema lacunoso na lei, 
ou não definido pelos 
Tribunais. No segundo 
dia de evento os enun-
ciados são submetidos 
para discussão e apro-
vação em uma sessão 
plenária, com centenas 
de processualistas.

Pela primeira vez o 
FPPC teve um grupo de 
debate sobre a nova Lei 
de Improbidade (Lei nº 
14.230, de 25 de outubro 
de 2021), grupo este que 
foi conduzido pela Dou-
tora em Direito Sarah 
Merçon-Vargas.

Eleições 2022, não deixe 
seu voto passar em branco!
Neste ano de eleição o escritório Clodomir Arau-
jo Advogados associados fará publicações com 
dicas importantes para o eleitor. Nosso primeiro 
post sinaliza a importância de estar com o título 
de eleitor regularizado até o dia 04 de maio.

DICA DO CLODOMIR

 Dos 5 enunciados pro-
postos pelo grupo, a 
plenária, composta por 
mais de 600 processu-
alistas dentre os quais 
aqueles mais renoma-
dos do país, aprovou 3!

Na foto: Lorena Araújo, Sarah Merçon-
Vargas, Brenda Araújo e Ana Celina Alves

https://www.instagram.com/p/CbdJqebBLZR/
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2022/Abril/eleicoes-2022-confira-as-principais-informacoes-para-votar-em-outubro
https://www.instagram.com/p/CbWGc-1LnMc/
https://www.instagram.com/p/CbdJqebBLZR/
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2022/Abril/eleicoes-2022-confira-as-principais-informacoes-para-votar-em-outubro
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ESPECIAL
MULHER

Nossa maior men-
sagem pela passagem 
do “Dia Internacional 
da Mulher” é, sem dúvi-
das, para ratificar a im-
portância da igualdade 
entre os sexos. Embora 
a participação da mu-
lher na sociedade ve-
nha se tornando cada 
vez maior e de mais 
destaque, ainda exis-
tem muitos desafios a 
serem enfrentados. As 
conquistas são muitas, 
mas ainda há um longo 
caminho a ser percorri-
do. Sigamos unidos!

ACONTECEU NA REDE

Em alusão e comemoração ao mês da mulher, 
a advogada Brenda Araujo, sócia do escritório Clo-
domir Araujo, recebeu na Assembleia Legislativa do 
Estado, a comenda Isa Cunha, em reconhecimento 
às atividades realizadas por mulheres na iniciativa 
privada em todo o Pará.

http://
https://www.instagram.com/p/Ca8J7sijBFU/
https://www.instagram.com/reel/Ca8J7sijBFU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Ca2HI_5Nghq/
https://www.instagram.com/p/Ca8J7sijBFU/
https://www.facebook.com/clodomiraraujoadv
https://www.instagram.com/clodomiraraujoadv/
https://www.linkedin.com/company/clodomir-araujo-advogados-associados
http://clodomiraraujoadv.com.br/
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