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ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: advento da Lei nº 13.964/19 e 
reflexos para o Ministério Público 

 
 
 

1. Introdução 

O presente ensaio tem por escopo analisar, em breve reflexão, a 
 

repercussão das modificações trazidas pela Lei nº 13.964/19 (comumente denominada 

“Lei Anticrime”) para o trabalho do membro do Ministério Público, precisamente na 

inédita disciplina legal do instituto do acordo de não persecução penal. 

O ensaio não tem por objetivo precípuo trazer viés crítico ou contestar 

eventuais opções legislativas, mas analisar as modificações sob o enfoque institucional 

e operacional, a fim de viabilizar a adequação do labor ministerial em um período tão 

curto de vacatio legis. 

De fato, as inovações legislativas sugerem a formação de entraves 

burocráticos e administrativos ao Ministério Público, o que agrega um desafio que 

transcende o aperfeiçoamento técnico-operacional. 

 

2. Requisitos autorizadores e circunstâncias impeditivas 
 

Conquanto já gozasse de disciplina na Resolução nº 181/2017 

(alterada pela Resolução nº 183/2018), do Conselho Nacional do Ministério Público, o 

acordo de não persecução penal (ANPP) sofreu intensa modificação em seus limites e, 

principalmente, no seu processamento. A inovação estabelecida no novo artigo 28-A 

ensejou a maior repercussão sobre o exercício das funções do Ministério Público 

enquanto titular da ação penal. 

Antes tomado como um mero instrumento de política criminal de 

cunho facultativo e de questionável constitucionalidade, o acordo de não persecução 

penal (ANPP), quando necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 
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deverá, preenchidos os demais requisitos, ser proposto pelo membro oficiante. Cuida- 

se de direito – e não de mera faculdade – do investigado. 

Em caso de denúncia, caberá ao órgão ministerial justificar 

expressamente o não oferecimento do ANPP, o que poderá ser, após provocação do 

investigado, passível de controle submetido a instância superior do Ministério Público 

(§14). 

Desse modo, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os 

autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e 

materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da 

celebração do ANPP, que podem ser assim sintetizados: 

 Não ser o caso de arquivamento – como já referido, é 

imprescindível a identificação de indícios de autoria e de 

materialidade; 

 O investigado ter confessado formal e circunstancialmente a 

infração penal – no caso, deve-se analisar o inquérito policial 

para eventual identificação da confissão1; 

 Prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e 

com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos – para a aferição 

da pena mínima, faz-se forçosa a ponderação das causas de 

aumento e diminuição aplicáveis; e 

 Suficiência e necessidade para reprovar e prevenir o crime. 
 

Além disso, a disciplina legal impõe diversas circunstâncias impeditivas 

à celebração do ANPP, que também devem ser devidamente sopesadas, senão vejamos: 

o Cabimento de transação penal (artigo 76, da Lei nº 9.099/95); 
 
 

1 Entende-se, porém, que não há obstáculo à celebração do ANPP quando, embora inexistente a 
confissão durante a investigação policial, o órgão ministerial, como medida de política criminal, 
notifique o investigado, sempre acompanhado por defensor, para ser ouvido na Promotoria de Justiça 
e, eventualmente e após orientação acerca do alcance do ANPP, confessar circunstanciadamente os 
fatos. No entanto, nessa hipótese, será imprescindível a observância das cautelas estabelecidas na 
Resolução nº 181/2017, alterada pela Resolução nº 183/2018, do Conselho Nacional do Ministério 
Público (“§ 2º A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão registrados pelos meios 
ou recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, e o 
investigado deve estar sempre acompanhado de seu defensor). 
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o O investigado for reincidente ou se houver elementos 

probatórios que indiquem conduta criminal habitual, 

reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as 

infrações penais pretéritas – essa circunstância impeditiva 

compreende inovação à disciplina proposta pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público; 

o 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 

– com a novel disciplina legal, é inegável reconhecer que o 

instituto da suspensão condicional do processo tem a sua 

aplicabilidade praticamente esvaziada, de modo a 

possivelmente alcançar desuso; 

o 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 – em relação 

à regulamentação proposta pelo CNMP, essa circunstância 

impeditiva trouxe inédito cenário. A uma, o delito praticado 

contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, 

ainda que alheio à incidência da Lei Maria da Pena, desautoriza 

a celebração de ANPP. A duas, pode-se cogitar que delitos 

hediondos e equiparados não impedem, em abstrato, a 

celebração de ANPP. A propósito, a nota de hediondez 

atribuída pela novel legislação ao crime de posse ou porte 

ilegal de arma de fogo de uso proibido (artigo 16 da Lei nº 

10.826/03) não inviabiliza a celebração de ANPP com o 

investigado, assim como o delito de tráfico ilícito de 

entorpecentes minorado2 (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06). 

 

 
2 Computada a minorante (de ¹/6 a ²/3), deve-se recorrer ao patamar mínimo de diminuição, que 

informará a efetiva pena mínima, que, no caso, é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Além disso, vale 
relembrar que o Supremo Tribunal Federal já afastou a nota de hediondez ao delito de tráfico minorado 
(HC nº 118.533), o que reforça a aplicabilidade em tese do ANPP. 
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Preenchidos os requisitos autorizadores e vencidas as circunstâncias 

impeditivas, caberá ao membro do Ministério Público avaliar, em sua proposta, as 

condições que sejam necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime 

praticado pelo investigado. 

 
 

3. As condições do acordo de não persecução penal 
 

Dentre as condições que podem ser ajustadas cumulativa e 

alternativamente, o membro do Ministério Público poderá recorrer às seguintes: 

 Reparação do dano ou restituição da coisa à vítima, exceto na 

impossibilidade de fazê-lo – no ponto, a autoridade policial 

deverá sempre procurar, ao longo da investigação, precisar e 

dimensionar o dano experimentado pela vítima. De todo 

modo, é salutar que o Promotor de Justiça notifique não só o 

investigado, mas também a vítima quando da celebração do 

ANPP. A presença da vítima permitirá a formação ótima das 

condições para a reparação/restituição (como, por exemplo, 

eventual parcelamento); 

 Renúncia voluntária a bens e direitos indicados pelo 

Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito 

do crime; 

 Prestação de 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 – diferentemente da disciplina 

apresentada pelo CNMP, a indicação do local a serem 

prestados os serviços deve ser feita pelo juiz da execução. De 

toda forma, nada impede que o Ministério Público, antes da 

celebração de acordos de não persecução penal, oficie o juízo 

da execução, requerendo a indicação de locais para a prestação 

de serviços à comunidade; 
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 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 

– também de forma inovadora, a entidade beneficiária deve 

ser indicada pelo juiz da execução e, preferencialmente, deve 

ter a função de proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes 

ao lesado pelo delito. No âmbito da Resolução nº 181/2017 

(alterada pela Resolução nº 183/2018), muito se criticou a 

inexistência de parâmetros e referências para a formulação das 

propostas de prestação pecuniária. Com a novel disciplina 

legal, impõe-se a observância do artigo 45, do Código Penal, de 

maneira que a importância proposta não poderá ser inferior a 

um salário mínimo ou superior a 360 (trezentos e sessenta) 

salários mínimos3. Além disso, deve-se ponderar que a 

estipulação de obrigação pecuniária poderá comportar 

destinação do valor recolhido a título de fiança à entidade 

indicada pelo juízo da execução penal; 

 Atendimento, por prazo determinado, a outra condição 

indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e 

compatível com a infração penal imputada – nesse espaço, a 

novel legislação conferiu ao membro do Ministério Público o 

poder de eleição de outras medidas que sejam suficientes e 

 
 

3 Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nos termos do § 1º do artigo 45 do 
Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo 
pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade 
irrogada ao acusado” (AgRg no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 19/04/2018, DJe 27/04/2018), mas, de outra parte, deve “levar em consideração as diretrizes do 
artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do paciente" (HC 352.666/MS, Sexta Turma, 
Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01/09/2016). Desse modo, na obtemperação da proposta 
de prestação pecuniária, competirá ao membro do Ministério Público atender aos limites impostos pelo 
artigo 45, §1º, do CP, bem como à condição financeira do investigado e às diretrizes do artigo 59, 
também do Código Penal. 
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necessárias para reprovar e prevenir o delito praticado pelo 

investigado, desde que proporcionais e compatíveis. Nesse 

aspecto, de forma exemplificativa, poderá o Promotor de 

Justiça determinar a doação de bens in natura ou o 

comparecimento do investigado a um tratamento de saúde 

específico, bem como se valer de instrumentos e práticas de 

cunho restaurativo4. 

No ponto, deve-se ressaltar que a validade do ajuste no âmbito 

jurídico exige homologação judicial. Essa providência já havia sido adotada pela reforma 

imposta pela Resolução nº 183/2018, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

A referida exigência implica que o acordo só produzirá efeitos a partir 

do momento em que o investigado for intimado da homologação judicial. Desse modo, 

eventuais prazos e parcelamentos convencionados em cláusulas do ANPP deverão 

estipular como termo inicial das obrigações a data de intimação do investigado acerca 

da decisão de homologação do acordo de não persecução penal5, sob pena de se criar 

embaraços na execução do ajuste e demandar a celebração de aditamentos de ajuste 

das obrigações. 

 
 

4. A nova causa impeditiva da prescrição 
 

O novo inciso IV do artigo 116 do Código Penal cria nova causa 

impeditiva da prescrição da pretensão punitiva enquanto não cumprido ou não 

rescindido o acordo de não persecução penal. 

É consabido, ademais, que a prescrição da pretensão punitiva inicia o 

seu curso nas condições previstas no artigo 111, do Código Penal, de maneira que, em 

 
 

4 Em seu quadro atual, a justiça restaurativa tem o seu protagonismo desenvolvido quase que 
exclusivamente em espaço judicial, embora haja experiências em outros espaços, principalmente em 
escolas e instituições de ensino. Nesse sentido, o acordo de não persecução penal (ANPP) abre uma 
nova porta para a difícil entrada e aperfeiçoamento do paradigma restaurativo. 

5 O membro do Ministério Público, quando da celebração do ANPP, deve a todo momento alertar e 
advertir o investigado a respeito da necessidade de homologação judicial do acordo e de sua possível 
reformulação ou recusa, sob pena de criar frustrada expectativa ou mesmo suscitar indevido 
cumprimento antecipado das obrigações. 
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regra, a prescrição já estará em curso quando houver a celebração do acordo de não 

persecução penal. Assim, emerge questionamento quanto ao termo inicial da suspensão 

do curso do lapso prescricional em caso de celebração de acordo de não persecução 

penal. 

No particular, tem-se que a mera celebração do ANPP não constitui 

causa suficiente para a suspensão do curso prescricional, mas sim a sua homologação 

judicial. É dizer, alcançada a homologação, o lapso prescricional da pretensão punitiva 

permanecerá suspenso até o seu cumprimento ou rescisão. 

 
 

5. Questões procedimentais 

5.1. A imprescindibilidade do defensor 
 

A nível de procedimento, observa-se que o acordo de não persecução 

penal (ANPP) deve ser formalizado por escrito pelo membro do Ministério Público, 

investigado e defensor. 

O defensor é figura imprescindível para a celebração do ajuste, sob 

pena de sua absoluta nulidade. A participação do advogado não deve ser meramente 

protocolar ou passiva, devendo o causídico intervir e defender os interesses do 

investigado com o objetivo de alcançar ajuste que seja suficiente para reprimir e 

prevenir o crime praticado, mas nada além disso. Em sendo o caso, a inadequação, a 

insuficiência e a abusividade de condições propostas pelo membro do Ministério Público 

deverão ser contestadas de modo a serem reformuladas. 

Nessa perspectiva, emerge uma dificuldade prática para a celebração 

dos acordos pelo Promotor de Justiça: regularmente o investigado é hipossuficiente e 

não goza de condições financeiras para constituir advogado. Tal condição se agrava 

quando se pondera o escasso e raro atendimento da Defensoria Pública Estadual em 

espaços alheios aos palcos judiciais, sobretudo quando analisada a situação verificada 

em Comarcas do interior. 

Assim sendo, para a implementação e viabilidade fática dos acordos, 

será imprescindível a mobilização da Ordem dos Advogados do Brasil. Tal passo é 
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necessário para o bom êxito da implementação do roteiro traçado no novo artigo 28-A, 

do Código de Processo Penal. A ausência de assistência técnica por advogado não pode 

ser admitida como justificativa para a não celebração do acordo de não persecução 

penal, o que poderá inaugurar uma crise durante a fase investigativa. 

Nesse cenário, é possível conjecturar e avaliar possíveis soluções. 

Contudo, qualquer solução que pretenda ser exitosa deverá contar com intensa e 

necessária participação dos atores profissionais envolvidos no acordo, a saber, o 

Ministério Público, o defensor e o juiz, que atua em fase ulterior de homologação. 

Uma primeira possibilidade se refere à fixação de honorários a 

advogados dativos por ocasião da realização de audiência de homologação (artigo 28-A, 

§4º), que contemplem a atuação não apenas no ato judicial em si, mas também na fase 

de celebração do ajuste. Isso porque que, na maioria dos Estados em que inexiste 

Defensoria Pública que atenda de forma ampla e exaustiva, compete ao juiz fixar 

honorários a advogados dativos, atribuição que não é extensível ao órgão do Ministério 

Público6. 

Uma outra possibilidade diz respeito ao ajuste de honorários 

advocatícios no seio do acordo de não persecução penal. Em havendo deliberação e 

convênio com a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, é possível que seja 

ajustado valor mínimo para ser estabelecido como cláusula no ANPP, sobretudo quando 

identificada a capacidade financeira, ainda que mínima, do investigado. Para tanto, vale 

salientar, é imprescindível a celebração prévia de convênio com a OAB local, que deverá 

ter a incumbência de indicar lista de advogados inscritos para a celebração de ANPP. 

 
 

5.2. Audiência de homologação 
 

Como já se referiu, a realização de audiência de homologação do 

acordo de não persecução penal tem por objetivo tão somente atribuir ao juiz das 

 
 

6 No Estado de Goiás, o poder e os limites de arbitrar honorários deferidos ao juiz de direito está previsto 
na Lei Estadual nº 9.785, de 7 de outubro de 1985. A propósito, o artigo 4º, §1º, da referida legislação, 
dispõe ser “ condição essencial para a percepção da remuneração estabelecida o acompanhamento do 
processo, com dedicação e interesse, em todas as suas fases, até o trânsito em julgado da sentença”. 
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garantias o encargo de aferir a voluntariedade do investigado em aderir ao acordo. 

Nesse desiderato, é importante que o defensor presente na audiência de homologação 

seja o mesmo que tenha atuado por ocasião da celebração do acordo. 

Outro ponto parece ser mais polêmico: a lei não é clara em dizer a 

respeito da participação do membro do Ministério Público na audiência de 

homologação. Na Resolução 181/2017 (alterada pela Resolução nº 183/2018), não havia 

a previsão de audiência de homologação, mas era exigida a gravação da confissão 

firmada pelo investigado para viabilizar o mencionado exame da voluntariedade do 

investigado. 

No tocante à audiência de homologação, a lei define expressamente o 

seu escopo, a saber, a aferição da voluntariedade do investigado. Desse modo, torna-se 

forçoso reconhecer que a presença do Ministério Público em audiência de homologação 

se revela absolutamente despicienda. Mais que isso, se o legislador optou por 

estabelecer uma nova fase – audiência de homologação – com o propósito de aferir a 

voluntariedade do investigado, a participação do membro do Ministério Público não é 

mesmo recomendada, já que o legislador pareceu querer evitar eventuais pressões ou 

intervenções exercidas pela autoridade celebrante. Vale salientar, mais uma vez, que, 

mesmo em sede de celebração do ANPP no Ministério Público, a intervenção de 

advogado é imprescindível. 

 
 

5.3. Homologação e recusa judicial 
 

Para a homologação do ANPP, o juiz das garantias, portanto, deverá se 

atentar a três aspectos: 

 Voluntariedade do investigado; 

 Presença dos requisitos autorizadores e ausência de 

circunstâncias impeditivas; 

 Adequação, suficiência e não abusividade das cláusulas do 

ANPP. 
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Em relação aos dois primeiros aspectos referidos, a avaliação negativa 

acarretará necessariamente a não homologação do ajuste. De outra parte, o terceiro 

aspecto poderá viabilizar a reformulação do acordo pelo Ministério Público, quando será 

imprescindível a manifestação favorável do investigado e de seu defensor (§5º). A 

possibilidade de reformulação, porém, não obriga o órgão ministerial, que poderá 

recusar a reformulação, e, considerando a manifestação favorável do investigado e de 

seu defensor, remeter os autos ao órgão superior (inteligência do §14). 

De toda sorte, a decisão judicial de não homologação do ANPP 

desafiará recurso em sentido estrito (artigo 581, XXV, do CPP). A propósito, o artigo 584, 

do CPP estabelece as hipóteses em que o recurso em sentido estrito é dotado de efeito 

suspensivo. Ocorre que tal dispositivo não foi alterado pela nova legislação, de modo 

que a nova hipótese recursal não encerra suspensão do inquérito policial e, em caso de 

recusa de homologação, o Ministério Público deverá apresentar denúncia ou requisitar 

novas diligências complementares (artigo 16 do CPP). 

Ulterior homologação do ANPP por acórdão do tribunal recursal 

ensejará o trancamento da ação penal, na fase em que se encontrar, ou mesmo a 

suspensão da continuidade das investigações. Em qualquer caso, quando houver a 

rescisão do ANPP, a persecução criminal será retomada da fase em que foi trancada, 

sem prejuízo de atos anteriormente praticados. 

 
 

5.4. Execução 
 

Uma vez homologado o ANPP, o juiz das garantias deverá intimar a 

vítima (§9º) e remeter os autos do inquérito policial ao Ministério Público para que inicie 

a sua execução perante o juízo da execução penal (§6º). No ponto, sobrevêm inúmeras 

questões procedimentais de alta complexidade. 

Sob o viés procedimental, o primeiro questionamento diz respeito à 

execução em si. Com a implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado 

(SEEU), resta ponderar que a execução deverá ser intentada em autos próprios que 
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deverão tramitar no referido sistema, mediante instrução com peças essenciais7 e que 

sejam suficientes para o acompanhamento do cumprimento do ajuste. Desse modo, 

afigura-se desnecessária a instauração pelo Ministério Público de procedimento 

administrativo de acompanhamento de cumprimento do ANPP, porquanto o legislador 

optou por judicializar o acompanhamento e fiscalização do ANPP. 

Outra complexidade refere-se à situação e à destinação dos autos do 

inquérito policial, que em grande parte do sistema judiciário brasileiro ainda integram 

autos físicos. De fato, comportando a execução penal autos eletrônicos próprios, os 

autos do inquérito policial deverão permanecer suspensos e arquivados no Ministério 

Público. Tal perspectiva se alia à nova conjuntura traçada pela novel disciplina do artigo 

28, do Código de Processo Penal, que atribui a homologação do arquivamento do 

inquérito policial não ao Poder Judiciário, mas à instância superior de revisão do 

Ministério Público. 

Assim, uma vez cumprido o ANPP, o membro do Ministério Público, 

ciente da decisão de extinção de punibilidade decretada nos autos de execução do ANPP 

(§13), deverá juntar cópia do ato judicial no inquérito policial, promovendo o seu 

arquivamento e consequente encaminhamento à instância superior de revisão 

ministerial (artigo 28, caput, do CPP). Durante o prazo de execução do ANPP, portanto, 

caberá ao Ministério Público providenciar mecanismo de suspensão de tramitação do 

feito, bem como disponibilizar estrutura de arquivamento, ainda que provisório, dos 

autos do inquérito policial. 

Essa parece ter sido a opção legislativa. De modo semelhante, o artigo 

86, da Lei dos Juizados Especiais, conferiu a mesma solução, ao atribuir ao juízo da 

execução penal a competência para executar as penas restritivas de direito ajustadas. 

Contudo, é cediço que, na prática forense, as penas restritivas de 

direito ajustadas em razão da transação penal são executadas e cumpridas perante o 

 
 
 
 
 

7 A título exemplificativo, a ação de execução de ANPP deve ser instruída com o documento que ateste a 
intimação do investigado, que, como se viu, regularmente atestará o marco inicial deflagrador dos 
prazos referentes às obrigações assumidas pelo investigado na celebração do ANPP. 
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Juizado Especial Criminal8. Isso porque, considerado o volume e a pluralidade de termos 

circunstanciados de ocorrência em trâmite nos JECRIMs, a remessa das execuções 

penais das penas restritivas de direito ajustadas encerraria tumulto à prática forense. 

No caso do ANPP, porém, a competência do juízo da execução parece ser evidente e de 

difícil superação. 

Por fim, sem a pretensão de esgotar a matéria, tem-se que, em 

Comarcas de médio e grande porte, é natural que as atribuições criminais e de execução 

penal sejam encarregadas a membros distintos. Assim, se a execução do ANPP for de 

competência do juiz da execução, caberá ao membro celebrante do ANPP, após a ciência 

da sua homologação, determinar a suspensão do inquérito policial. Em seguida, 

providenciará a remessa de cópia do ANPP e de sua homologação, acompanhadas de 

peças essenciais, ao membro que detenha atribuição em matéria de execução penal 

para o ajuizamento da correspondente execução do ANPP. 

Com o cumprimento da execução, o membro oficiante deverá 

comunicar o membro celebrante do ANPP a respeito da extinção de punibilidade a fim 

de que promova o arquivamento dos autos do inquérito policial em instância de revisão 

ministerial. De outro lado, em caso de descumprimento e rescisão, deverá comunicá-lo 

para a tomada das providências cabíveis. 

 
 

5.5. Descumprimento 
 

Descumprida qualquer condição do acordo de não persecução penal, 

o membro do Ministério Público deverá requerer, nos autos da execução, a rescisão do 

ANPP. Em havendo procedência nas alegações ministeriais, o juiz da execução deverá 

determinar a rescisão do ANPP, com a intimação da vítima do descumprimento do ajuste 

(§9º) e, por fim, extinção do processo executivo. Dessa decisão, poderá a defesa interpor 

agravo em execução (artigo 197, da Lei nº 7.210/84), sem efeito suspensivo. 

 
 
 
 

8 Enunciado nº 87, do FONAJE (Substitui o Enunciado 15) – O Juizado Especial Criminal é competente para 
a execução das penas ou medidas aplicadas em transação penal, salvo quando houver central ou vara 
de penas e medidas alternativas com competência específica (XXI Encontro – Vitória/ES). 
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Após a ciência da decisão de rescisão, o membro do Ministério Público 

deverá providenciar a revogação da suspensão dos autos do inquérito policial, com o 

consequente oferecimento de denúncia (§10), quando poderá deixar de oferecer o 

benefício de suspensão condicional do processo9 em razão do descumprimento do ANPP 

(§11). 

 
 

5.6. Ações penais em curso e sentença desclassificatória 
 

Outra questão que certamente trará controvérsia se refere à 

aplicabilidade do acordo de não persecução penal a ações penais em curso, ou mesmo 

a casos em que, proferida sentença desclassificatória, o ANPP se torne viável. 

No cenário até então estabelecido, alguns membros do Ministério 

Público celebraram acordos mesmo em hipóteses já judicializadas (acordo de não 

continuidade ou acordo de não prosseguibilidade). Tal via, porém, não comportava 

previsão nem mesmo na regulamentação proposta pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

Ainda no projeto da lei anticrime, o artigo 395-A10, do Código 

de Processo Penal, institucionalizava e conferia nova roupagem ao acordo de 

não continuidade da ação penal, mas foi rejeitado pelo Congresso Nacional. 

Quanto à possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, 

a novel legislação é omissa. No entanto, vale ponderar que uma leitura da competência 

do juiz das garantias estabelecida no artigo 3-B, XVII11, do Código de Processo Penal, 

permite admitir, a contrario sensu, a formalização de acordos de não persecução penal 

em fases ulteriores à investigação, quando a competência será do juiz da instrução. 

 
 
 

9 Essa solução legal tem inspiração na Resolução nº 181/2017, alterada pela Resolução nº 183/2018. 
10 Art. 395-A. Após o recebimento da denúncia ou da queixa e até o início da instrução, o Ministério Público 

ou o querelante e o acusado, assistido por seu defensor, poderão requerer mediante acordo penal a 
aplicação imediata das penas. 

11 ‘Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela 
salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder 
Judiciário, competindo-lhe especialmente: (...) 
XVII - decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, 
quando formalizados durante a investigação. 
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No ponto, torna-se imprescindível discutir acerca da natureza do 

acordo de não persecução penal. Como política criminal levada a efeito por força de ato 

normativo do Conselho Nacional do Ministério Público, o ANPP era tomado como 

faculdade e não um direito público subjetivo do investigado12, de modo que o seu não 

oferecimento não seria passível de controle. 

Com a nova conformação legal, o ANPP não deve ser tomado nem 

como direito público subjetivo do investigado/acusado, mas como poder-dever do 

Ministério Público. A propósito, é cediço que semelhante celeuma chegou a ser 

instalada no que se refere à natureza do benefício da suspensão condicional do 

processo, quando se definiu, com base na titularidade exclusiva da ação penal, a 

qualidade de poder-dever13 do Ministério Público (tese já pacificada pelo Superior 

Tribunal de Justiça). 

O mesmo entendimento deve ser estendido ao acordo de não 

persecução penal, que deve ser compreendido como poder-dever do Ministério Público, 

a quem cabe analisar, fundamentadamente e com exclusividade, a possibilidade de 

aplicação do referido instituto. 

Assim sendo, com o advento da novel legislação, as hipóteses já em 

curso admitirão a aplicação do acordo de não persecução penal, porquanto norma mais 

benéfica (favor rei). De fato, em havendo viabilidade técnica, competirá ao Ministério 

Público avaliar a aptidão e suficiência do ANPP para reprovação e prevenção do crime. 

Do mesmo modo, seguindo a inteligência da Súmula nº 337, do 

Superior Tribunal de Justiça, deve-se admitir o alcance do ANPP às hipóteses de 

desclassificação ou de procedência parcial da pretensão punitiva. Contudo, a 

oportunidade de oferecimento ulterior da benesse estará sujeita a requerimento da 

 

12 GARCIA, Emerson. O acordo de não-persecução penal passível de ser celebrado pelo Ministério Público: 
breves reflexões. Disponível em: https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/coluna-direito-em- 
debate/item/1772-o-acordo-de-nao-persecucao-penal-passivel-de-ser-celebrado-pelo-ministerio- 
publico-breves-reflexoes.html . Acesso em: 10 jan 2019. 

13 “A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do 
Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de 
aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada” (Cf.> AgRg no HC 504.074/SP, 
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 23/08/2019; 
RHC 99.181/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 
22/04/2019. 
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defesa. Com efeito, à luz do princípio da legalidade, não caberá ao juiz provocar a 

intervenção do Ministério Público com vistas à propositura do acordo, na medida em 

que o juiz não pode, por si, formular proposta de ANPP, instigar o MP a formular ou 

reformular proposição14 (§§5º e 14). 

Nesse mesmo sentido, eventual recusa do órgão ministerial em 

oferecer o acordo não é passível de controle judicial, mas poderá viabilizar 

requerimento defensivo de remessa dos autos a órgão superior, consoante preconiza o 

§14 do artigo 28-A. Rigorosamente, em havendo o exercício de semelhante direito 

durante o curso da ação penal, o Ministério Público deverá extrair cópia dos autos da 

ação penal, remetendo-a ao órgão de revisão, com a consequente remessa dos autos da 

ação penal ao Poder Judiciário, mediante solicitação de sua suspensão até o deslinde da 

questão nos meandros do Ministério Público. 

 
 

6. Considerações finais 
 

Diante das inúmeras questões tratadas e possíveis embaraços, 

sobretudo procedimentais, afigura-se inegável reconhecer que a Lei nº 13.964/19 

produz imenso impacto no labor ordinário do membro do Ministério Público. 

Embora não seja propriamente uma novidade, porquanto já exercida 

como política criminal por parte dos membros do Ministério Público brasileiro, com 

amparo na Resolução nº 181/2017 (alterada pela Resolução nº 183/2018), o acordo de 

não persecução penal inaugura nova realidade no âmbito da persecução criminal, o que 

certamente exigirá uma mudança comportamental e institucional, com vistas a viabilizar 

o atendimento da proposta estabelecida em lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 O juiz tão somente pode, em sendo provocado, recusar homologação à proposta ou, quando concordes 
o investigado e seu defensor, e verificando a inadequação, insuficiência ou abusividade de condições 
do ANPP, devolver os autos ao Ministério Público para reformulação, se for o caso, da proposta de 
acordo (§5º). 


