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Resumo: O propósito deste estudo jurídico foi o de avaliar o con-
texto doutrinário e jurisprudencial em que o Acordo de Não-Per-
secução Penal se posiciona quando avaliada a sua aplicação re-
troativo-benéfica às ações penais em curso. Foram avaliadas as 
relativizações de persecução penal pelo conteúdo político-crimi-
nal de outros institutos de consenso, por interpretativos da dou-
trina especializada e de julgados e Súmulas dos Tribunais Supe-
riores, tendo por enfoque a independência funcional do Ministé-
rio Público Brasileiro. Embora a pesquisa tenha deflagrado a 
existência de ao menos três correntes doutrinárias e jurispruden-
ciais discordantes, à falta de previsão legal específica ou mesmo 
regulamentar restringindo por expresso o limite processual de 
aplicação do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, verifi-
cou-se promissora de pacificação e dentre as mais respeitáveis 
posições, a regra estritamente processual de o Acordo de Não-
Persecução Penal ser incabível após o recebimento da denúncia, 
seja a data de seu recebimento antes ou depois da vigência da 
Lei 13.964/19. Para o seu método, de componentes dedutivo e 
comparativo, foi utilizada uma abordagem indireta e de espécie 
documental, pois baseada na realização de pesquisa e estudos 
bibliográficos, com os objetivos explanatórios e explicativos.  
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em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília (UNIVEM). 
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Palavras-Chave: Ação Penal de Iniciativa Pública. Independên-
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ção penal. Retroatividade Benéfica.  
 
Abstract: The purpose of this legal study was to assess the doc-
trinal and jurisprudential context in which the Penal Non-Perse-
cution Agreement is positioned when its retroactive-beneficial 
application to ongoing criminal proceedings is assessed. The rel-
ativisations of criminal prosecution were evaluated by the polit-
ical-criminal content of other consensus institutes, by interpre-
tations of specialized doctrine and judgments and Summaries of 
the Superior Courts, focusing on the functional independence of 
the Brazilian Public Ministry. Although research has triggered 
the existence of at least three conflicting doctrinal and jurispru-
dential currents, the lack of specific legal or even regulatory re-
strictions expressly restricting the procedural limit for the appli-
cation of Article 28-A, of the Criminal Procedure Code, was 
found to be promising of pacification and among the most re-
spectable positions, the strictly procedural rule that the Penal 
Non-Persecution Agreement is unenforceable after receipt of the 
complaint, whether the date of its receipt before or after the va-
lidity of Law 13,964 / 19. For its method, with deductive and 
comparative components, an indirect and documentary approach 
was used, since it is based on the conduct of research and bibli-
ographic studies, with the objective of explanatory and explana-
tory. 
 
1. INTRODUÇÃO: A RELATIVIZAÇÃO DA AÇÃO PE-
NAL PELO CONSENSO.  
 

 concepção tradicional de obrigatoriedade da ação penal 
pode conduzir à conclusão de que algumas soluções 
consensuais não são possíveis na persecução penal.  A
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Tal conclusão pode ocorrer quando confia-se alguma 
compreensão de legalidade absoluta ao exercício da ação penal 
como tutela da objetividade de atuação ministerial e do devido 
processo legal.  

Sem embargo, o acréscimo da noção de “oportunidade” 
ao conceito referido não apenas autoriza, mas ainda aprova o 
processo penal de consenso, quando se reconhece que a propo-
situra de dada ação penal pode ser contraproducente, inade-
quada, sobrepujante ao fato investigado.  

Nesse sentido, parece não haver para o titular da ação pe-
nal a mesma vinculação negativa da legalidade estrita imposta 
aos agentes administrativos (artigos 5º, II, e, 37, ambos da CF), 
os quais só podem praticar atos predeterminados pelo direito po-
sitivo. Ou seja, não existe uma perfeita coincidência entre a ação 
penal e os elementos de um ato administrativo (art. 2º, Lei 
4.717/1965).  

É da própria doutrina ministerial a auto afirmação de 
que: 

“os membros do parquet não são agentes administrativos, mas 
sim agentes políticos, os quais devem avaliar o interesse e a 
utilidade da promoção da ação penal pública, devendo esta ser 
promovida quando, efetivamente, atinja o interesse público de 
forma eficiente” (GAZOTO, 2003, p. 112-116).  

Apesar disso, o fato é que em todo caso e havendo justa 
causa, a adoção de um ou de outro meio de consenso ainda se 
baliza por parâmetros tipicamente legais, de regra consentâneos 
no juízo da baixa ou média gravidade do delito, no grau de cul-
pabilidade do agente, nas consequências sociais da infração pe-
nal, porém essencialmente nas vantagens político-criminais do 
acordo celebrado (fala-se em “discricionariedade regrada”, não 
se fala em “poder discricionário”).  

Não estão autorizados pela legislação os ajustes forçados 
ou sigilosos, sendo o consentimento informado do agente e a le-
galidade do acordo examinados por juiz competente.  

Por isso, também parece inadvertida a tese defensiva de 
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que essa lícita margem de discricionariedade política para a não 
persecução penal abriria espaço para o arbítrio do dominus litis, 
em favoritismos ou perseguições, com a quebra da legalidade 
positiva e das garantias conferidas ao cidadão investigado3. 

Pelo contrário: os mecanismos de consenso no processo 
penal brasileiro veiculam verdadeiras políticas de conteúdo cri-
minal autorizadas pela Constituição Federal, como é o caso do 
artigo 98, inciso I, da CF/884, regulamentado pela Lei 9.099/95.  

Assim, a obrigatoriedade da ação penal não pode ser 
vista como se fosse uma imposição cega de fazer a mesma coisa 
sempre e a todo custo, sendo tal convicção a abertura de ruína 
contra os próprios objetivos que fundamentam a legalidade pro-
cessual (CABRAL, 2020, p. 33). 

Foi nesse viés que o CNMP instituiu a possibilidade da 
celebração do acordo de não-persecução penal através da Reso-
lução 181/20175, com as alterações da Resolução n. 183/2018, 

 
3 Em “Independência Funcional: Princípio Absoluto ou Relativo?”: “(...) Com efeito, 
não se admite o patrulhamento ideológico da instituição (Órgãos da Administração 
Superior ou do Conselho Nacional de Justiça), já que isso esvaziaria o princípio da 
independência funcional. Apesar disso, tal princípio não é absoluto, pois é admissível 
o controle da atuação funcional em casos de extrema gravidade, de sério e inaceitável 
desvio funcional, provocado por negligência ou dolo, o que não exclui a imposição 
de sanções disciplinares, em casos teratológicos, mesmo quando em exame o conte-
údo de manifestações processuais” .CAMBI, Eduardo. Princípio da Independência 
Funcional e Planejamento Estratégico do Ministério Público, em: 
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1277781/Eduardo_Cambi.pdf  
4 CF/88:  “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados cria-
rão: 
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes 
para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexi-
dade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral 
e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento 
de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. (...)” 
5 In verbis, o MPF, através de suas 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão e na 
Orientação Conjunta 03/2018, passou a recomendar que seus membros adotassem o 
ANPP no âmbito de suas atribuições: 
“As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no 
exercício das atribuições conferidas pelo artigo 62, inciso I, da Lei Complementar nº 
75, de 20 de maio de 1993, ORIENTAM os membros do Ministério Público Federal, 
respeitada a independência funcional, a observar, na realização de acordos de não 
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restando à Lei 13.964/2019 inumar, ao menos em parte, os ques-
tionamentos sobre a sua constitucionalidade6.  

Questiona-se, hoje e no entanto, a viabilidade e condi-
ções de celebração do acordo de não-persecução penal (i) aos 
processos em trâmite antes da vigência da Lei 13.964/19 e; (ii) 
aos que, instaurados após a vigência da novel legislação, indica-
rem a sua possibilidade após o recebimento da denúncia. 
 
2. O ANPP COMPARADO A OUTROS MECANISMOS 
DE CONSENSO.  
 

O acordo de não-persecução penal é subsidiário à transa-
ção penal e antecedente, preventivo, à suspensão condicional do 
processo. Também não se confunde com o “plea bargain”7 e a 
colaboração premiada. 

Embora semelhantes, tais institutos se diferenciam por 
seus particulares requisitos objetivos e subjetivos, os seus pro-
cedimentos e a fase em que aplicáveis, havendo, para cada um 
deles, uma orientação de política-criminal própria.  

 
persecução penal, o que segue (…)” 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/orientacoes/documentos/orientacao-
conjunta-no-3-2018-assinada-pgr-006676712018.pdf  
6 As ADI 'S 5.790 e 5.793 buscavam a inconstitucionalidade da Resolução 181/2017 
sob o argumento de que as normas nela veiculadas violariam a obrigatoriedade da 
ação penal, a competência legislativa da União e os direitos e garantias individuais. 
Ocorre que, ante as diferenças normativas que ficaram estabelecidas entre o artigo 28-
A, do CPP, e a Resolução nº 181/17, a doutrina tem defendido, que: “O disposto na 
Resolução, apesar de não ter sido consagrado o art. 28-A, CPP, não encontra veda-
ção ou antinomia na lei, dizendo respeito a temas de organização interna e controle 
do Ministério Público, hipótese em que continuará a ter validade normativa o contido 
na Resolução, inclusive, como fonte de aprimoramento da atuação e fiscalização 
constitucional”. (CABRAL, 2020, p. 55).  
7 Diferenciando-se os institutos, VASCONCELLOS ensina que: “Em clara diferença 
perante o ANPP, o “plea bargain” prevê o que a doutrina chama de “nolo conten-
dere” ou ainda de “plea guilty, que é a espécie de assunção da culpa pelo acusado 
que “representa o reconhecimento da culpabilidade em relação aos fatos imputados, 
aceitando a imposição imediata de uma pena, renunciando a direitos fundamentais e 
não impondo a carga probatória ao acusador” (VASCONCELLOS, 2015, p. 63) 
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DAMÁSIO (2010, p. 73) já lecionava que “a transação, 
pela aceitação da proposta de aplicação de pena menos gra-
vosa, constitui forma de despenalização”. Extensivamente, en-
tretanto, tem-se que o ANPP se direciona à eleição de priorida-
des do Sistema de Justiça Criminal para agilidade da resposta 
estatal em relação aos delitos mais graves (CABRAL, 2020, p. 
45)8.  

Assim, se sob a ótica do investigado, do réu ou de seu 
advogado - qualquer seja o instrumento de consenso - sempre 
interessa o afastamento ou a imposição atenuada da reprimenda 
penal, não se pode dizer que para o Estado haverá a coincidência 
de ganhos na aplicação de um ou de outro instituto. 

Nesse sentido, embora os requisitos, condições e as con-
sequências de cada consenso possam se equivaler em alguma 
medida do caso concreto, as suas finalidades e os seus benefícios 
político-criminais visados nunca serão os mesmos.  

Vale dizer, se a obtenção de provas e de elementos de 
informação para debelar a organização criminosa constitui a fi-
nalidade essencial para a realização da colaboração premiada, 
através da indicação de seus membros, vítimas, produto ou pro-
veito das infrações penais, a redução da carga de trabalho do 
Sistema de Justiça Criminal e a celeridade na persecução e jul-
gamento dos casos mais graves constituiu a principal razão de 
ser para a promoção do ANPP.  

A esse respeito, Moraes, Smanio e Pezzotti (2019, P. 
353-390) nos ensinam e por digressão histórica, que:   

“A colaboração premiada era, a propósito, a única hipótese em 
que os promotores poderiam lançar mão de decisão de nolle 
prosequi. Diferentemente do que ocorre nos tempos atuais, não 
se afigurava legítima a decisão de não-persecução para melhor 
gestão dos recursos postos à disposição dos titulares da ação 

 
8 Nestes termos: “A última opção, consistente na ampliação substancial da possibili-
dade da celebração de acordos de natureza penal, fundamentalmente para os crimes 
de média e baixa lesividade, aparentemente, é a mais promissora, uma vez que a ex-
periência prática dos outros países demonstrou que ela efetivamente acarreta uma 
diminuição sensível no tempo de tramitação processual” (CABRAL, 2020, p. 45). 
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penal, que hoje podem eleger prioridades, deixando, por exem-
plo, de processar crimes menos graves para buscar eficiência 
superior no combate a delitos mais graves”.  

Portanto, apesar de a bilateralidade da vontade confir-
mada por sentença judicial homologatória culminar-lhes a exi-
gência comum; sendo até mesmo possível a eventual coincidên-
cia do cumprimento de mesma prestação de serviços à comuni-
dade ou de pagamento da prestação pecuniária (v.g. artigo 4º, da 
Lei 12.850/13 versus artigo 28-A, inciso III, do CPP); conclui-
se que jamais haverá ao Estado e, em cada um dos meios de con-
senso, a mesma razão de ser ou o mesmo ganho pela não perse-
cução penal contra o autor do fato.  
 
3. O MANEQUIM DE ANPP TRAZIDO COM O AR-
TIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.  
 

Além de mera hipótese de exceção à obrigatoriedade da 
ação penal de iniciativa pública (TÁVORA, 2020, p.157), a dou-
trina atual ainda converge para o conceito de que o acordo de 
não-persecução penal é um negócio jurídico de natureza extra-
judicial (LIMA, 2020, p. 218). 

Trata-se de um modelo de consenso da espécie “diversão 
com intervenção”9 já que identificado pelo ajuste de condições 
com equivalentes funcionais ao da pena (incisos do art. 28-A, do 
CPP). Fala-se apenas em “condições”, pois a eventual pena pres-
suporia prévio trânsito em julgado, após o devido processo legal 
(artigo 5º, incisos XIX e LVII, da CF), e regra geral, o ANPP é 
ofertado na fase pré-processual. 

Constituindo-se meio de consenso alternativo às solu-
ções ordinárias do processo penal clássico, em que presentes o 
plexo de atos, a ampla defesa e o contraditório, de proêmio, têm-

 
9 É o que se depreende das lições de LIMA, apud BRANDALISE, Rodrigo da Silva; 
ANDRADE, Mauro Fonseca. do Investigação Criminal pelo Ministério Público: co-
mentários à Resolução 181 do Conselho Nacional do Douglas Fischer, Mauro Fonseca 
Andrade (organizadores), Livraria do Advogado, 2018, p. 237. 
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se, quanto à fase pré-processual, que o ANPP poderá ser cele-
brado ante qualquer espécie de investigação10. 

AInda em grau mais voltado à celeridade e economia 
processual, o que já autorizado pelo próprio CNJ11., sob o Ato 
normativo nº 0009672-61.2020.2.00.0000, que o referido acordo 
também seria adequado no contexto da própria audiência de cus-
tódia. In verbis: 

“(...) O Ministério Público poderá aproveitar o deslocamento 
do preso à audiência de custódia e, em ato separado dela, po-
rém na mesma oportunidade, eventualmente propor e celebrar 
o acordo, o que viria ao encontro dos princípios da economia 
processual, celeridade e razoável duração do processo (...)” 
(LIMA, 2020, p. 220-221). 

Quanto à sua iniciativa, sendo fruto de convergência da 
vontade das partes12, ainda extrai-se do própria sistemática pro-
cessual penal que o juiz não pode substituir a atuação ministerial 
para propor o ANPP em seu lugar, pois: 

“uma vez que seus Membros, na qualidade de agentes políti-
cos, têm a prerrogativa e o dever funcional de escolher priori-
dades político-criminais na concretização dos objetivos da per-
secução penal” (CABRAL, 2020, p. 83). 

Obviamente que a resistência do “parquet” em não pro-
por o acordo poderá ser desafiada com analogia ao artigo 28, do 
Código de Processo Penal13; sendo facultado ao investigado 

 
10 A doutrina majoritária assim entende arrazoando que a aplicação subsidiária do 
Código de Processo Penal, tal qual como ocorreria em relação à Justiça Militar (por 
ausência de idêntica previsão do ANPP ao CPPM), garantiria a isonomia entre os in-
vestigados (Nesse sentido, CABRAL, 2020, p. 206).  
11 Conselho Nacional de Justiça: "(...) Resolve: Art. 1º. Alterar o artigo 19 da Resolu-
ção nº 329, de 30 de julho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que passa a 
vigorar com as seguintes alterações: (...) §3º - A participação do Ministério Público 
deve ser assegurada, com intimação prévia e obrigatória, podendo propor, inclusive, 
o acordo de não persecução penal nas hipóteses previstas no artigo 28-A do Código 
de Processo Penal (...)” Brasília. Acessível até 15/02/2021, em: 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3595  
12 A doutrina ainda defende que ao ANPP se aplica toda a sistemática da teoria geral 
do negócio jurídico disciplinada pelo Código Civil, incluindo-se o 1.783-A (CA-
BRAL, 2020, p. 121).  
13 “Ubi eadem ratio ibi idem jus”, a Súmula 696, do STF, cujo assento é no sentido de 
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requerer a remessa dos autos ao órgão superior do ente ministe-
rial (vê-se, assim, não haver direito subjetivo ao acordo).  

No entanto e para isso, três requisitos objetivos deverão 
ser observados para a cogitação de eventual ANPP (artigo 28-A, 
do CPP): (i) a justa causa; (iii) a ausência da elementar “violên-
cia ou grave ameaça à pessoa”; (iv) a pena mínima abstratamente 
cominada abaixo de 04 anos14, sendo (ii) a confissão completa e 
simples um requisito subjetivo (CABRAL, 2020, p. 111).  

Perseguindo-se tal iter, ainda se deve observar as suas 
hipóteses de não cabimento: (i) não ser cabível a transação pe-
nal; (ii) não ser o agente reincidente; (iii) ausência de benefício 
de anterior ANPP, transação penal e suspensão condicional do 
processo nos últimos cinco anos; (v) ausência de fato praticado 
por razões de gênero, ainda que não haja violência ou grave ame-
aça.  

Mas não é só, a teor do Enunciado PGJ-CGMP n. 21, do 
Ministério Público do Estado de São Paulo: 

“A proposta de acordo de não persecução penal tem natureza 
de instrumento de política criminal e sua avaliação é discricio-
nária do Ministério Público no tocante à necessidade e sufici-
ência para reprovação e prevenção do crime. Trata-se de prer-
rogativa institucional do Ministério Público e não direito sub-
jetivo do investigado”. 

Desta feita, todos esses pressupostos deverão ser toma-
dos em conta pelo Ministério Público nos contornos do interesse 
de uma política criminal que conclua a necessidade e suficiência 
para a prevenção e reprovação do crime (artigo 28, “caput”, do 
CPP).  

Nesse sentido, as palavras de NUCCI são sapientes 

 
que: “Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do pro-
cesso, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá 
a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Pro-
cesso Penal”.  
14 Pela atenta leitura das súmulas 243, do STJ, e, 726, do STF, há a mesma tendência 
jurisprudencial de que, havendo concurso de crimes, seja analisada a somatória das 
penas concorrentes ou a exasperação da mais grave. 
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(2020, p. 60-61): 
"Não admira ter o parlamento aprovado esse novo benefício, 
pois abrange a maioria dos crimes de colarinho branco. No en-
tanto, o legislador torna a mencionar que o acordo de não per-
secução penal precisa ser necessário e suficiente para reprova-
ção (retribuição) e prevenção do crime”  

Com efeito, a proposta de acordo para o ajuste de condi-
ções em troca da extinção de uma punibilidade deve cumprir a 
sua função preventiva e retributiva, agilizar a resposta estatal aos 
delitos mais graves, servindo como exemplar renúncia da ação 
penal para a seletividade dos casos penais mais graves.  

Assim, não atendidas tais finalidades, o promotor de jus-
tiça ou procurador da república estará autorizado a se manifestar 
pela impossibilidade do acordo ainda que o investigado reúna 
todos os requisitos objetivos e subjetivos para sua realização; 
ainda que este aceite as condições mais rigorosas.    

Ademais, as condições, pela essência de ajuste, também 
não deixam de obrigar o Ministério Público. Pela celebração do 
ANPP o parquet assume o compromisso de não oferecer denún-
cia contra o investigado restritivamente aos fatos discriminados 
no termo.  

Do outro lado, as condições clausuladas para o investi-
gado não compõem rol taxativo, sendo aceitável a combinação 
cumulativa ou alternativa de condições e a inscrição de deveres 
acessórios implícitos - v.g. o dever de lealdade - ou ainda os ex-
plícitos (v.g. o artigo 18, §8º, da Resolução 181/1715).  

Aliás, a respeitável doutrina também já se posiciona ser 
possível “”que no próprio acordo de não persecução penal já 
se possa incluir eventual acordo de não persecução civil 

 
15 Resolução 181/2017-CNMP: “Art. 18. (...) § 8º É dever do investigado comunicar 
ao Ministério Público eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail, 
e comprovar mensalmente o cumprimento das condições, independentemente de no-
tificação ou aviso prévio, devendo ele, quando for o caso, por iniciativa própria, 
apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não 
cumprimento do acordo. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 
2018)” 
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relativamente à Lei de Improbidade Administrativa” (CA-
BRAL, 2020, p. 148), o que nos autoriza concluir pela ampla 
possibilidade de se prever objetos diversos no bojo de um ANPP, 
inclusive com interferência em outras instâncias16.  

No entanto, embora o juiz não possa se substituir às prer-
rogativas ministeriais no que tange à escolha do acordo, a sua 
função jurisdicional não é a de mero homologador da avença.  

Veda-se o protagonismo do julgador quanto ao mérito 
político-criminal e a sua imparcialidade no acordo. Exige-se, en-
tretanto, que a homologação suceda ao exame detido do consen-
timento voluntário do investigado e da legalidade das avenças 
sob a perspectiva de insuficiência,  abusividade ou inadequação 
das cláusulas, arrazoado que conduzirá à homologação ou não 
homologação do ANPP.  

Não homologado o acordo, os autos serão devolvidos 
para a análise do parquet conforme o § 8º, artigo 28-A, do CPP, 
sendo-lhe possível, quando não acatar as alterações exigidas 
para acordo, a interposição de recurso em sentido estrito, com a 
sua previsão no artigo 581, inciso XXV, do Código de Processo 
Penal, bem como a de correição parcial para a hipótese de a de-
cisão indeferitória invadir a vontade de as partes celebrarem o 
acordo.   

Homologado o acordo, fica autorizada a promoção de 
sua execução pelo Ministério Público e no Juízo de Execuções 
Penais, já tendo a doutrina inclusive se posicionado pela prefe-
rência de sua deflagração junto ao Juízo das Penas Restritivas de 

 
16 Para corroborar com esse pensamento e em analogia aos institutos despenalizadores 
da Lei 9.099/95, citamos o seguinte entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: 
“[…] As leis 9.099/95 e 10.259/2001, no que versam o processo relativo a infrações 
penais de menor potencial ofensivo, são, de início, aplicáveis ao processo penal elei-
toral. A exceção corre à conta de tipos penais que extravasem, sob o ângulo da ape-
nação, a perda da liberdade e a imposição de multa para alcançarem, relativamente 
a candidatos, a cassação do registro, conforme é exemplo o crime do art. 334 do 
Código Eleitoral”. (TSE, Ac. no 25.137, de 7.6.2005, rel. Min. Marco Aurélio). Aces-
sível até às 19:35, do dia 15/02/2021, em: http://apps.tre-mg.jus.br/aplicativos/php/di-
vulga_plenario/processo_anexo.php?sq_and=25249775  
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Direitos, quando houver essa Vara Especializada (CABRAL, 
2020, p. 177). 

Em todo caso, a fiscalização de cumprimento do acordo 
competirá ao Ministério Público que, poderá lançar mão de 
acompanhamento pessoal e da postulação de todas as providên-
cias necessárias ao seu cumprimento, podendo, se o caso, reque-
rer a extinção de punibilidade por cumprimento integral do 
acordo ou a sua rescisão por vício de consentimento ou descum-
primento injustificado.  
 
4. A (IR) RETROATIVIDADE BENÉFICA DO 
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL.  
 

O prazo limite para a propositura do ANPP é o ofereci-
mento da denúncia, pois, regra geral, este pressupõe a renúncia 
da ação penal, não havendo prejuízo aos atos já praticados com 
a vigência da lei nova.  

Não raras vezes, entretanto, ainda se legislam normas hí-
bridas no bojo da lei processual penal, quando não, também as 
heterotópicas, o que resulta na retroatividade completa do artigo 
de lei formalmente processual (artigo 5º, inciso XL, CF).  

Aí está o limiar para aplicação retroativa ou não do 
ANPP quando diante de casos penais já judicializados: oferecida 
a acusação, mas preenchidos os requisitos do acordo pelo réu, 
estaria o Ministério Público autorizado a propô-lo? O réu, ha-
vendo recusa, a requerer a remessa dos autos? O juiz, a homolo-
gar?.  

Doutrina e jurisprudência divergem, sendo dois os limi-
tes temporais.  

O primeiro, quanto às ações penais ajuizadas antes da Lei 
13.964/19; o segundo, em relação aos casos denunciados após a 
Lei 13.964/19, mas cujo ANPP revela-se cabível por fato super-
veniente.   

Em referência aos processos em curso antes da Lei 
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13.964/19 houve doutrina17 e orientação ministerial18 aduzindo 
a sua aplicação até o trânsito em julgado, sendo essa a posição 
adotada pela Sexta Turma do STJ (BRASIL, 2020). 

Divergiu desse entendimento, porém, a Quinta Turma do 
STJ (BRASIL, 2020), como o Conselho Nacional de Procurado-
res Gerais dos Estados e da União (CNPG), através de seu Enun-
ciado n. 2019, sob a interpretação de que o artigo 28-A, do CPP, 
trata-se de lei estritamente processual.  

É, nesse sentido, a doutrina de Renato Brasileiro de 
Lima20, sendo tal tese também adotada pela Primeira Turma do 
STF no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 

 
17 Nesse sentido, Valber Melo e Filipe Maia Broeto: “No ponto, impõe-se consignar 
que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Recomendação 
Conjunta Nº 01/2020-PGJ/CGMP, no enunciado 19 do retrocitado ato, adotou a ori-
entação segundo a qual: Cabe proposta de acordo de não persecução penal, até a 
sentença, para ações penais ajuizadas anteriormente à Lei nº 13.694/2019, uma vez 
que o instituto tem natureza mista e despenalizadora, devendo, portanto, ser aplicado 
à luz do art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. O acerto da orientação, a 
nosso viso, é parcial, uma vez que a persecução penal, como explicitado na nota de 
rodapé 8, não se esgota com a prolação de sentença, estendendo-se até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória, momento derradeiro de incidência do 
ANPP”. 
18 Nesse sentido, a redação antiga do Enunciado nº 98, da 2ª Câmara Criminal do 
Ministério Público Federal: “É cabível o oferecimento de acordo de não persecução 
penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preen-
chidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja 
oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a 
prática da infração penal, nos termos do art. 28-A da Lei n° 13.964/19,quando se 
tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei 13964/2019, 
conforme precedentes”. Acessível até 17/02/2021, em: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/enunciados/enunciados-cancelados-
ou-alterados/enunciado_98-ata_184.pdf  
19 In verbis, o Enunciado nº 20, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais: “Cabe 
acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. 
20 Como leciona o Professor Renato Brasileiro de Lima : “Por se tratar de norma 
genuinamente processual, logo, de aplicação imediata (CPP, art. 2º), com entrada 
em vigor da Lei n. 13.964/19 no dia 23 de janeiro de 2020, o acordo de não persecu-
ção penal poderá ser celebrado inclusive para fatos ocorridos em momento anterior, 
desde que a peça acusatória ainda não tenha sido recebida pelo magistrado” (LIMA, 
p. 225) 
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n. 191464/SC (BRASIL, 2020).  
Ocorre que, sob o espeque de se garantir isonomia entre 

os investigados, “ubi eadem ratio, idem jus” (STF - HC 74463 / 
SP julgado em 10/12/1996 e Súmula 337, do STJ21), ainda existe 
doutrina e jurisprudência divergindo e temperando esses dois ex-
tremos.  

Rodrigo Leite Ferreira Cabral22; Aury Lopes Júnior e Hi-
gyna Josita23 concluem que a preclusão consumativa para cele-
bração do ANPP não é o trânsito em julgado, não é a denúncia, 
mas sim a condenação do juízo de piso, sendo tal consenso apli-
cável até mesmo para os processos instaurados antes da lei anti-
crime, desde que não sentenciados24. 

Desta feita, ao menos três correntes emergentes se intri-
gam para conter os eventuais efeitos benéficos do artigo 28-A, 
Código de Processo Penal, incluindo-se as ações penais ajuiza-
das na vigência da Lei 13.964/19. 

Ainda assim, as asserções de José Jairo Gomes e Danielle 
Torres Teixeira (2021) nos lembram, que: 

“A despeito de divergência jurisprudencial (ex.: STJ – HC 
150.229/DF, rel. min. Laurita Vaz, 5ª T., DJe 24.5.10; STJ – 
AgRg nos EDcl no REsp 1.611.709/SC, rel. min. Felix Fischer, 

 
21 SÚMULA 337, STJ: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclas-
sificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”. 
22 Rodrigo Leite Ferreira Cabral sustenta seus argumentos com o artigo 3º-B, inciso 
XVII do Código de Processo Penal e o artigo 90, da Lei 9.099/95, sob a leitura do que 
ficou decidido na ADI 1719 MC (Relator (a): Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, 
julgado em 03/12/1997, DJ 27-02-1998 EMENT VOL-01990-01 PP-00001) 
23 Nesse sentido, Aury Lopes Júnior e Higyna Josita, em seus artigos “Questões Po-
lêmicas do Acordo de Não Persecução Penal” : “...Ao criar uma causa extintiva da 
punibilidade (art. 28-A, § 13, CPP), o ANPP adquiriu natureza mista de norma pro-
cessual e norma penal, devendo retroagir para beneficiar o agente (art. 5º, XL, CF) 
já que é algo mais benéfico do que uma possível condenação criminal. Deve, pois, 
aplicar-se a todos os processos em curso, ainda não sentenciados até a entrada em 
vigor da lei.”. 
24 “En passant”, o julgado dos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 1.635.787/SP, 
em que a mesma Quinta Turma ainda decidiu ser o ANPP incompatível quando já 
“encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acu-
sado”. 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________167_ 
 

 

j. em 4.10.16), a verdade é que inexiste preceito normativo apto 
a reduzir o âmbito de incidência da retroatividade da lei penal 
mais benéfica, fixada pela Lex Mater, vértice do sistema jurí-
dico brasileiro. Deveras, não há na Constituição norma que li-
mite a aplicação do direito fundamental em função da fase de 
tramitação em que o processo se encontre”.  

Com todas as vênias, ao menos com a exceção do § 14, 
artigo 28-A, CPP, ainda se reconhece haver a propositura do 
ANPP após o recebimento da denúncia, quando não antes25, e 
por revisão do órgão superior (o Procurador Geral de Justiça, nos 
Ministérios Públicos Estaduais, e as Câmaras de Coordenação e 
Revisão Criminal no âmbito do Ministério Público Federal).   

Denôdo, a colisão entre os bens jurídicos encartados no 
processo penal autorizam relativização, havendo a necessidade 
de, a cada caso concreto, ser sopesado o mérito político-criminal 
e os seus aspectos individualizadores de pena, para admitir-se a 
justa suspensão da ação penal. 

Nesse sentido, o ilustre CABRAL (2020, p. 216) leciona 
que: 

“Haverá casos em que, no momento do oferecimento da de-
núncia, afigurava-se cabível o acordo de não persecução penal, 
mas que, em virtude de fato superveniente não atribuível ao 
acusado, passam a estar presentes os requisitos objetivos e sub-
jetivos para o acordo” .  

São os casos de desclassificação do crime ou de proce-
dência parcial da acusação em que os requisitos e interesses po-
líticos-criminais para o acordo ainda se revelarem preenchidos26.  

Ocorre que, o eventual fato superveniente por responsa-
bilidade do próprio acusado não se revela justo a autorizar o 
ANPP no curso do processo penal. A exemplo, o caso que ocorre 
quando não já não há mais o atendimento das hipóteses de cabi-
mento para o acordo, depois do recebimento da denúncia (artigo 

 
25 ENUNCIADOS PGJ-CGMP – LEI 13.964/19, MPSP: “Aplica-se o artigo 28 do 
CPP nos casos em que, oferecida a denúncia, o juiz entenda cabível a proposta de 
acordo de não persecução penal.” 
26 SÚMULA 337, STJ: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassi-
ficação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”. 
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28-A, § 2º), e porque o réu já se beneficiou de instituto despena-
lizador em um outro processo paralelo. 

Assim, à falta de previsão legal específica ou mesmo re-
gulamentar restringindo por expresso o limite processual de apli-
cação do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, se verificou 
promissora de pacificação e dentre as mais respeitáveis posi-
ções, a regra estritamente processual de o Acordo de Não-Perse-
cução Penal ser incabível após o recebimento da denúncia, seja 
a data de seu protocolo antes ou depois da vigência da Lei 
13.964/19.     
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Em conclusão, apurou-se que o ANPP - acordo de não-
persecução penal - decorre de uma política-criminal convencio-
nal da qual o Membro do Ministério Público poderá lançar mão 
para a necessária e suficiente reprovação do crime e reparação à 
vítima.  

O acordo de não-persecução penal expressa uma alterna-
tiva moderada de alívio aos esforços e recursos do Sistema de 
Justiça Criminal porque destina ao processo penal clássico so-
mente os casos envolvendo os delitos mais graves.  

Também que, em razão do exposto, não há direito subje-
tivo do investigado ou réu ao acordo de não-persecução penal, 
sendo facultado ao próprio Ministério Público, em sua indepen-
dência funcional e dever de objetividade, estabelecer as diretri-
zes para a aplicação do consenso ao caso concreto, bem como 
aos meios de sua fiscalização durante o cumprimento do acordo.  

Sendo a expressão de discricionariedade regrada do “do-
minus litis”, foram diligenciados os seus requisitos, vedações e 
condições, a sua finalidade político-criminal e o momento em 
que a sua aplicação se revela pertinente, cabível.  

Analisando a viabilidade de regresso benéfico do artigo 
28-A, do Código de Processo Penal, em relação aos fatos 
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anteriores à Lei 13.964/19 e às ações penais em curso, foram 
identificadas ao menos três divergências na doutrina e na juris-
prudência, relativamente à natureza da norma processual objeto 
do estudo e o limite de fase processual para a celebração do 
ANPP.  

Não havendo previsão legal específica ou mesmo regu-
lamentar restringindo por expresso o limite processual de apli-
cação do ANPP se verificou promissora de pacificação e dentre 
as mais respeitáveis posições, a regra estritamente processual de 
o Acordo de Não-Persecução Penal ser incabível após o recebi-
mento da denúncia, seja a data de seu protocolo antes ou depois 
da vigência da Lei 13.964/19.   

Validamente, no Agravo Regimental em Habeas Corpus 
n. 191464/SC, data de julgamento em 11/11/2020, a Primeira 
Turma do STF já sinalizou o possível entendimento plenário 
com a tese de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) 
aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde 
que não recebida a denúncia” (BRASIL, 2020). 

Tal entendimento ainda encontra seu respaldo na Quinta 
Turma do STJ e na doutrina de Renato Brasileiro de Lima.  

Ocorre que, ainda na mais antiga lição doutrinária crimi-
nal, já se reconhecia que: “o direito penal é a barreira intranspo-
nível da política-criminal” (LISZT apud ROXIN, 2012, p. 1/2)27, 

 
27 Nesse sentido, também de relevo as observações dos ilustres professores Murilo 
Thomas Aires e Fernando Andrade Fernandes, no artigo “A colaboração premiada 
como instrumento de política criminal: a tensão em relação às garantias fundamentais 
do réu colaborador”: “Na relação entre as ciências jurídico-criminais não há mais es-
paço para a segregação completa entre a dogmática jurídico-criminal e a política cri-
minal, de forma que não mais cabe a segregação entre o pensamento do sistema e o 
pensamento do problema. Afinal, se a dogmática representasse exclusivamente a pro-
teção ao acusado, e à política criminal restasse somente a preocupação com soluções 
para a criminalidade, ter-se-ia um Direito Penal plenamente alheio às questões reais 
da sociedade. Seguindo este raciocínio, conclui-se deve haver complementariedade 
funcional entre o Direito Penal material e o processo penal, pois não há como se bus-
car a eficiência dos objetivos de Direito Penal substancial sem um procedimento que 
o permite. Em razão disso é que se defende o processo penal como instrumento de 
política criminal (AIRES, Murilo T.; FERNANDES, Fernando A. A colaboração 
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tendo esse mesmo doutrinador concluído que “os problemas de 
natureza político-criminal não podem ser solucionados adequa-
damente com o “automatismo dos conceitos teóricos” (ROXIN, 
2012, p.14).  

Portanto, se a ação penal de iniciativa pública não pode 
ser a medida inarredável e automática por parte do Ministério 
Público perante os interesses políticos criminais para a realiza-
ção do acordo de não-persecução penal, de mesmo modo nos 
parece que a aplicação literal do artigo 2º, do CPP, não pode ser 
o empecilho absoluto para realização do acordo de não-persecu-
ção penal no bojo do processo.  

Obviamente que a eventual confissão do acusado so-
mente depois de uma sentença penal condenatória não reco-
menda e ainda não contribui com os ganhos político-criminais 
de economia processual para o Sistema de Justiça Criminal. 

No entanto, deve-se reconhecer que a própria legislação 
vigente autoriza a revisão em sede superior por parte do Minis-
tério Público para que o acordo seja celebrado ainda depois de a 
denúncia ter sido recebida.   

Em  consideração aos entendimentos sopesados, pareceu 
razoável haver a possibilidade excepcional de celebração do 
ANPP após o recebimento da denúncia, como ocorre com a sus-
pensão condicional do processo por excesso da acusação; mas, 
em qualquer caso, ouvido o Ministério Público quanto ao seu 
interesse em propor o acordo. 
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