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RESUMO
O propósito desta dissertação é verificar, empiricamente, o efeito da adoção do ANPP sobre o
volume de processos da Justiça Federal. Especificamente, desenvolveu-se uma abordagem
quantitativa para investigar a magnitude do impacto da implementação do ANPP sobre o
percentual de denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal. Trata-se de estudo com
foco regulatório, que utiliza ferramentas econômicas para examinar instituto jurídico. Por meio
de uma análise estatística, com base em dados sobre a quantidade de denúncias e arquivamentos
do Ministério Público Federal, entre os anos de 2012 e 2020, examina-se se a atual configuração
do ANPP é eficiente para incentivar a resolução negociada de conflitos penais e o
correspondente descongestionamento do sistema de justiça. Os resultados indicam que, após a
introdução do ANPP, houve uma redução média do percentual de denúncias mensais de 6,46%,
considerado o cenário nacional. O exame da situação específica de cada unidade federativa
revela certa heterogeneidade do comportamento, tendo sido identificada maior redução do
percentual de denúncias nas localidades com menor quantidade de processos. Em conclusão,
aponta-se a ineficiência do ANPP como instrumento que contribua para o descongestionamento
do sistema de justiça.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Processual Penal; Direito da Regulação; Política Pública;
Análise Econômica do Direito; acordo de não persecução penal.

ABSTRACT
The purpose of this dissertation is to verify, empirically, the effect of introducing ANPP in the
caseload of Brazilian’s Federal Judicial System. Specifically, a quantitative approach was
developed to investigate the magnitude of the impact of ANPP’s implementation on the
percentage of charges filed by the Brazilian Federal Prosecution Service. It is a study with a
regulatory focus, which uses economic tools to examine a legal institute. Through a regression
analysis, based on data on the number of charges filled and cases dismissed by the Brazilian
Federal Prosecution Service, between the years 2012 and 2020, it is examined whether the
current legal configuration of the ANPP is efficient to encourage the negotiated resolution of
criminal conflicts and the corresponding decongestion of the justice system. The results indicate
that after the introduction of the ANPP there was an average reduction in the percentage of
monthly charges filed of 6.22%, considering the national scene. Examination of the specific
situation of each federative unit reveals a certain heterogeneity in behavior, with a greater
reduction in the percentage of charges filed being identified in locations with fewer cases. In
conclusion, the ANPP is pointed out as an inefficient instrument to the decongestion of the
justice system.
KEY-WORDS: Procedural Criminal Law; Regulation; Public Policy; Law and Economics;
Non-criminal prosecution agreement (plea bargain).
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INTRODUÇÃO
No tradicional modelo de justiça conflitual, a sanção é imposta pelo julgador após o
trâmite e as formalidades inerentes a um processo penal regular1. Por outro lado, tem-se a justiça
consensual, em cujo contexto se insere o acordo de não persecução penal (ANPP). Trata-se de
abordagem em que a solução é negociada pelas partes por meio de um procedimento abreviado.
Nesse modelo, o traço característico é a celeridade na administração da justiça. Identifica-se,
portanto, inspiração utilitarista: admite-se certa flexibilidade do processo penal com o intuito
de obter resultados mais eficientes2.
O ANPP é uma novidade introduzida no ordenamento jurídico pátrio. Inicialmente, o
instituto foi regulado por ferramenta extralegal, qual seja, Resolução do Conselho Nacional do
Ministério Público; posteriormente, pela Lei nº 13.964/2019, que alterou o Código de Processo
Penal, em seu artigo 28-A. Em ambas oportunidades, ao justiticar a inovação, o regulador
expressamente menciona o objetivo de descongestionamento do sistema de justiça.
O propósito desta pesquisa é verificar, empiricamente, os efeitos da adoção do ANPP
sobre o volume de processos da Justiça Federal. Especificamente, desenvolveu-se uma
abordagem quantitativa para investigar a existência de relação entre a implementação do ANPP
e a alteração do percentual de denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal. Em última
análise, examina-se se o ANPP, em seus contornos atuais, é uma ferramenta eficiente para o
descongestionamento do sistema de justiça. Entende-se que, em virtude do objetivo regulatório,
mostra-se oportuno um estudo empírico que dimensione os resultados obtidos após a instituição
desse novo mecanismo.
A busca por melhorias no gerenciamento do estoque de processos penais é uma
realidade em vários países. Trata-se, portanto, de um problema da sociedade moderna,
decorrente da expansão do Direito Penal, verificada na era pós-industrial. Experimentou-se,
assim, a progressiva ampliação da tipificação penal, que passou a abarcar a proteção de novos
bens jurídicos3. Portanto, bens jurídicos anteriormente protegidos apenas nas esferas cível e
administrativa passaram a ser incluídos sob o manto do Direito Penal. A dogmática dessa nova

1

PONTE, Antônio Carlos da. DEMERCIAN, Pedro Henrique. O Ministério Público brasileiro e a justiça consensual.
Revista De Ciencias Jurídicas Y Sociales Nueva Época, v. 22, n. 1, p. 101-118, 2019.
2
ARANTES, Francine Nunes. Dissertação de mestrado: Justiça consensual e eficiência do processo penal.
Universidade de Lisboa, p. 5-6, 2015.
3
SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos de política criminal nas sociedades pósindustriais. São Paulo: RT, 2002.
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política criminal possui as seguintes características: tipificações abertas; emprego da técnica da
norma penal em branco; uso de tipos de perigo abstrato, já que em uma sociedade de riscos há
grande preocupação com a finalidade preventiva4.
Diante dessa alegada ampliação da proteção penal, uma consequência lógica é a
sobrecarga do sistema de justiça. No Brasil, por exemplo, dados do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) apontam que, durante o ano de 2019, a taxa de congestionamento criminal foi de
70%, superior à taxa de congestionamento não criminal, apurada em 56,6%. Na fase de
conhecimento de 1º grau, o tempo do processo criminal é maior que o do não criminal; os
processos criminais duraram, em média, 1 ano e 3 meses a mais do que os não criminais, sendo
essa realidade verificada em todos os segmentos de justiça5. Referida situação seria um
indicativo de necessidade de otimização do sistema penal.
Em tese, é possível imaginar diversas maneiras diferentes para a implementação de um
melhor funcionamento da justiça. Uma delas seria a descriminalização de condutas. Entretanto,
é elevado o custo político para se executar essa tarefa. Trata-se de medida que exige consenso
e, diante de uma sociedade tão plural, nenhum grupo está disposto a abdicar da criminalização
já conquistada para a proteção de seu interesse específico.
Coloca-se como alternativa, portanto, a influência indireta do sistema penal, por meio
do abrandamento da persecução. Assim, a variação do grau de enforcement é uma solução
substituta à alteração legislativa, como afirmado por Stigler6:
Há uma inércia considerável no processo legislativo – inércia que desempenha funções altamente
úteis – e é muito mais fácil fazer ajustes marginais contínuos em uma política por meio do comitê
de dotações, variando os recursos destinados ao enforcement, do que modificar a lei. A variação
no enforcement fornece flexibilidade desejável na política pública.

Nesse contexto, são relevantes os instrumentos de justiça penal consensual, na medida
em que representam certa flexibilização das sanções penais. Sua implementação garante a
solução de conflitos de natureza penal sem que seja percorrido todo o percurso do processo
penal. Assim, diminui-se o custo tanto para a sociedade, evitando-se a tramitação de ações

4

SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano; FILHO, Dermeval Farias Gomes. Funcionalização e expansão do Direito
Penal: o Direito Penal negocial. Revista de Direito Internacional, v. 13, n. 1, p. 378, 2016.
5
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números, p. 194, 2020.
6
“There is considerable inertia in the legislative process – inertia that serves highly useful functions – and it is
much easier to make continuous marginal adjustments in a policy through the appropriations committee by
varying the resources for its enforcement than it is to modify the statute. Variation in enforcement provides
desirable flexibility in public policy”. STIGLER, George J. The Optimum Enforcement of Laws. Journal of Political
Economy, v. 78, n. 3, p. 526-536, 1970.
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penais, quanto para os infratores, que se beneficiam pela barganha da sanção negociada a ser
aplicada.
Tendo sido escolhida a introdução do ANPP como instrumento de otimização do
sistema de justiça, o passo inicial é definir em quais crimes será admitida essa solução
negociada.
Em tese, a medida poderia ter sido permitida para todos os crimes indistintamente, como
ocorre nos Estados Unidos. Nesse caso, o poder de decidir está nas mãos do membro do
Ministério Público, que possui ampla discricionariedade, ao avaliar as circunstâncias
específicas, acerca do cabimento de plea bargain7, ferramenta prevista nesse sistema para a
negociação criminal entre acusação e defesa.
O fenômeno conhecido como transplante jurídico surge na seara do Direito Comparado.
Em texto seminal publicado em 1974, Alan Watson8 argumenta que não existe uma conexão
necessária entre as leis e a sociedade em que elas operam, apontando que a legislação é
normalmente emprestada de outra localidade9. Essa noção de que os institutos jurídicos se
movimentam de uma jurisdição para outra é relevante quando se examina o direito penal
negocial, já que vários países de civil law realizaram o transplante jurídico do plea bargain, que
também serviu de inspiração para o ANPP.
Em localidades de tradição civil law, em oposição à ampla discricionariedade
franqueada ao Ministério Público nos Estados Unidos, é comum observar a classificação legal
de crimes em que é admitida a negociação, daqueles outros em que ela não é possível. Logo, o
poder de decidir é exercido pelo legislador, que previamente determina as circunstâncias que
autorizam o acordo10. Trata-se de tarefa do legislador classificar quais infrações penais serão
consideradas de gravidade “pequena” e “média”, admitindo-se a solução negociada, em
oposição àquelas de gravidade “grande”, em que a imposição de sanção exige o trâmite
processual ordinário.

7

Aponte-se que, nos Estados Unidos, usualmente os promotores são eleitos para o cargo, o que confere
legitimidade democrática às escolhas persecutórias.
8
WATSON, Alan. Legal transplants: an approach to comparative law. 2 ed. University of Georgia, 1993.
9
CAIRNS, John W. Watson, Walton, and the history of legal transplants. Georgia Journal of International
Comparative Law, v. 41, n.3, p. 637-696, 2013.
10
Na Itália, o limite para a negociação é fixado por sentenças de até 5 anos; na França, há uma lista que especifica
em quais crimes o acordo é admitido, como por exemplo agressão simples, ameaça, roubo simples, entendidos
como ofensas não sérias. Ver: LANGER, Máximo. From legal transplants to legal translations: the globalization of
plea bargaining and the americanization thesis in criminal procedure. Harvard International Law Journal, v. 45,
n.1, p. 50 e 59, 2004.
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Diante da relevância do papel exercido pelo legislador, com poder de excluir ou permitir
a solução negociada para crimes específicos, mostra-se oportuno investigar qual foi a
racionalidade empregada na classificação dos crimes como graves ou não. Por exemplo, crimes
de corrupção ativa ou passiva, lavagem de dinheiro, não foram entendidos como crimes graves
e, por conseguinte, admitem o acordo11.
A estrutura do trabalho segue a divisão a seguir pormenorizada. No primeiro capítulo, é
apresentada a abordagem histórica. Considerando-se que o ANPP, como instrumento de solução
penal negociada, teve como inspiração o plea bargain, cuja origem decorre de jurisdição de
tradição common law, a primeira subseção descreve o desenvolvimento do plea bargain nos
Estados Unidos. Essa abordagem histórica possibilita uma compreensão mais abrangente do
instituto. Posteriormente, na segunda subseção, o foco recai sobre o transplante jurídico do
instituto para países de tradição civil law. O exame das distinções desses sistemas revela
potenciais ineficiências do transplante jurídico. Por conseguinte, na terceira subseção, voltandose para o cenário brasileiro, é descrito o processo normativo de evolução do ANPP, desde sua
regulação extralegal, por meio da Resolução CNMP nº 181/2017, alterada pela Resolução nº
183/2018, até a edição da Lei nº 13.964/2019. No segundo capítulo, é apresentada a abordagem
teórica, com destaque para a análise econômica que revela os incentivos dos agentes para
formalizar esse tipo de solução de conflito, em oposição à litigância. Registre-se, quanto à
metodologia empregada no desenvolvimento desses dois capítulos iniciais, a predominância da
descrição da legislação e de seu procedimento histórico de elaboração, bem como da literatura
especializada. O passo seguinte é o desenvolvimento de abordagem empírica que pretende
avaliar, estatisticamente, o impacto inicial da adoção do ANPP em relação ao volume de
processos da Justiça Federal. E, para encerrar, serão apresentadas as considerações finais.

11

Como a pena mínima cominada para esses crimes é inferior ao patamar de quatro anos, qualquer infrator pode
se beneficiar de ANPP; para tal, basta a mera confissão dos fatos que se relacionam à sua própria conduta (e o
cumprimento das demais condições estipuladas). A situação é diferente no caso de tráfico de drogas, já que a
pena mínima cominada (de cinco anos) está acima daquela que permite o acordo. Nesse caso, para que o infrator
seja beneficiado pelo ANPP, deverá também firmar acordo de colaboração premiada, fornecendo elementos de
prova que incriminem outros coautores e partícipes e ajudem na desestruturação da organização. A colaboração
premiada pode gerar uma redução da pena do infrator e, assim, se a pena mínima cominada for estabelecida em
patamar de até quatro anos, passaria a ser admitida a possibilidade de ANPP. A diferença, portanto, é que nos
casos de crimes contra a administração pública, basta que o infrator confesse sua própria conduta, sem a
necessidade de fornecer elementos de prova em relação ao eventual esquema de corrupção; por outro lado, nos
crimes de tráfico de droga, a possibilidade de ANPP é uma situação eventual, que depende também que o infrator
apresente elementos de prova que incriminem toda a organização.
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Entende-se que a contribuição desta pesquisa é no sentido de revelar, com base em dados
empíricos, a magnitude de efetividade do ANPP, em seus primeiros anos de implementação,
enquanto instrumento regulatório para a promoção do descongestionamento do sistema de
justiça. A análise tem o potencial de contribuir para a densificação desse novo instituto, dentro
do ordenamento jurídico brasileiro, e subsidiar críticas e possíveis adaptações estruturais do
sistema, visando sua maior eficiência.
Ao se examinar um processo produtivo, afirma-se que ele é eficiente quando,
empregando-se os mesmos insumos e materiais, não é possível produzir em maior quantidade12.
Ou seja, com aquele nível de matéria-prima, atinge-se o maior patamar de produção possível.
Aplicando-se esse conceito para o caso estudado, a avaliação da eficiência depende do nível de
produtividade institucional. Em vista da vocação constitucional do Ministério Público, titular
da ação penal, interpreta-se que sua função é de persecução penal. Há duas vias possíveis à
persecução penal: uma longa, que consome mais tempo e recursos, por meio de um regular
processo penal e de um julgamento; uma abreviada, que consome menos tempo e recursos, por
meio de um acordo. Como a negociação representa uma solução mais rápida, sua adoção
permitiria, em tese, o aumento da produtividade do Ministério Público e, consequentemente, o
descongestionamento do sistema de justiça. Sob essa perspectiva, a eficiência é atingida quando
é implementada a resolução negociada em todos os casos em que ela seria legalmente possível.
A incorporação da análise econômica é fundamental para a compreensão do fenômeno
jurídico, especialmente sob o ponto de vista regulatório. As teorias comportamentais são úteis
para prever respostas a alterações legais e avaliar sistematicamente os resultados. Assim, a
economia fornecesse esses instrumentos e, focada na eficiência, oferece um guia para a
formulação de políticas públicas, com a adequada alocação de recursos13.
A visão econômica funda-se em equilíbrio. Significa que a análise considera os
diferentes incentivos de cada agente envolvido no fenômeno e, partindo da premissa de que
cada indivíduo escolherá agir da maneira que maximiza o atingimento de seus objetivos, chegase ao equilíbrio, situação que representa o resultado das interações desses agentes com
interesses diversos14. Portanto, a economia se preocupa com o estado geral das coisas resultante
12

Para uma introdução aos conceitos econômicos básicos ver: COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and
Economics. 6th ed., 2011.
13
COOTER, Robert D.; RUBINFELD, Daniel L. Economic analysis of legal disputes and their resolution. Journal of
Economic Literature, v. 28, p. 1067-1097, 1989.
14
Para uma introdução aos conceitos econômicos básicos ver: COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and
Economics. 6th ed., 2011.
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da interação entre os agentes e, ao identificar os fatores que influenciam o comportamento e os
resultados, aponta para uma adequada normatização da matéria. Diferentemente, a visão
exclusivamente jurídica e dogmática é focada em casos individuais. Quando um advogado
verifica que seu cliente inocente aceitou um acordo, entende que a admissão de uma solução
negociada é prejudicial, já que permitiu que um inocente fosse punido; desconsidera, porém,
que a situação do acusado poderia ter sido pior, já que a sanção acordada é mais branda do que
uma que seria imposta em julgamento (existe o risco de pessoas inocentes também serem
condenadas). Aponta-se, assim, uma evidente limitação da visão jurídica, que deixa de avaliar
o contexto geral.
O foco deste trabalho é uma análise regulatória do fenômeno jurídico, em vista dos
efeitos sociais (e não privados) da instituição do ANPP no Brasil. Assim, foge ao escopo deste
estudo as matérias exclusivamente jurídicas, como a natureza jurídica do instituto, sua aplicação
intertemporal, sua admissão em diferentes graus de jurisdição, ou ainda discussões acerca de
sua constitucionalidade. A partir do ponto de vista regulatório, pretende-se esclarecer se a atual
configuração legal do ANPP é eficiente para incentivar a resolução negociada de conflitos
penais e o correspondente descongestionamento do sistema de justiça.

12

CAPÍTULO 1: Abordagem histórica
O ANPP, como instrumento de solução penal negociada, teve como inspiração o plea
bargain, cuja origem decorre de jurisdição de tradição common law. Neste capítulo,
inicialmente será descrito o desenvolvimento do plea bargain nos Estados Unidos. Essa
abordagem histórica possibilita uma compreensão mais abrangente do instituto. Posteriormente,
o foco recai sobre o transplante jurídico do instituto para países de tradição civil law. O exame
das distinções desses sistemas revela potenciais ineficiências do transplante jurídico. Por fim,
voltando-se para o cenário brasileiro, é descrito o processo normativo de evolução do ANPP,
desde sua regulação extralegal, por meio da Resolução CNMP nº 181/2017, alterada pela
Resolução nº 183/2018, até a edição da Lei nº 13.964/2019.

1.1 O desenvolvimento do plea bairgain nos Estados Unidos
A solução penal negociada, nos Estados Unidos da América, desenvolveu-se,
principalmente, ao longo do século XX. O plea bargain passa, fundamentalmente, por três
momentos distintos: sua origem, durante as décadas iniciais; seu processo de
institucionalização, a partir de 1930 e se estendendo por 40 anos; e o reconhecimento de sua
legalidade pela Suprema Corte, em 197015.
Inicialmente, foi empregado como um instrumento de corrupção: os promotores
vendiam sua discricionariedade e, assim, a impunidade restava garantida para alguns
criminosos. A existência de margem de decisão para o promotor dar seguimento à persecução
penal, propor uma punição mais leniente ou simplesmente desistir daquele caso específico, uma
faceta do sistema acusatório norte-americano, consistia em uma oportunidade para que essa
escolha fosse vendida àqueles que pudessem pagar. Em sua origem, portanto, há evidências de
relação entre a admissão do plea bargain e a corrupção daqueles agentes com poder para
realizá-lo16.
Em um segundo momento, iniciou-se a popularização do plea bairgain como solução
para o grande volume de processos que impedia o adequado funcionamento do sistema de

15

ORTMAN, William. When plea bargaining became normal. Boston University Law Review, v. 100, n. 4, p. 14351500, 2020.
16
ALSCHULER, Albert W. Plea bargaining and its history. Columbia Law Review, v. 79, n. 1, p. 1-43, 1979.
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justiça. Especialmente em decorrência da Era da proibição (1920-1933), em que a produção, a
comercialização, a importação e o transporte de bebidas alcoólicas foram banidos, teve início
um período marcado pelo crescimento do leque de condutas consideradas criminosas e,
consequentemente, pelo congestionamento de todo o sistema de justiça17. Nesse contexto, a
negociação entre promotor e defensor deixa de ser um procedimento escuso e pretende
representar uma resposta legítima e eficiente.
Dervan afirma existir uma relação simbiótica entre o plea bargain e a
supercriminalização. Em sua análise, a existência de uma vasta criminalização de condutas cria
a situação em que há várias possibilidades para o promotor pretender punir os cidadãos e,
simultaneamente, o plea bargain garante que essas teorias incriminadoras não sejam testadas,
já que a punição decorre de um acordo e não do julgamento. Uma situação serve para o fomento
da outra, em uma correlação18.
O plea bargain existia, na prática jurídica, como um instrumento empregado pela
promotoria. Porém, quando sua validade era questionada, nos tribunais de segunda instância e
mesmo na Suprema Corte, usualmente sua invalidade era reconhecida. Nesse momento, a
jurisprudência entendia o acordo como uma coerção para a confissão. Porém, grande parte dos
acordos não chegava a ser impugnada e, portanto, a sanção negociada perpetuava-se19.
A institucionalização do plea bargain foi impulsionada pelo movimento dos Realistas
Legais, que sucedeu a Era Progressista dentro da Teoria Legal. A relevância dessa corrente de
pensamento, na seara criminal, foi justamente apresentar respostas às objeções então apontadas
para o funcionamento dessa negociação penal. Com isso, sua contribuição foi determinante para
que o instituto fosse percebido como normal dentro do sistema. Esse movimento rejeitava as
ficções da jurisprudência, vistas como mecanismos poéticos para justificar decisões alcançadas
por outras vias, e encarava a lógica formal como vazia. Em contrapartida, apoiado na corrente
filosófica pragmatista, buscava desvendar o funcionamento da lei no mundo, por meio do
desenvolvimento de estudos empíricos20.
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Coordenado por Charles Clark, então reitor da Yale Law School, foi realizada uma
pesquisa com base em dados das cortes criminais federais e publicado, em 1934, o relatório
final intitulado A study of the business of the federal courts, trabalho representativo dessa visão
pragmatista21. Em conclusão, é alegada a eficiência do sistema, resultado da aplicação da
técnica do plea bargain, vista como um mecanismo inevitável para o adequado funcionamento
da justiça criminal em tempos modernos. A vasta criminalização de condutas resultava em uma
enorme quantidade de casos a cargo dos promotores e, o sucesso da persecução penal dependia
primordialmente da seleção dos casos para julgamento. O plea bargain permitia a concretização
de condenações negociadas, com os criminosos que ofereciam menos riscos para a sociedade,
reservando-se o julgamento e as sanções mais severas para uma quantidade percentualmente
pequena de casos, daqueles criminosos mais perigosos. A título de sugestão, foi indicada a
utilidade de regulação procedimental dessa negociação22. Os estudos empíricos permitiram a
apreensão da realidade e, consequentemente, o aperfeiçoamento do sistema. A literatura aponta
para a relevância desse tipo de análise, como a pesquisa desenvolvida neste trabalho.
A ideia (progressista) inicialmente dominante de que o plea bargain representava uma
forma de corrupção (dos promotores) e impunidade (dos criminosos) se baseava em premissas
formalistas. Significava entender que cabia aos promotores sempre perseguir toda conduta
tecnicamente criminosa que lhe fosse reportada, em toda a extensão autorizada pela lei e sem
exercer qualquer tipo de valoração crítica. Trata-se de conceito abstrato e impossível. Os
recursos disponíveis são limitados e, portanto, a discricionariedade dos promotores é vista (na
ótica realista) como uma ferramenta essencial para direcionar a persecução penal e impedir o
colapso do sistema de justiça, servindo para a prevenção e correção da ordem pública, e não
como uma conduta corrupta23.
Por outro lado, o argumento da impunidade se fundava na premissa de que a lei teria
estipulado a quantidade de punição que deve ser recebida pelo acusado, como se fosse uma
função matemática exata. Portanto, a imputação de uma sanção mais leniente, decorrente de
uma negociação, seria o equivalente à impunidade. Os realistas rejeitam esse determinismo
legal e enxergam a negociação como uma individualização da pena. Entendem que os
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mecanismos legais restringem o alcance de decisões possíveis, mas não fixam uma única
solução correta. A indeterminação é parte da lei e, portanto, mostra-se legítima tanto uma
punição mais leniente obtida por plea bargain quanto uma punição mais severa decorrente de
um julgamento24.
A American Bar Association (BAR) acabou por reforçar essa nova visão, em
posicionamento que encorajou a posterior alteração do entendimento da Suprema Corte sobre
a matéria25. Em um relatório institucional sobre o sistema de justiça criminal, elaborado em
1967, apontou-se os benefícios decorrentes da solução negociada. Permitia-se a imposição de
sanção sem ser exigida a incorrência dos custos de um julgamento, uma resposta vista como
necessária diante da escassez de recursos do sistema26. O documento destaca que o plea bargain
representa a renúncia do acusado ao direito de um julgamento e, portanto, reconhece a
necessidade de observância de algumas diretrizes básicas para a sua regularidade, as quais são
fixadas como orientações a serem seguidas pelas autoridades envolvidas, com destaque para a
necessidade de que o acusado seja acompanhado de um advogado.27
A pacificação acerca da validade dessa ferramenta só ocorreu em 1970, após decisão da
Suprema Corte no caso Brady v. United States. Em oposição ao que se observava usualmente
nos tribunais de segunda instância, que costumeiramente decidiam pela invalidade desse tipo
de acordo, e representando uma virada da jurisprudência da própria Suprema Corte, restou
finalmente reconhecida a legitimidade do instituto, desde que observadas algumas condições.
Primeiramente, partindo da premissa de que ao caso seria imputável a pena máxima legalmente
prevista, foi reconhecido o interesse tanto da acusação como da defesa em negociar uma
condenação com sanção em qualquer patamar inferior ao máximo, situação que beneficiaria
ambos os litigantes e, portanto, não configuraria uma coerção. Fixou-se que o plea bargain seria
considerado voluntário desde que o acusado fosse representado por um advogado, entendesse
as consequências do ato e não estivesse sendo fisicamente ameaçado (excluída a força inerente
ao encarceramento)28.
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Historicamente, é possível identificar o crescimento da importância do plea bargain
dentro do sistema norte-americano. Dados estatísticos da justiça federal apontam que, em 1908,
50% das condenações decorriam de plea bargain; em 1916, a porcentagem sobe para 72%; em
1925, alcança aproximadamente 90%; em 1979 permanece no mesmo patamar de 90%; em
2018, representa quase 98%29 30.
Os defensores do plea bargain destacam a sua eficiência para o funcionamento do
Sistema de Justiça. Por outro lado, a doutrina apresenta críticas ao instituto. Alschuler entende
se tratar de processo inerentemente injusto e irracional. O foco das negociações seria a
satisfação dos litigantes, distanciando-se da culpabilidade do infrator. A sanção imposta
depende de uma escolha tática, em vez de refletir os fatos criminosos. Assim, restaria
prejudicada a própria justificativa do Direito Penal, na medida em que o traço característico de
um sistema legal justo é minimizar os efeitos de escolhas procedimentais.31.
Langer alega que o plea bargain praticado nos Estados Unidos não representa uma
negociação entre duas partes, mas uma adjudicação unilateral pelo promotor. Baseando-se em
argumentos da filosofia moral, entende que os acordos representam uma coerção do acusado,
que age involuntariamente. Afirma que o processo de negociação não garante direitos mínimos
aos acusados, propondo reformas procedimentais32.
Ortman aponta que o plea bargain significa a negativa do direito constitucional de
confrontar as testemunhas, entendido como uma garantia basilar do sistema acusatório. Como
os acordos são formalizados antes do julgamento, sua concretização impede o exercício do
direito de confrontar as testemunhas, que só poderia ser praticado durante um julgamento. Logo,
haveria um viés nas evidências utilizadas para embasar o acordo, posto que a defesa foi privada
do seu direito de confrontar as testemunhas. Propõe, assim, a necessidade de um ajustamento

29

ALSCHULER, Albert W. Plea bargaining and its history. Columbia Law Review, v. 79, n. 1, p. 1-43, 1979.
Conforme mais recente relatório disponibilizado pelo Bureau of Justice Statistics, referente aos dados da Justiça
Federal durante 2017-2018, p.10, disponível em https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/fjs1718.pdf. Acesso em
01 mai. 2021. Os registros indicam um total de 78.996 casos finalizados, com 91,9% de condenações (dos quais
89,9% decorreram de guilty plea e 2% de julgamento) e 8,1% de não condenações (0,4% em julgamentos e 7,7%
dismissed pelo promotor ou juiz)
31
O próprio autor admite que os argumentos apresentados se baseiam em posicionamento que dominou o início
do século XIX. Logo, é desconsiderada a evolução doutrinária com foco em resultados e na realidade, fundandose em raciocínio predominantemente dogmático. Para uma visão completa das críticas ao plea bargain, ver:
ALSCHULER, Albert W. The changing plea bargaining debate. California Law Review, v.69, p. 652-730, 1981.
32
LANGER, Máximo. Rethinking plea bargaining: the practice and reform of prosecutorial adjudication in
American criminal procedure. American Journal of Criminal Law, v. 33, n. 3, p. 223-299, 2006.
30

17

na doutrina para permitir essa confrontação de testemunhas previamente ao procedimento de
plea bargain33.
Silveira propõe um procedimento de estimativa não paramétrica, implementado com
dados de casos do Estado norte-americano de Carolina do Norte, entre 1996 e 2009, e utiliza o
modelo para avaliar o impacto de diferentes intervenções no sistema de justiça criminal. Tratase da criação de mecanismo para permitir a análise estruturada de dados. Um dos experimentos
é a extinção do plea bargain. Os resultados indicam que aproximadamente 20% dos acusados
que aceitaram um acordo seriam absolvidos em julgamento. Logo, seria um indicativo de que
os acordos são instrumentos para a condenação de inocentes. Porém, os resultados também
indicam que, se o plea bargain fosse extinto, a média das sanções imputadas aos condenados
seria muito maior. Portanto, há evidência de que, para grande parte dos acusados, o sistema de
negociação é benéfico34..
Sob uma visão econômica, Polisky e Shavel alegam que a admissão de uma solução
negociada pode resultar na diminuição do efeito dissuasor das sanções penais. Primeiramente,
a quantificação da sanção, por meio de um acordo, em patamar inferior ao que seria imputado
em um julgamento pode representar uma punição insuficiente para deter o comportamento
criminoso. Em segundo, a ausência de transparência e publicidade em relação aos termos do
acordo também podem prejudicar a eficiência da sanção penal35.
Portanto, o plea bargain é uma ferramenta consolidada no sistema norte-americano, mas
não se trata de instituto unânime e isento a críticas.
1.2 Os transplantes jurídicos para países de civil law
A dicotomia entre as tradições de jurisdições – common law e civil law – transparece em
suas respectivas estruturas processuais. Em cada uma existe uma distribuição própria de poder
entre os agentes do sistema de justiça. Enquanto países de common law são inspirados por
modelos baseados no sistema processual adversarial, naqueles de civil law predomina o sistema
processual inquisitorial. Os modelos – adversarial e inquisitorial – são ideais. Na realidade,
portanto, vê-se a maior aproximação de determinada jurisdição de um ou outro, mas não
necessariamente um perfeito enquadramento.

33

ORTMAN, Willian. Confrontation in the age of plea bargaining. Columbia Law Review, v. 69, p. 652-730, 2021.
SILVEIRA, Bernardo S. Bargaining with asymmetric information. Econometrica, v. 85, n. 2, p. 419-452, 2017.
35
POLISKY, Mitchell; SHAVELL, Steven. The economic theory of public enforcement of law. Journal of Economic
Literature, v. 38, p. 65, 2000.
34

18

Langer descreve tais arcabouços procedimentais, adiante explicados detalhadamente, e
argui que eles constroem uma cultura própria. Significa dizer que em cada um desses sistemas
existem formas de interpretação, de atuação dos agentes estatais e privados, que vão além das
normas; representam uma maneira de pensar intrincada naquela realidade. Isso seria um
elemento de dificuldade para os transplantes jurídicos, quando se pretender transferir institutos
de uma jurisdição de common law para outra de civil law. Em tais casos, será exigido que seja
vencida essa barreira da cultura já arraigada naquela localidade36.
O sistema adversarial é caracterizado pelo antagonismo e protagonismo das partes
envolvidas no litígio. Assim, o processo penal é uma disputa entre acusação e defesa diante de
um organismo julgador passivo. A contenda é centrada na tentativa da acusação de provar, para
além da dúvida razoável, que o réu cometeu a ofensa de que está sendo acusado.
No momento anterior ao julgamento, existem duas investigações separadas: uma
conduzida pela acusação e outra pela defesa. Usualmente, os elementos de prova só serão
revelados em julgamento37. Portanto, nesse momento prévio prevalece a assimetria de
informação: a defesa não sabe exatamente quais os crimes lhe serão imputados e como a
acusação pretende provar cada infração; da mesma forma, os agentes públicos não têm acesso
aos elementos de prova que o acusado pretende produzir. Em última análise, o acusado sempre
possui uma vantagem informacional, já que ele sabe se é ou não culpado e quais os elementos
de prova poderiam incriminá-lo (Quais testemunhas sabem sobre o fato investigado? Quais
vestígios foram deixados?). Essa situação incentiva os acordos, na medida em que cada parte
desconhece previamente todos os elementos de prova existentes que podem prejudicar sua
apresentação do caso. Portanto, há circunstâncias não reveladas que dificultam uma previsão
acurada sobre qual seria o desfecho esperado para aquele processo específico. A incerteza sobre
a determinação do futuro incentiva as partes a negociarem uma solução aceitável por ambas.
A tarefa de julgar é dividida entre os jurados e um juiz profissional. A regra no sistema
de justiça norte-americano é o julgamento pelo júri. É direito do réu que o seu caso seja
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apreciado por seus pares38. Assim, a avaliação fática estará a cargo de cidadãos leigos;
posteriormente ao veredito dos jurados, caberá ao juiz estipular as consequências jurídicas. Em
relação às provas, o juiz decidirá acerca da admissibilidade; porém, são os jurados que irão
valorá-las. Trata-se, portanto, de sistema democrático e, ao mesmo tempo, imprevisível. Isso
porque a solução dependerá da decisão de jurados, a princípio indicados aleatoriamente, mas
posteriormente selecionados, com a intervenção das partes, para o respectivo julgamento39.
No sistema adversarial há ampla discricionariedade para a acusação ao escolher quais
casos levar a julgamento, já que não existe uma obrigação nesse sentido. Trata-se de ambiente
propício para negociações entre os agentes envolvidos na disputa.
Nesse contexto de imprevisão sobre a solução judicial esperada, a possibilidade de
negociar um acordo diretamente com o órgão acusatório se mostra atrativa. Dessa forma, o réu
confessa a prática de um crime, em sua classificação mais branda, dispensando-se o julgamento
para determinar sua autoria e materialidade. Consiste, portanto, em um mecanismo processual
por meio do qual acusação e defesa chegam a um acordo sobre o caso, sujeito à aprovação
judicial. Há, pois, condenação penal e sanções, mas sem o trâmite processual40.
De um lado, a acusação é beneficiada com a economia gerada ao se evitar os custos de
um julgamento e a incerteza sobre uma condenação; por outro lado, a defesa recebe uma sanção
mais leve41. Ambos são beneficiados pela economia em tempo e dinheiro42. Trata-se do instituto
conhecido como plea bargain, que assegura 95% das condenações nos Estados Unidos. Em que
pese o aparente benefício sistêmico decorrente da admissão desses acordos, tal prática é
controversa na literatura norte-americana43.
Diversamente, o sistema processual inquisitorial concebe o processo penal como uma
investigação oficial realizada por agentes do Estado com o objetivo de determinar a verdade.
Portanto, inexiste espaço para negociar a verdade. Ademais, apurados elementos suficientes de
38
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autoria e materialidade de um crime, impõe-se a persecução penal. O julgador, por sua vez, é
um profissional (individual ou colegiado) que não divide sua responsabilidade com outras
entidades44 e desempenha um papel ativo, participando da produção de provas, como por
exemplo presidindo e iniciando as oitivas de testemunhas.
Alguns países de civil law, apesar de sua cultura e sistema processual inquisitorial,
introduziram mecanismos consensuais inspirados pelo plea bargain norte-americano. Seria um
movimento na direção do modelo adversarial, em que se observa alterações processuais como:
limitação da atuação do juiz na fase pré-julgamento; colheita de prova oral com admissão de
cross-examination; suavização do papel obrigatório da acusação45.
Langer desenvolveu um estudo comparando a importação do plea bargain para a
Alemanha46 (Absprachen, durante a década de 70), a Itália (pattegiamento, 1989), a Argentina
(procedimiento abreviado, 1998) e a França (composition, 1998). Verificou que o modelo
adotado em cada um desses países é substancialmente diferente daquele original e, ainda, são
diferentes entre si. Por essa razão, concluiu que houve influência norte-americana, mas que as
soluções implantadas foram particularizadas para a realidade local. Assim, nega a ocorrência
de uma americanização, mas alega a ocorrência da fragmentação. Isso porque a homogeneidade
então existente nos países de civil law é substituída por sistemas particulares de plea bargain,
todos diferentes entre si47. Observa-se, portanto, certa aproximação entre os sistemas de civil
law e common law, situação que acaba por desafiar a definição da distinção entre essas duas
tradições.
Apesar das distinções apontadas, o fenômeno estaria a indicar a administrativização da
justiça penal como um fenômeno internacional48. Significa que estão sendo admitidos
mecanismos que resultam em aplicação de sanção penal, mas sem que haja propriamente um
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julgamento. Este é substituído por um acordo49. Entende-se que o ANPP pode ser inserido nesse
cenário, cujo traço marcante é a ampliação dos poderes de atores não judiciais, principalmente
do Ministério Público, a quem cabe definir os termos da proposta. Resta ao órgão judicial o
controle posterior, sem participar das negociações ou avaliar a culpa do infrator.
A pesquisa de Langer foi desenvolvida com base na análise da legislação de cada um
dos países de civil law que efetivou o transplante legal do plea bargain. Sua minuciosa descrição
das diferenças estruturais dos sistemas jurídicos permite intuir que os institutos transplantados
terão efeitos diversos daquele observado nos Estados Unidos.
Boari e Fiorentini comprovam essa realidade por meio de pesquisa empírica que avaliou
os efeitos da reforma do Código Processual Penal italiano, especificamente em relação à
introdução, em 1989, de instituto inspirado no plea bargain. Os autores desenvolvem uma
análise econômica dos incentivos para a efetivação da negociação criminal em um sistema penal
misto, caracterizado pela natureza civil law e pelo transplante de instituto de origem de
jurisdição de tradição common law. A coleta de dados representativos de cinco anos de vigência
do instituto demonstrou que apenas 8% dos casos penais italianos foram solucionados por meio
desse novo procedimento. Concluem que a falha do modelo, decorrente do seu reduzido
impacto, deve ser imputada a ausência de incentivos adequados em um cenário institucional
inquisitorial50.
Um dos fatores apontado como determinante é a estrutura da carreira do Ministério
Público, com promoções baseadas em antiguidade. Como o desenvolvimento na carreira é
independente da performance, inexiste incentivo para que esses agentes promovam ativamente
a resolução negociada, tendo sido observado um significativo atraso na finalização dos
processos e uma elevada ocorrência de prescrição e anistia. Além disso, nos tribunais com maior
senioridade também foi identificada uma menor difusão de processos solucionados por meio de
negociação.
Do lado do acusado, a limitação legal do nível de benefício de redução da sanção a ser
negociada é apontada como um fator que reduz o incentivo da defesa para aderir ao acordo.
Ademais, verificaram que nas localidades com maior quantidade de processos houve a menor
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ocorrência de soluções negociadas. Em cidades maiores, portanto, observou-se uma menor
demanda por acordos. Boari e Fiorentini esclarecem que o acúmulo de processos é elevado nos
maiores centros urbanos. Assim, nessas localidades há uma maior probabilidade de que ocorra
a prescrição da pretensão punitiva, já que o volume processual prejudica a tramitação dentro
dos prazos legais. Existe, portanto, um incentivo para que o acusado não aceite um acordo,
admitindo antecipadamente sua culpa, mas aguarde o tempo passar, situação com probabilidade
de gerar a prescrição e a consequente extinção da punibilidade sem a aplicação de qualquer
punição.
A distinção dos ambientes observados em países de tradição common law, em
contraposição ao cenário de países de tradição civil law, também é revelada com dados que
apontam que, enquanto na Inglaterra e no País de Gales, 78% das condenações decorreram de
um acordo, na França, a proporção é de aproximadamente 11%, referente ao ano de 2016. Por
meio de um estudo de campo, incluindo o acompanhamento de promotores dessas localidades,
durante o desempenho de suas atividades, por determinado período, bem como entrevistas,
Soubise conclui que o transplante jurídico do plea bargain para a França resultou na
burocratização do processo criminal francês, sem alcançar a eficiência buscada. A decisão dos
promotores sobre oferecer um acordo é orientada primordialmente por parâmetros e métricas
pré-estabelecidos, e muitas vezes ocorre a delegação da transação para servidores menos
qualificados, que atuam de maneira automática e sem garantir os direitos dos acusados51. A
autora destaca que, com o objetivo de incentivar a eficiência do sistema criminal, em 2001 foi
legalmente criado um indicador para medir a performance dos promotores, que teria
repercussão financeira e orçamentária, cabendo ao Ministério da Justiça a sua divulgação. Após
sua implementação, o índice de resolutividade criminal vem aumentando constantemente52.
A literatura aponta, portanto, que o transplante jurídico do plea bargain para países de
tradição civil law não produzirá resultados eficientes se, conjuntamente com a sua
implementação, não forem introduzidas modificações do sistema para incentivar a solução
negociada.
51

A autora descreve o seguinte exemplo. Um dos requisitos para a formalização de um acordo é que o acusado
esteja representado por um advogado; por outro lado, a realização do julgamento não exige esse mesmo
requisito (admite-se o julgamento criminal sem defesa técnica). Assim, há casos em que os promotores
prosseguem com o julgamento apenas em virtude de o acusado não possuir advogado, situação que inviabiliza o
acordo. Na prática, a autora descreveu situação em que o acusado poderia ter solicitado ajuda estatal para arcar
com os custos do advogado, mas o promotor deixou de alertar o acusado sobre esse direito.
52
SOUBISE, Laurène. Guilty pleas in an inquisitorial setting: an empirical study of France. Journal of Law and
Society, v. 45, n.3, p. 398-426, 2018.
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1.3 O ANPP no Brasil
A negociação criminal é uma ferramenta eficiente para o sistema de justiça, conforme
evidências do desenvolvimento do plea bargaining no cenário norte-americano. Por outro lado,
achados empíricos sobre o funcionamento do transplante jurídico na Itália e na França indicam
que a estrutura presente em países de civil law pode representar uma redução no nível de
eficiência que seria esperado. Do ponto de vista estrutural, serão destacados dois fatores que
podem influenciar no nível de resolutividade negociada alcançado: a organização da carreira do
Ministério Público no Brasil, fundamentalmente diferente daquela dos Estados Unidos (item
1.3.1); os parâmetros normativos que autorizam o ANPP no Brasil (item 1.3.2).
O exame da evolução normativa que culminou com a atual configuração do ANPP é
fundamental na medida em que a literatura aponta que os países realizaram opções políticas
diferentes ao definir os termos legais autorizadores da resolução por meio de acordos criminais,
circunstância que também influencia na eficiência desse instrumento. Portanto, a configuração
normativa, particular de cada país, pode repercutir no grau de eficiência alcançado, em relação
ao descongestionamento do sistema de justiça, por meio das negociações criminais. Diante da
relevância da definição normativa aplicável, primeiramente, será feita a distinção entre o ANPP
e as outras formas de justiça consensual admitidas em nosso ordenamento jurídico (item
1.3.2.1). Posteriormente, o foco será a descrição do desenvolvimento normativo do ANPP, em
sua fase extralegal (item 1.3.2.2) e legal (item 1.3.2.3).
1.3.1 A organização da carreira do Ministério Público no Brasil
A possibilidade de ANPP representa mais poder para o Ministério Público na medida
em que permite a imposição de sanção penal sem a regular tramitação, com as respectivas
garantias, de um processo penal. Dentro do critério legal que autoriza o ANPP, há um elemento
subjetivo, qual seja, “desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime”. Identifica-se, portanto, certa margem de discricionariedade para a atuação do respectivo
membro do Ministério Público. Diante dessa circunstância, se coloca a seguinte pergunta: como
é feito o controle social do exercício dessa discricionariedade pelo agente público?
Em uma democracia, o exercício de um poder deve se sujeitar ao escrutínio da
sociedade, como forma de controle. Nesse ponto, é relevante apontar a distinção das carreiras
de membros do Ministério Público nos EUA e no Brasil. Lá, há ampla discricionariedade para
a negociação de acordos, mas os promotores ocupam cargos eletivos ou são indicados para a
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função por agentes políticos; logo, há controle democrático de sua atuação, já que, em caso de
abusos, a carreira do agente estaria prejudicada53. Com essa estrutura, é possível alinhar a
conduta dos promotores com os interesses da sociedade que ele representa. Ademais, aponte-se
que nos EUA é realizado um levantamento pelo Departamento de Justiça, mantendo-se um
controle estatístico, em nível nacional, sobre o plea bargain54.
Diferentemente, no Brasil os membros do Ministério Público ocupam cargos vitalícios;
logo, não existe qualquer tipo de controle social sobre suas atuações. É possível a perda do
cargo como consequência de atividade ilegal judicialmente reconhecida; entretanto, não existe
uma estrutura que alinhe a conduta dos membros aos anseios da sociedade. Portanto, a margem
de discricionariedade para negociações pode refletir circunstâncias pessoais de cada membro,
em vez de representar a vontade da comunidade.
Dados preliminares referentes aos quantitativos de ANPP (após a vigência da Lei nº
13.964/2019), em cada Estado, contabilizados até setembro de 2020, divulgados no âmbito do
Ministério Público Federal, podem ser interpretados como um indicativo da existência de
prevalência de circunstâncias pessoais nas negociações de acordos. Isso porque a distribuição
da quantidade de acordos firmados não é proporcional em cada unidade. Ou seja, há Estados
que fizeram muitos acordos, comparativamente com outros que fizeram poucos. Dessa forma,
os achados apontam para a ausência de homogeneidade no comportamento da instituição.
A análise foi realizada por meio de indicador formado pelo quociente entre a quantidade
de ANPP firmados em cada unidade federativa e a quantidade de Procuradores da República
lotados na respectiva Procuradoria da República do Estado. A variável pretende permitir a
comparação do quantitativo de ANPP entre as diferentes estruturas do MPF, conforme descrito
na tabela seguinte:
1º Grupo
Quantidade de

SP

RJ

127

91

Procuradores da República55

53

Criticando o caráter político dos promotores norte-americanos ver: ALSCHULER, Albert W. The Prosecutor's
Role in Plea Bargaining. University of Chicago Law Review, v. 36, n.1, p. 58, 1968.
54
Dados organizados e disponíveis em https://www.bjs.gov/content/pub/html/scscfst.cfm. Acesso em 10 dez.
2020.
55
Informação do site da Transparência, referente ao quadro de membros ativos no mês de setembro de 2020,
disponível
em
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-pessoas/quadro-de-membros.
Acesso em 13 dez. 2020.
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Quantidade de ANPP56
Quantidade de acordos
proporcionalmente à quantidade
de membros57

2º Grupo
Quantidade de
Procuradores da
República
Quantidade de
ANPP
Quantidade de
acordos
proporcionalmente
à quantidade de
membros

3º Grupo
Quantidade de
Procuradores da
República
Quantidade de
ANPP
Quantidade de
acordos
proporcionalmente
à quantidade de
membros

4º Grupo
Quantidade de
Procuradores da
República
Quantidade de
ANPP
56

643

173

5,06

1,90

BA

MG

PE

PR

RS

SC

DF

41

61

30

62

62

40

30

100

557

27

1288

107

513

27

2,43

9,13

0,9

20,77

1,72

12,82

0,9

AM

CE

ES

GO

MA

MS

MT

PA

17

26

17

25

18

21

23

28

22

54

176

148

143

303

107

58

1,29

2,07

10,35

5,92

7,94

14,42

4,65

2,07

AC

AL

AP

PB

PI

RN

RO

RR

SE

TO

6

16

8

19

15

18

14

6

13

10

63

1

36

33

18

42

357

5

28
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Informação divulgada pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, disponível em:
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/mpf-investe-na-justica-consensual-e-ultrapassa-5-milacordos-de-nao-persecucao-penal. Acesso em 13 dez. 2020.
57
Aponte-se que o quantitativo representa a proporção entre ANPP e membros. No entanto, foi considerada a
totalidade de membros na localidade, incluindo aqueles que atuam exclusivamente na área cível e, portanto, não
estão aptos a firmar ANPP. Logo, a proporcionalidade entre a quantidade de acordos e de membros é uma ficção,
utilizada apenas como um indicativo geral que permita a comparação entre os diferentes estados-membros.
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Quantidade de
acordos
proporcionalmente
à quantidade de
membros

10,5

0,06

4,5

1,73

1,2

2,33

25,5

0,83

2,15

2,4

Verifica-se que o indicador mínimo foi de 0,06 acordos por membro, no Alagoas, e o
máximo de 25,5 acordos por membro, em Rondônia, uma variação de 42.500%. Se os requisitos
objetivos são iguais para todos os casos, a grande diferença na quantidade de ANPP pode ser
um indicativo da prevalência de circunstâncias pessoais: alguns membros seriam mais
favoráveis aos acordos, por entenderem ser esse instrumento suficiente para a prevenção e
reprovação do crime na maioria das vezes, enquanto outros seriam mais resistentes, por
entenderem que o acordo não seria suficiente. É possível, ainda, que membros mais antigos
sejam menos receptivos a mudança cultural representada pelo ANPP e apresentem mais
resistência à sua implementação.
Os dados acima foram utilizados apenas como indício da existência de alguma margem
de julgamento pessoal por parte dos membros. Os elementos apresentados não permitem
concluir qual a razão para a diferença na quantidade de ANPP entre os Estados, mas comprovam
que há uma grande variação. É possível que a variação seja explicada pela situação peculiar da
localidade, em que os crimes investigados não preencham os critérios objetivos que autorizam
o ANPP, ou que o número reduzido de acordos seja reflexo da convicção pessoal de alguns
membros, dentro da esfera de discricionariedade permitida pela lei, ou da resistência de
membros mais antigos em implementarem essa nova ferramenta. Sugere-se, assim, a realização
de pesquisas adicionais para esclarecer essas questões.
Por um lado, os dados indicam uma elevada variação na utilização do ANPP dentro do
território nacional, por outro lado, os órgãos administrativos que organizam o funcionamento
do Ministério Público não estabeleceram mecanismos que assegurem o monitoramento e a
responsabilização de seus membros. Entende-se que a publicidade dos acordos permitiria o
controle social. A transparência acerca do conteúdo dos acordos e seus signatários é a primeira
etapa para garantir maior alinhamento entre a conduta dos membros do Ministério Público e a
realização do bem-estar social. A publicidade dos ANPP é fundamental, mas permanece não
endereçada. Da mesma forma, pendente solução para a lacuna de legitimidade na atuação dos
membros do Ministério Público. Atualmente, há exercício de poder sem controle social.
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Aponte-se que, atualmente, não existe regulação do Conselho Nacional do Ministério
Público que organize as informações sobre os ANPP firmados, seu conteúdo e beneficiários.
No âmbito da estrutura interna do Ministério Público Federal, foi publicada a Orientação
Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/2019, elaborada a
partir de colaboração entre a 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão58. O documento
objetiva a fixação de diretrizes para a formulação de ANPP e estipula, em relação ao requisito
legal de ser a celebração do acordo suficiente à reprovação e à prevenção do crime, que a
avaliação do membro deve ter em vista a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do autor do fato, bem como os motivos e as circunstâncias do crime. Quanto ao
procedimento, não há qualquer estipulação que determine a divulgação dos acordos ou sua
organização em banco de dados disponível à sociedade. Diferentemente, réus que respondem a
processos penais são facilmente identificados no sistema de justiça.
Em última análise, a ausência de uma estrutura de monitoramento do ANPP representa
descumprimento de mandamento constitucional. A Lei nº 13.964/2019, ao instituir o ANPP,
expressamente o qualifica como ferramenta de política pública que objetiva o
descongestionamento do sistema de justiça. Dessa forma, em vista da obrigação constitucional59
de que as entidades públicas divulguem os resultados de políticas públicas, entende-se que
caberia ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público a
implementação de medidas que sirvam para o monitoramento e a publicidade dos resultados da
implementação do ANPP, informando à sociedade em que medida tais acordos estão cumprindo
seu objetivo legal de descongestionamento do sistema de justiça.
1.3.2 A evolução normativa do ANPP
Inicialmente, serão brevemente descritos os diferentes instrumentos de justiça
consensual admitidos no Brasil. Posteriormente, o foco será especificamente o ANPP, cuja
regulação possui dois momentos distintos: uma primeira fase extralegal, com vigência entre
agosto/2017 e janeiro/2020; uma segunda fase legal, com vigência aproximadamente a partir
de fevereiro/2020. A seguir, será feito o detalhamento de cada uma dessas etapas.

58

Disponível em http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/orientacoes/documentos/orientacao-anppversao-10-03-2020-ampliada-e-revisada. Acesso em 05 mai. 2021.
59
Conforme § 16, do artigo 37, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021.
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1.3.2.1 Os diferentes instrumentos de justiça consensual
Antes de adentar no estudo do ANPP, é necessário destacar que existem outros
instrumentos de justiça consensual no Brasil, quais sejam, a transação penal, a suspensão
condicional do processo, a colaboração premiada e o acordo de leniência 60. Foge ao escopo
desta pesquisa perquirir, de maneira aprofundada, cada um deles. Pretende-se, apenas,
apresentar suas principais características e, assim, permitir a identificação de seus aspectos
distintivos em relação ao ANPP.
A transação penal, prevista no artigo 76, da Lei nº 9.099/95, aplica-se exclusivamente
às infrações penais de menor potencial ofensivo61. Logo, seu âmbito de incidência é restrito a
esse universo. Quanto ao rito procedimental, a transação penal é proposta previamente ao
recebimento da denúncia. Ou seja, o oferecimento da proposta de transação penal antecede a
própria ação penal62. Trata-se de acordo que impede o início do processo penal. Assim,
enquanto cumpre as respectivas condições, o acusado ainda não se tornou réu. Evita-se
completamente o trâmite processual.
A suspensão condicional do processo, apesar de também estar prevista na Lei nº
9.099/95, em seu artigo 89, aplica-se a todos os crimes com pena mínima cominada igual ou
inferior a um ano – e não apenas às infrações de menor potencial ofensivo. Portanto, o requisito
objetivo se refere à pena mínima; diferentemente do ANPP, em que, concomitantemente ao
requisito da pena mínima cominada, se exige que o crime não seja violento63.
Procedimentalmente, há a previsão legal para que o oferecimento da denúncia seja realizado
conjuntamente com a proposta de suspensão condicional do processo. Cabe ao juiz,
primeiramente, receber a denúncia e, posteriormente, examinar a proposta de suspensão
60

SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano; FILHO, Dermeval Farias Gomes. Funcionalização e expansão do
Direito Penal: o Direito Penal negocial. Revista de Direito Internacional, v. 13, n. 1, p. 378, 2016.
61
Lei nº 9.099/95:
“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não
com multa”.
(Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)
62
SILVA, Carlos Augusto Canedo Goncalves da; MYSSIOR, Andre. Da transação penal prevista no artigo 76 da Lei
9.099/95 e as consequências de seu descumprimento. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Minas Gerais, n. 50, p. 79-92, 2007.
63
Logo, o crime de lesão corporal de natureza grave, cuja conduta é inerentemente violenta, permite, em tese,
considerando-se os requisitos objetivos que autorizam sua aplicação, a suspensão condicional do processo já
que, apesar da violência, a pena mínima cominada é de um ano – exceto no contexto de violência doméstica e
familiar contra a mulher, conforme súmula STJ 536; no entanto, o crime de lesão corporal seguida de morte, com
pena mínima cominada de quatro anos, não admite ANPP já que, apesar de se enquadrar dentro do requisito de
pena, trata-se de infração violenta.
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condicional do processo. Portanto, enquanto cumpre as condições acordadas, o acusado ostenta
a condição de réu em processo penal; porém, ao final do período de prova, será declarada extinta
a punibilidade. Assim, o cumprimento das condições da proposta de suspensão condicional do
processo é acompanhado pelo juízo com competência material para o julgamento da causa.
Diferentemente, após a homologação do ANPP, seu cumprimento ocorre perante o juízo da
execução penal64.
A colaboração premiada65 e o acordo de leniência66 não substituem ou encurtam o
trâmite processual em relação ao agente colaborador. O foco consiste no fornecimento de
elementos de prova que tenham como resultado, dentre outros, a identificação dos demais
coautores e partícipes, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas e/ou a
recuperação do produto do crime. Referido material probatório será empregado em um processo
penal de trâmite regular67. Em contrapartida, o colaborador receberá uma redução de pena.
Aponte-se, portanto, uma diferença em relação ao ANPP: neste, não se exige que o colaborador
apresente qualquer elemento de prova (bastando a confissão circunstanciada).
O acordo de leniência, em sua configuração legal, tem como signatária uma pessoa
jurídica. No entanto, no âmbito do Ministério Público Federal, há entendimento institucional
que permite à pessoa física, agente da pessoa jurídica signatária, firmar “adesão” ao acordo de
leniência. Dessa forma, são garantidos efeitos benéficos também para a pessoa física, de
maneira que haja incentivo para que seja formalizado o negócio jurídico68.
Resumidamente, os pontos distintivos fundamentais são apresentados adiante69:

64

§ 6º, do art. 20-A, do CPP.
Artigos 3º-A ao 7º, da Lei nº 12.850/2013.
66
Artigos 16 e 17, da Lei nº 12.846/2013.
67
VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração Premiada e negociação na justiça criminal brasileira: acordos
para aplicação de sanção penal consentida pelo réu no processo penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais,
v. 166, p. 241-271, 2020.
68
Conforme Nota Técnica nº 1/2020, elaborada pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (5ª CCR), especializada
na temática de combate à corrupção, disponível em http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notastecnicas/docs/nt-1_2020_5ccr_05-05-redacao-final-nt-al-com-adesoes-ultima-versao.pdf. Acesso em 10 dez.
2020.
69
Elaboração própria.
65
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Transação Penal

Requisitos e
cabimento

Benefícios

Suspensão

Colaboração

ANPP

condicional do

Premiada e Acordo

processo

de Leniência

Infração de menor
potencial ofensivo
(pena máxima
cominada até 2
anos)

Pena mínima
cominada até 1 ano

Fornecimento de
elementos
probatórios

Pena mínima
cominada até 4
anos; crime não
violento; confissão
circunstanciada

Se cumpridas as
condições, extinguese a punibilidade do
agente, sem ter
início o trâmite
processual

Se cumpridos as
condições, extingue-se
a punibilidade do
agente, pondo fim ao
trâmite processual já
iniciado

Redução da pena
aplicada (se
beneficiado é pessoa
física); isenção de
sanção ou redução do
valor da multa
aplicável (se
beneficiado é pessoa
jurídica)

Se cumpridas as
condições, extinguese a punibilidade do
agente, sem ter
início o trâmite
processual

Traçado esse panorama geral, os tópicos seguintes cuidarão especificamente do ANPP.

1.3.2.2 A regulação extralegal pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
(Resolução nº 181/2017, alterada pela Resolução nº 183/18)
Primeiramente, pertinente destacar que a Resolução CNMP nº 181, de 07 de agosto de
2017, se fundou na alegada necessidade de melhorar a eficiência do sistema penal70:
Considerando a carga desumana de processos que se acumulam nas varas criminais do País
e que tanto desperdício de recursos, prejuízo e atraso causam no oferecimento de Justiça às
pessoas, de alguma forma, envolvidas em fatos criminais;
Considerando, por fim, a exigência de soluções alternativas no Processo Penal que
proporcionem celeridade na resolução dos casos menos graves, priorização dos recursos
financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário para processamento e
julgamento dos casos mais graves e minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal
condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma condenação
judicial, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e desafogando os estabelecimentos
prisionais, RESOLVE, nos termos do art. 130-A, § 2º, I, da Constituição Federal, expedir a
seguinte RESOLUÇÃO:

No entanto, diante de mobilização da Associação dos Magistrados Brasileiros e do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que ajuizaram ações diretas de
inconstitucionalidade números 5.790 e 5.793, no Supremo Tribunal Federal, para impugnar

70

Disponível em https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resoluo-181-2-verso-compilada.pdf.
Acesso em 24 out. 2020.
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pontos específicos do regramento então estipulado, foram introduzidas algumas alterações no
ANPP por meio da Resolução CNMP nº 183, de 24 de janeiro de 2018, que adicionou a seguinte
fundamentação aos argumentos anteriormente apresentados:
Considerando os reclamos de racionalização do sistema punitivo brasileiro, máxime por meio
do aprimoramento institucional, tal como externados nas Regras Mínimas Padrão das Nações
Unidas para a Elaboração de Medidas Não Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio) e no
julgamento da ADPF 347 (MC), Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgamento em 9/9/2015,
publicação em 19/2/2016;

Há diferenças relevantes entre a primeira e a segunda resolução, conforme destacado a
seguir71:
Requisitos extralegais para a formalização de ANPP72
Resolução CNMP nº 181/2017
•
✓

Delitos:
sem violência ou grave ameaça à pessoa

•

Reparação do dano

•
✓

Vedação de acordo:
Dano superior a 20 salários mínimos

Resolução CNMP nº 183/2018
•
✓
✓

Crimes:
sem violência ou grave ameaça à pessoa;
Pena mínima cominada inferior a 4 anos

•

Reparação do dano, salvo impossibilidade de
fazê-lo

•
✓
✓
✓
✓

Vedação de acordo:
Dano superior a 20 salários mínimos
Delito hediondo ou equiparado
Violência doméstica contra mulher
Delitos militares

•

Comunicação da vítima sobre a formalização
de acordo

•

Apreciação judicial

A comparação permite apontar uma diferença fundamental em relação à hipótese de
cabimento do ANPP. Inicialmente, o acordo era permitido para delitos não violentos,
excepcionando-se aqueles com dano superior a 20 salários-mínimos (ou outro limite fixado pelo
órgão de coordenação). Posteriormente, foi introduzido um novo requisito, qual seja, que a pena
mínima cominada para o crime fosse inferior a 4 anos; e foram listados alguns crimes em que
o acordo estaria expressamente vedado, quais sejam, hediondos e equiparados, violência
doméstica contra a mulher e militares; passou a ser expressamente exigida a apreciação judicial
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Elaboração própria.
Tabela comparativa integral no Anexo 1
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do acordo. Observa-se, assim, uma redução da hipótese de cabimento, já que foram estipulados
requisitos adicionais ao ANPP.
Especificamente quanto à vedação de acordo para alguns crimes listados, importante
notar que esse novo requisito não acrescenta um impacto significativo na sistemática. Isso
porque sempre foi exigido como requisito para o ANPP que o crime não fosse cometido com
violência ou grave ameaça. Logo, considerando-se que, como regra, crimes hediondos e de
violência doméstica contra mulheres são perpetrados com emprego de violência, essa
circunstância por si já excluiria a possibilidade de acordo. E, quanto aos crimes militares, sua
apuração e julgamento seguem procedimentos especiais regulados por leis próprias, situação
que foi mantida.
A partir dessa normatização, passou a existir um arcabouço infralegal que permitia a
estipulação de ANPP. Porém, havia alguma controvérsia acerca da validade dessas resoluções.
1.3.2.3 O processo legislativo que originou a Lei nº 13.964/2019
Em 10 de outubro de 2017, a presidência da Câmara dos Deputados instituiu uma
Comissão de Juristas com a atribuição de elaborar proposta legislativa de combate à
criminalidade organizada, em especial relacionada ao combate ao tráfico de drogas e armas.
Presidida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a comissão era
integrada por membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da
Advocacia e da comunidade acadêmica73. No curso da atividade, foram ouvidos os
representantes de diversos órgãos e agentes públicos que integram o sistema de persecução
penal e segurança pública. O resultado serviu de subsídio para o Projeto de Lei nº 10.372/2018,
de autoria dos deputados federais José Rocha (PR/BA), Marcelo Aro (PHS/MG) e Wladimir
Costa (SD/PA), apresentado em 06/06/2018. Em sua redação, havia a previsão de inclusão do
artigo 28-A ao Código de Processo Penal, que estipulava o acordo de não persecução penal para
os crimes não violentos com pena mínima inferior à quatro anos; porém, sua aplicabilidade
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Os integrantes da Comissão de Juristas, conforme consta na justificação da proposta do projeto de lei nº
10.372/2018: Doutores Cesar Mecchi Morales (Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Doutor em
Direito Constitucional e Presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária), Érica de Oliveira
Hartmann (Defensora Pública Federal, Doutora em Direito Processual Penal), Gianpaolo Poggio Smanio
(Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Doutor em Direito Processual Penal), José Bonifácio Borges
de Andrada (Subprocurador-geral da República, ex-Advogado-Geral da União), Mônica Barroso Costa (Promotora
de Justiça do Estado da Bahia, mestre em Ciências Penais e Criminologia, integrante do CNPCP), Patrícia Vanzolini
(Advogada, Doutora em Direito Penal), Renato da Costa Figueira (ex-Presidente da OAB/RS, Conselheiro Federal
da OAB) e Renato de Mello Jorge Silveira (Advogado, Professor Titular de Direito Penal na USP).
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era expressamente proibida para alguns crimes específicos, como os hediondos ou equiparados
(Lei 8.072/1990), de lavagem (Lei n. 9.613/1998), praticado por funcionário público contra a
administração pública (corrupção passiva, concussão, peculato, dentre outros).
Por outro lado, em 19 de fevereiro de 2019, o então Ministro da Justiça Sérgio Moro
apresentou o Projeto de Lei nº 882/2019. Tratava-se, pois, de projeto de iniciativa do Poder
Executivo em que se pretendia, dentre outras matérias, a inclusão do artigo 28-A ao Código de
Processo Penal, que estipulava o acordo de não persecução penal para os crimes não violentos
com pena máxima não superior a quatro anos.
Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, decidiu promover a tramitação
conjunta das referidas proposições. Em virtude da conexão da matéria tratada em ambas,
entendeu-se pela necessidade de comparação e, eventualmente, harmonização74. Assim, em 13
de março de 2019, o PL nº 882/2019 foi apensado ao PL nº 10.372/2018, para tramitação
conjunta. Ademais, foi criado um Grupo de Trabalho para realizar a análise, em diálogo com o
Conselho Nacional de Justiça. Posteriormente, houve a votação em plenário de um
substitutivo75, resultado da “compatibilização” das citadas proposições.
Os dois projetos pretendiam regular a inclusão de instituto de justiça negocial. Nesse
contexto, é relevante destacar suas diferenças quanto ao cabimento de ANPP76:
Requisitos para o cabimento de ANPP77
PL nº 10.372/2018
•
•

74

Crimes (não violentos)
com a pena mínima
inferior a 4 anos
Vedações:
✓ Crimes hediondos ou
equiparados

PL nº 882/2019
•
•

Crimes (não violentos)
com a pena máxima de 4
anos
Ausência de vedações
para crimes específicos

Redação atual do CPP
•
•

Crimes (não violentos)
com a pena mínima
inferior a 4 anos
Ausência de vedações
para crimes específicos

Ato
do
Presidente,
disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1772332&filename=TramitacaoPL+10372/2018. Acesso em 25 nov. 2020.
75
Redação
final
disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1844037&filename=TramitacaoPL+10372/2018. Acesso em 03 out. 2020.
76
Elaboração própria, com base em informações integrantes do Relatório do Grupo de Trabalho destinado a
analisar e debater as mudanças promovidas na legislação penal e processual penal pelos projetos de Lei nº
10.372/2018,
nº
10.373/2018
e
nº
882/2019
–
GTPENAL,
disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1772332&filename=TramitacaoPL+10372/2018. Acesso em 03 out. 2020.
77
Tabela comparativa integral no Anexo 2
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✓
✓
✓
✓

Crime de violência
doméstica
contra
mulher
Crimes militares
Crime de lavagem*
Crime praticado por
funcionário público
contra
a
Administração
Pública*

No tocante ao desenvolvimento cronológico, é importante destacar que a Resolução
CNMP nº 183 foi editada em 24/01/2018; e o PL nº 10.372/2018 foi apresentado em
06/06/2018. Ademais, verifica-se certa similaridade entre a hipótese de cabimento do ANPP
nesses dois normativos: ambas previam a possibilidade de acordo para os crimes não violentos
com penas mínimas inferiores a 4 anos e, concomitantemente, vedavam o acordo para alguns
crimes específicos, ainda que atendido o requisito quantitativo da pena.
No entanto, a lista de vedações do PL nº 10.372/2018 contém àquelas da Resolução
CNMP nº 183 e ainda acrescenta dois outros: crime de lavagem e crime praticado por
funcionário público contra a Administração Pública. Essa diferença é fundamental. Como já
registrado anteriormente, a expressa vedação de ANPP para crimes hediondos e crimes de
violência doméstica contra mulher não é significativa já que em tais infrações é usual a
violência, circunstância que, por si só, exclui a possibilidade de acordo. No entanto, os novos
crimes incluídos na lista de vedações do PL nº 10.372/2018 não são crimes naturalmente
violentos. A proposta legislativa, nesse ponto, pretendeu impedir o ANPP em crimes sem
violência, mas entendidos como graves para a coletividade.
Em relação aos dois projetos de lei, a comparação permite destacar uma diferença
essencial: no PL nº 10.372/2018, a hipótese de cabimento do ANPP era mais alargada, já que o
parâmetro fixado se referia aos crimes com a pena mínima inferior a 4 anos78; porém, foram
estipuladas algumas infrações para as quais, ainda que dentro desse limite de pena, o acordo
estaria proibido. Enquanto que, no PL nº 882/2019, a hipótese de cabimento do ANPP era mais
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Utilizou-se a expressão “hipótese de cabimento alargada” para significar que há vários crimes que satisfazem
essa condição de pena mínima cominada inferior a 4 anos. Ou seja, é bastante comum que os crimes tenham
pena mínima dentro desse patamar.
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estreita, uma vez que o parâmetro fixado se referia aos crimes com a pena máxima até 4 anos79;
e não foi prevista lista de crimes em que o acordo estaria vedado.
Porém, o resultado aprovado pelo Congresso Nacional foi uma mistura dessas duas
propostas: empregou-se a hipótese de cabimento alargada (pena mínima inferior a 4 anos),
porém não foram mantidas as vedações de acordo para determinados crimes. Ademais, o
requisito estipulado pela Resolução CNMP nº 183/2018, que vedava o ANPP para crimes com
dano superior a 20 salários-mínimos, também não foi exigido no texto legal aprovado. Portanto,
as vedações de ANPP para crimes específicos (previstas nos projetos de lei), como também para
crimes com dano de grande magnitude (previstas na resolução), não integram a redação legal.
Assim, o texto aprovado é bastante amplo, pois tem como baliza a pena mínima, sem qualquer
outro tipo de restrição objetiva. Como resultado, a Lei nº 13.964/2019 admite ANPP em crimes
como corrupção passiva, concussão, peculato e lavagem. O quadro seguinte demonstra a
evolução temporal dos requisitos de cabimento para o ANPP:

Requisitos
extralegais

Requisitos previsto nos
projetos de lei
PL nº 10.372/2018

Requisito
legais

PL nº 882/2019

Requisitos

Crime cometido sem violência ou
grave ameaça

Crime cometido sem violência ou grave
ameaça

Crime cometido sem violência
ou grave ameaça

Objetivos

Pena mínima inferior a 4 anos

Pena
mínima
inferior a 4 anos

Pena máxima não
superior a 4 anos

Pena mínima inferior a 4 anos

Vedação de ANPP para crimes
específicos (hediondos; violência
doméstica contra mulher; militares)

Vedação de ANPP
para
crimes
específicos
(hediondos;
violência doméstica
contra
mulher;
militares; lavagem;
praticados
por
funcionário público
contra
a
Administração
Pública)

Ausência
de
vedação de ANPP
para
crimes
específicos

Ausência de vedação de ANPP
para crimes específicos

Vedação de ANPP para crimes com
dano superior 20 salários mínimos

Ausência de vedação de ANPP pela
magnitude do dano

Ausência de vedação de ANPP
pela magnitude do dano

79

Utilizou-se a expressão “hipótese de cabimento estreita” para significar que o quantitativo de crimes que
satisfazem esse requisito é mais estreito do que daqueles crimes que satisfazem o requisito de pena mínima
inferior a 4 anos. Ou seja, o universo de crimes com pena máxima até 4 anos é mais estreito do que aquele
composto pelos crimes com pena mínima inferior a 4 anos.
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Requisitos

Ausência de requisitos subjetivos

Subjetivos

Desde que ANPP seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do
crime

Desde
que
ANPP
seja
necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do
crime

Ilustrativamente, qual seria o tratamento possível para um agente acusado de crime de
corrupção passiva? Aplicando-se o regramento extralegal (Resolução CNMP nº 183/2018), o
agente só poderia formalizar um ANPP caso o dano em questão fosse inferior a 20 salários
mínimos. Por outro lado, qualquer um dos sistemas propostos pelos projetos de lei não admitiria
ANPP: no PL nº 10.372/2018, havia expressa vedação de ANPP para crimes praticados por
funcionário público contra Administração Pública, categoria que inclui o crime de corrupção
passiva; no PL nº 882/2019, exigia-se como requisito que a pena máxima cominada fosse de
até 4 anos e, como no crime de corrupção passiva a pena máxima cominada é de 12 anos, o
ANPP não seria cabível. Porém, conforme a atual redação do CPP, é permitido o ANPP para o
crime de corrupção passiva, já que a pena mínima cominada é de 2 anos e, portanto, se enquadra
dentro do patamar legal de pena mínima de até 4 anos. Assim, agentes investigados por
corrupção passiva podem formalizar ANPP e, dessa forma, está garantido que não serão punidos
com pena de prisão, já que as únicas penalidades admitidas em acordo são as restritivas de
direito, excluindo-se as penas privativas de liberdade. Dessa forma, as escolhas legislativas que
culminaram com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 garantiram que os corruptos fiquem fora
das prisões.
A análise histórica e cronológica demonstra que a redação aprovada não constava das
propostas originárias. Trata-se de mudança significativa que leva à indagação: em que momento
do processo legislativo teria ocorrido essa “mistura” das duas proposições e qual seria sua
fundamentação?
A elucidação da questão passa pelo exame de duas etapas do processo legislativo.
Primeiramente, destaque-se a análise realizada pelo Grupo de Trabalho instituído para verificar
a compatibilidade das matérias tratadas nos PL nº 10.372/2018 e PL nº 882/2019. O relator,
Deputado Federal Capitão Augusto, apresentou, em 02/07/20019, o respectivo parecer em que
o substitutivo proposto segue o modelo do PL nº 882/2019. Assim, é prevista a possibilidade
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de ANPP para os crimes não violentos com pena máxima até 4 anos. Os pontos do relatório que
analisam a matéria são os seguintes80:
PL nº 10.372/2018 (p. 180):
Dessa forma, acolhemos as sugestões apresentadas com algumas adaptações em nossa
proposta de harmonização, tendo em vista que o Projeto de Lei no 882/2019 também dispõe
sobre o tema, de forma que será promovida a necessária compatibilização.
PL nº 882/2019 (p. 136):
Pontua-se que o dispositivo prevê que o acordo pode ser estabelecido quando o acusado
confessa o crime de pena máxima inferior a quatro anos, praticado sem violência ou grave
ameaça. Tal sistema inegavelmente configura uma válvula de descongestionamento dos
serviços judiciários, além do sistema carcerário penal, os quais poderão focar nos crimes de
alta periculosidade social. Diante disso, tal modificação se mostra meritória, razão pela qual
incorporo em minha proposta de harmonização.
Sugestão de harmonização dos textos (p. 205):
Art. 28-A. O Ministério Público ou o querelante poderá propor acordo de não persecução
penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, se não for
hipótese de arquivamento e se o investigado tiver confessado circunstanciadamente a prática
de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena máxima não superior a quatro
anos, mediante o cumprimento das seguintes condições, ajustadas cumulativa ou
alternativamente: [...].

O segundo momento relevante ocorre em plenário, durante a sessão deliberativa
extraordinária de 04/12/2019. Nessa oportunidade, foi designado como relator o Deputado
Lafayette de Andrada, que havia integrado o Grupo de Trabalho anteriormente organizado. É
proferido parecer contendo outra proposta de substitutivo, diferente daquela apresentada pelo
Grupo de Trabalho81. Referido documento é votado e aprovado, e inclui a estrutura do ANPP
atualmente em vigor, definida pela mistura das duas proposições. Portanto, apenas esse último
substitutivo foi apreciado – a redação originária dos PL nº 10.372/2018 e PL nº 882/2019, como
também o substitutivo elaborado pelo Grupo de Trabalho, não foram submetidos à deliberação
em plenário. Aponte-se que o parecer proferido em plenário não contém justificativa para a
alteração dos requisitos do ANPP nos termos apresentados, destacando-se os seguintes trechos:
Quanto ao mérito, entendemos que a maior parte das sugestões apresentadas nas propostas
legislativas deve ser aprovada, em razão de sua conveniência e oportunidade. [...]
É preciso que se ressalte, no particular, que as matérias constantes dos projetos de lei em análise
foram bastante debatidas neta Casa Legislativa, tendo em vista que funcionou, por mais de 200
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Relatório do Grupo de Trabalho destinado a analisar e debater as mudanças promovidas na legislação penal e
processual penal pelos projetos de Lei nº 10.372/2018, nº 10.373/2018 e nº 882/2019 – GTPENAL, disponível em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1772332&filename=TramitacaoPL+10372/2018. Acesso em 26 nov. 2020.
81
Parecer
proferido
em
plenário,
p.
12,
disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C7069AF4EC34AB13D0FEFAE83C
858472.proposicoesWebExterno2?codteor=1841955&filename=Tramitacao-PL+10372/2018. Acesso em 26 nov.
2020.
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(duzentos) dias, um Grupo de Trabalho (do qual tive a honra de participar) especialmente
constituído para elaborar uma harmonização entre as propostas em questão. [...]
O substitutivo que ora apresento, portanto, foi o resultado do trabalho árduo realizado por este
Grupo de Trabalho, com pequenos ajustes. [...]
Entendemos que todos os pontos serão importantes para conferir uma maior efetividade de nosso
sistema penal [...].

Portanto, o substitutivo contém parâmetro para o ANPP diverso daquele debatido e
sugerido pelo Grupo de Trabalho. Porém, a fundamentação para essa escolha é o trabalho
realizado pelo citado grupo. Trata-se de evidente incongruência. Ademais, a aprovação do
substitutivo sugerido pelo parecer apresentado em plenário se funda apenas na “conveniência e
oportunidade” das medidas para dar “maior efetividade” ao sistema penal. Os legisladores não
se desincumbiram do ônus argumentativo de fornecer elementos para justificar a opção que
fizeram.
É possível interpretar que a “maior efetividade” do sistema penal significa que a
ampliação do cabimento do ANPP teve como objetivo permitir um aumento de acordos e uma
diminuição da quantidade de processos criminais. Porém, os achados do capítulo 3 (subitens
3.2.3 e 3.2.4) evidenciam que não é possível afirmar ter ocorrido uma redução do percentual de
denúncias após a Lei nº 13.964/2019, comparativamente com o período em que vigorou o ANPP
extralegal.
Apesar das distinções identificadas acima, há uma similaridade entre os PL nº
10.372/2018 e PL nº 882/2019. Ambos os projetos se fundam em razões utilitaristas:
PL nº 10.372/2018
Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos no Brasil:
1/3 crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3 crimes sem violência ou grave ameaça
e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas. [...]
O combate ao crime organizado exige racionalidade instrumental e priorização de recursos
financeiros e humanos direcionados diretamente para a persecução da macro criminalidade. [...]
Trata-se de inovação que objetiva alcançar a punição célere e eficaz em grande número de
práticas delituosas, oferecendo alternativas ao encarceramento e buscando desafogar a Justiça
Criminal, de modo a permitir a concentração de forças no efetivo combate ao crime organizado
e às infrações penais mais graves82.
PL nº 882/2019
O acordo descongestiona os serviços judiciários, deixando ao Juízo tempo para os crimes mais
graves83.
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Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497&filename=PL+10372/20
18. Acesso em 03 out. 2020.
83
Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1712111&filename=TramitacaoPL+882/2019. Acesso em 03 out. 2020.
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O ANPP, portanto, objetiva diminuir a quantidade de processos em tramitação,
imputando a responsabilização do infrator por meio de um acordo. Diante do objetivo legal,
mostra-se relevante que seja estudado o efetivo impacto da norma no sistema de justiça. É esta
a questão de pesquisa que se busca desvendar, conforme metodologia quantitativa desenvolvida
no capítulo 3. Em que medida teria sido alcançada a meta de descongestionamento processual?
Trata-se, pois, de indicador relevante da atuação do órgão ministerial. Entende-se que caberia
ao CNMP, como órgão de controle administrativo, impor o adequado monitoramento dessa
informação. Assim, seria possível monitorar, de maneira permanente, o impacto dessa alteração
legislativa.
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CAPÍTULO 2: Abordagem teórica
O foco desta pesquisa é avaliar o impacto da implementação do ANPP sobre o volume
de processos da Justiça Federal. Nesse contexto, mostra-se relevante a literatura que trata da
análise econômica da negociação, na medida em que esclarece os incentivos dos agentes para
optarem por esse mecanismo de solução de conflitos, em oposição à litigância. Ademais, a
literatura sobre legística também contribui para o estudo, na medida em que estabelece as
balizas para o exame do processo legislativo. Adiante, essas duas abordagens teóricas serão
aprofundadas.

2.1 Análise Econômica do plea bargain
A estrutura de políticas públicas de combate a comportamentos ilícitos depende de
decisões sobre a melhor maneira de alocar os recursos disponíveis nessa tarefa. Em essência,
há escassez de recursos e cabe ao Estado definir a maneira mais eficiente para esses gastos.
Justamente por ser uma situação de otimização na alocação de recursos que a aplicação da
análise econômica é útil. Em um exame normativo, a definição da quantidade de gastos a serem
empregados no cumprimento das normas dependerá, entre outros fatores, dos custos de
investigação e de persecução penal, da natureza da punição e da resposta dos acusados a uma
alteração dessa política persecutória84.
As ferramentas econômicas permitem entender o funcionamento das soluções
negociadas dentro do sistema jurídico. Em artigo seminal, Landes aponta que a adoção do plea
bargain representa um benefício de preservação de recursos financeiros já que o julgamento é
evitado e, assim, tanto a acusação quanto a defesa deixam de incorrer nos custos materiais que
seriam despendidos nessa tarefa85. Ademais, o abreviamento da solução também importa em
economia de tempo86. Portanto, um acordo é atingido quando beneficia ambos os litigantes.
Essa análise é baseada em um modelo simplificado e racional – “shadow of trial model”
– segundo o qual o plea bargain acontece influenciado primordialmente pela força das
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BECKER, Gary S. Crime and punishment: an economic approach. Journal of Political Economy, v. 76, n. 2, p.
169-217, 1968.
85
LANDES, William M. An economic analysis of the courts. Journal of Law and Economics, v. 14, n. 1, p. 61-107,
1971.
86
ADELSTEIN, Richard P. The plea bargain in theory: a behavioral model of the negotiated guilty plea. Southern
Economic Journal, v. 44, n. 3, p. 488-503, 1978.
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evidências e pela punição que seria esperada em um julgamento daquele caso. Seus defensores
afirmam que as sanções negociadas refletem aquela que seria imputada em um julgamento,
ajustada por uma taxa de desconto87. Assim, os envolvidos estimam a ação esperada de seu
adversário e, assim, decidem aceitar um acordo para evitar o julgamento. Logo, os benefícios
decorrentes dessa decisão de não recorrer ao julgamento são distribuídos entre os interessados,
sendo que o acusado aceita uma punição relativamente menor do que aquela que provavelmente
seria fixada em um julgamento e o Estado economiza os custos financeiros e escapa ao risco do
julgamento88.
Há estudo empírico desenvolvido para testar esse modelo. Elder analisou dados de seis
cidades norte-americanas referentes ao ano de 1978 e os resultados indicam que a decisão –
aceitar um acordo ou ir a julgamento – é orientada pelo resultado esperado em um julgamento,
sendo que é mais usual um acordo ser aceito quando as evidências daquele caso são ‘fortes’89.
Nesse modelo, é fundamental a estimativa da sanção que seria aplicada em cada caso,
pois a sua quantificação servirá de referência para a negociação que ocorrerá por meio do plea
bargain. Nesse cenário é editado, nos Estados Unidos, o Sentencing Reform Act of 1984, uma
tentativa de reduzir a disparidade injustificada das sanções estipuladas em sentenças. A lei criou
uma agência – U.S. Sentencing Commission – com atribuição para desenvolver uma estrutura
racional para a quantificação das penas, reduzindo a discricionariedade dos juízes ao estabelecer
critérios objetivos a serem avaliados para o cálculo da sanção. Ademais, a legislação passou a
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permitir que a quantificação da pena fixada na sentença pelo juiz pudesse ser revisada por
tribunais de apelação, com atribuição para verificar a aplicação dos parâmetros estabelecidos.
Em uma visão crítica, a reforma representou a alteração da estrutura de poder relativa à
punição penal, diminuindo o papel do judiciário e transferindo parcela da autoridade entre uma
agência (com atribuição para fixar parâmetros mínimos e máximos de punição ex ante) e o
órgão de acusação90. Essa nova configuração teria atribuída grande discricionariedade aos
promotores, que possuem liberdade para levar um acusado a julgamento por um crime com
previsão de pena mínima, ou oferecer um acordo, com base nos mesmos fatos, para um crime
menos grave, sem previsão de pena mínima. A tipificação do crime é atribuição exclusiva da
acusação, sem supervisão do judiciário. O mecanismo empregado pelos promotores visa
incentivar o acordo para um crime menos grave, em vez de levar um caso a julgamento por um
crime mais grave91.
A previsibilidade da punição específica para cada crime é um elemento essencial para
incentivar o plea bargain. O acusado precisa saber, da maneira mais concreta possível, qual a
sanção que seria aplicada ao seu caso, para avaliar o benefício que lhe está sendo oferecido em
um acordo. Se existe uma falta de uniformidade generalizada na quantificação de penas, o
ambiente é propício para que o acusado tente “a sorte” e consiga uma pena reduzida no
julgamento, em vez de aceitar o acordo.
Existe, portanto, uma relação entre a quantificação da pena esperada após um
julgamento e aquela fixada em um acordo. Em estudo empírico para avaliar os efeitos da
reforma em dois tribunais federais de Nova Iorque, os resultados indicam que após a
implementação das Diretrizes para Sentença apurou-se um aumento das sanções fixadas em
julgamento92 e da frequência de plea bargain93. Ademais, há evidência de redução da
disparidade das sentenças impostas em julgamento após a reforma94.
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A política pública então implementada fixou parâmetros obrigatórios para as sentenças,
incluindo penas mínimas para crimes em que não existia esse limite e aumentando penas
máximas para crimes entendidos como severos. A intenção, portanto, era deixar evidente que,
caso o acusado optasse por um julgamento, sua pena fixada na sentença seria grave, conforme
parâmetros estabelecidos pelas Diretrizes para Sentença. Criou-se, assim, um incentivo para
que os acusados aceitassem o plea bargain.
Adicionalmente, aponte-se que há evidência empírica de que as negociações são
influenciadas não apenas pela lei, mas pela perspectiva específica da sentença assinada por cada
juiz. Ou seja, a reputação acerca da severidade do juiz (e não apenas a sanção prevista
abstratamente) é um fator que influencia a negociação. Boylan demonstrou que os promotores
propõem acordos com penas mais severas quando o caso foi distribuído para juízes com
reputação de serem mais severos. Além disso, os acusados tendem a aceitar acordos com
punições mais longas quando seu caso foi distribuído para juízes mais severos95.
A literatura – teórica e empírica – aponta dois fatores determinantes para incentivar a
realização de plea bargain: a força da evidência do caso e a previsibilidade de sentenças severas
se escolhido o julgamento. Portanto, do ponto de vista regulatório, e visando a implementação
de incentivos que estimulem a adoção de soluções negociadas, cabe ao Estado implementar
medidas que favoreçam o trabalho investigativo e de colheita de provas, que no Brasil é
usualmente realizado pela polícia judiciária, bem como que tornem mais severas as punições
estipuladas nas sentenças dos juízes.
Em seu surgimento, os modelos que explicavam o plea bargain focavam na sanção
cabível, como referência inicial de onde seriam derivados os acordos, reconhecendo que a
existência de benefícios a serem divididos pelos litigantes seria suficiente para incentivar a
negociação. Posteriormente, houve um refinamento da teoria e o surgimento de diversos
modelos, criados para tentar prever a realização do acordo quando cada parte adota
comportamentos estratégicos voltados para lhe assegurar uma melhor distribuição dos
benefícios decorrente do acordo. Assim, a negociação é vista como um jogo, sendo que a atitude
de cada litigante, em diferentes momentos do processo, pode afetar o resultado. Há, pois, uma
incerteza sobre a extensão da concessão que cada parte está disposta a aceitar, caracterizando
um contexto de assimetria da informação, situação que dificulta a previsibilidade acerca dos
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resultados a serem alcançados. A consciência de que o acordo poderia ser benéfico não é
suficiente para incentivá-lo quando outros fatores podem determinar a distribuição desses
benefícios96.
É inaugurada, assim, uma análise que pretende identificar as interações estratégicas que
também seriam determinantes na realização de um acordo. Dentro dessa vertente, podem ser
destacadas algumas correntes, cada uma incluindo algum elemento diferencial no modelo
proposto. Objetivando-se uma apresentação didática desse cenário, organizou-se uma
subdivisão em três grandes grupos: (i) teorias focadas na assimetria da informação; (ii) teorias
que incluem barreiras psicológicas na análise desse jogo estratégico; (iii) teorias preocupadas
com questões relacionadas ao problema agente-principal. Registre-se que a organização ora
proposta pretende ilustrar a diversidade de abordagens, sem esgotar o conteúdo97.
Dentre as teorias focadas na assimetria da informação (i), os estudos indicam, como
fatores que podem influenciar as negociações, a persistência da incerteza sobre as estratégias
dos litigantes, a clareza das informações compartilhadas entre os litigantes e a publicidade do
aumento de investimento disponível para os órgãos de persecução penal. Portanto, diferentes
aspectos da informação podem repercutir nas negociações.
Segundo os modelos inicialmente desenvolvidos, a ausência de um acordo seria o
resultado de uma falha na negociação. Os litigantes incorreriam em erro ao examinar a situação
e não identificarem as vantagens na resolução negociada. Cooter, Marks e Mnookin refinam
essa teoria e apontam que a discordância quanto ao acordo não resulta de erro (viés subjetivo),
mas da ausência de informações sobre a distribuição dos benefícios; logo, a persistência da
incerteza sobre as estratégias dos litigantes seria determinante para impedir um acordo98. Nesse
cenário, os litigantes concordam que a resolução negociada será mais benéfica, mas discordam
quanto a parte que cabe a cada um. A atitude do litigante de exigir receber mais pode ter dois
efeitos: se um acordo for concretizado, sua conduta terá como resultado garantir uma parte
maior dos benefícios; porém, essa exigência pode inviabilizar as negociações e levar ao
julgamento, situação que resultará em menos benefícios para ambos.
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Loewenstein e Moore afirmam que não basta, simplesmente, que exista o
compartilhamento de informações para que seja fomentada a resolução negociada de conflitos,
mas é determinante a clareza dessas informações. Por meio de um experimento, os autores
testaram se o compartilhamento de informações facilita um acordo. Os resultados indicam que
a depender do tipo de informação compartilhada, a influência é diferente: quando a informação
é suscetível a múltiplas interpretações, o seu compartilhamento leva a divergências das
expectativas dos envolvidos e ao atraso nas negociações; por outro lado, quando existe apenas
uma óbvia interpretação, o compartilhamento da informação conduz à convergência das
expectativas e à celeridade nas negociações99.
Baker e Mezzetti examinam um jogo em quatro estágios com informações incompletas,
caracterizado pela informação privada do acusado acerca de sua culpa ou inocência contrastada
pela informação pública sobre a quantidade de recursos disponíveis para a acusação. Nesse
modelo, o aumento da disponibilidade de recursos à acusação aumenta a proporção de acusados
culpados que aceitam um acordo100.
Em relação às teorias que incluem barreiras psicológicas na análise desse jogo
estratégico (ii), são apontadas possíveis distorções nas negociações decorrentes da preferência
dos litigantes quanto à tomada de risco e de sua percepção acerca de suas chances de sucesso101.
Em um cenário de incerteza quanto ao resultado, as preferências individuais dos
litigantes quanto à tomada de risco podem influenciar as negociações. A decisão de aceitar um
acordo será determinada por quanto o litigante está disposto a pagar em vista da quantificação
do resultado esperado e de sua probabilidade de sucesso. Nessa situação, a característica de ser
mais disposto ou averso a aceitar riscos influenciará a negociação102.
Denomina-se “self-serving bias” a tendência de cada parte em encarar a sua própria
oferta como justa e a do oponente como injusta, como reflexo do excesso de otimismo do
indivíduo em interpretar a situação. O excesso de otimismo por ambos os litigantes seria um
fator que impediria a concretização de acordos. Isso porque se ambos imaginam que o
julgamento lhe será muito favorável, ceder para os termos de um acordo seria aceitar menos do
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que se imagina ser-lhe devido. Por meio de um experimento, Babcock e Loewenstein concluem
que esse viés comportamental decorre de uma falha do indivíduo em identificar as fraquezas do
seu próprio caso. Sua pesquisa separa dois grupos, um serve como controle e o outro é alvo de
uma intervenção, qual seja, os negociantes devem previamente listar as fraquezas do próprio
caso. Os resultados indicam que no grupo sem intervenção os valores estimados para a
negociação foram mais discrepantes e a o percentual de impasse na resolução foi maior.
Sugerem, portanto, que uma boa ferramenta prática para a negociação é o exercício de cada
litigante em avaliar objetivamente os pontos fracos do seu caso103.
Considere-se, ainda, a vertente teórica (iii) focada em questões relacionadas ao problema
agente-principal. As análises prévias entendem as partes adversárias como dois blocos únicos
– acusação versus defesa; porém, em uma visão mais detalhada, cada parte pode ser
desmembrada – acusação composta pelo Estado (principal) e seu agente (promotor) e defesa
composta pelo acusado (principal) e seu agente (advogado). Conflitos surgem quando existe
um desalinhamento: são situações em que os interesses do principal não são adequadamente
representados pela atitude do seu respectivo agente, que se desvirtua ao orientar sua conduta
para a realização de um interesse próprio. Esse conflito potencial pode ocorrer, por exemplo,
no caso do advogado que atua em nome do acusado e do promotor que atua como autoridade
estatal. Há, pois, a necessidade de criação de mecanismos para minimizar esses conflitos e
garantir que a atuação do agente represente o interesse do principal.
Em relação à concretização de acordos, um desalinhamento entre agente-principal pode
influenciar as negociações. Sob a perspectiva do advogado, sua conduta de incentivar um
acordo pode ser dominada por interesse próprio em receber parcela do valor negociado104.
Sob a perspectiva do promotor, sua conduta de oferecer um acordo pode ser dominada
por interesse próprio em garantir uma boa taxa de condenação e, assim, promover seu
desenvolvimento político na carreira105. Por outro lado, o promotor pode ter interesse pessoal
em levar o caso a julgamento, pois isso representa experiência jurídica valorizada por grandes
escritórios privados. Em estudo empírico, Boylan e Long demonstram que nas localidades em
que os salários de escritórios privados de advogados são mais altos existe uma maior
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probabilidade de promotores levarem casos a julgamento e, ainda, que nesses órgãos a
rotatividade da carreira é maior. Explicam que a posição de promotor é perseguida por aqueles
que utilizam o cargo para aumentar sua experiência em julgamento e, com isso, garantir
posteriormente uma boa colocação em um grande escritório privado106.
Ao examinar essa evolução teórica, Cooter e Rubinfeld concluem que a literatura seria
insatisfatória e careceria de melhorias para fortalecer as percepções a serem derivadas desses
modelos de negociações estratégicas107. Portanto, a multiplicidade de modelos econômicos que
pretendem explicar as determinantes de um acordo forma um arcabouço insuficiente para
prever, de maneira precisa, os resultados esperados. Trata-se de situação que envolve um
conjunto de elementos, porém, cada autor apresenta modelo com foco em apenas um desses
aspectos, resultando em uma visão parcial da realidade. A riqueza do desenvolvimento teórico
revela a complexidade da tarefa de formular políticas públicas que busquem promover a
realização de acordos, na medida em que as soluções devem considerar essa multiplicidade de
fatores. Logo, a eficiência do sistema de incentivos às negociações depende da amplitude da
estrutura de incentivos implementada.
Do ponto de vista institucional, destaca-se a abordagem desenvolvida por Grossman e
Katz. A eficiência da negociação não estaria restrita a benefícios financeiros, mas garantiria o
próprio aperfeiçoamento do sistema de justiça. Os autores demonstram que a existência do plea
bargain é fundamental para a garantia do bem-estar social na medida em que o mecanismo
funciona como um instrumento de seguro e de triagem108.
Os autores explicam que o acusado inocente e o Estado são beneficiados com a função
de seguro exercida pelo plea bargain. Caso um inocente passe por um julgamento e seja
condenado, sua pena será maior do que se ele tivesse aceitado um acordo. Logo, o custo social
decorrente de um julgamento que condene erroneamente um inocente é maior do que o advindo
da situação em que um acusado, ainda que inocente, negocie um plea bargain. Dessa forma, o
mandado constitucional de proteção do inocente estaria sendo preservado em maior medida
pelo plea bargain do que pelo julgamento. Por outro lado, o custo social é maior quando um
acusado culpado é absolvido em um julgamento, do que na situação em que um acusado culpado
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recebe uma punição mais branda por meio de um acordo. Evitar o risco de um julgamento, de
absolvição de um acusado culpado, produz mais bem-estar social, ainda que a sanção negociada
seja mais leniente do que aquela que seria imposta em julgamento. O mandamento
constitucional de que o culpado receba uma punição apropriada está sendo cumprido em maior
medida quando, por meio do plea bargain, o Estado garante a punição (ainda que mais branda)
do acusado culpado, em vez da situação em que se permite sua absolvição, em julgamento. O
plea bargain enquanto seguro, portanto, garante um menor dano para o inocente erroneamente
culpado (a sanção negociada é menor do que aquela advinda de um julgamento) ao mesmo
tempo que diminui o risco de que um acusado culpado seja absolvido, funções que evidenciam
o bem-estar social gerado pela sua aplicação.
Grossman e Katz alegam que o plea bargain, enquanto instrumento de triagem, mostrase fundamental em um sistema jurídico caracterizado pela assimetria de informação, já que
funciona como um mecanismo de autosseleção. Em um caso criminal, o acusado possui a
vantagem informacional de saber se é ou não culpado, bem como a ciência de detalhes
relacionados à conduta criminosa (como foi realizada, quais vestígios podem ter sido deixados,
quais testemunhas podem ser identificadas etc.). Por outro lado, o membro do Ministério
Público jamais pode ter certeza sobre a inocência ou culpa do acusado. Nesse cenário, os
acusados que sabem ser culpados possuem incentivo para aceitar um acordo. Logo, ocorre uma
autosseleção pela indução, proporcionada pelo plea bargain, para que os acusados culpados
assim se identifiquem e sejam punidos. A utilidade dessa ferramenta será reduzida nos casos
em que os acusados inocentes sejam altamente avessos ao risco. Nesse caso específico, seu
comportamento tenderá à aceitação de um acordo para evitar o risco de um julgamento. Essa
situação aparenta, para a acusação, de maneira indistinta daquela em que o acusado culpado
realiza a autosseleção e se declara culpado.
O modelo então desenvolvido foi formulado assumindo a premissa de que o membro do
Ministério Público age exclusivamente na realização do interesse público, voltado para a
maximização do bem-estar social. Grossman e Katz ressalvam que se o esforço do membro do
Ministério Público não for perfeitamente observado isso pode resultar em um problema de
agente-principal. Nesse caso, o comportamento do membro do Ministério Público dependerá
da estrutura de incentivos a que está submetido. Ou seja, para que os membros do Ministério
Público, como agentes do Estado, atuem para maximizar o bem-estar social através da
promoção de acordos, sem que sua conduta seja desvirtuada para o atendimento de interesses
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pessoais, exige-se a criação de uma estrutura que torne o esforço individual perceptível. É
preciso que o estado diferencie os membros do Ministério Público, recompensando aqueles que
atuam para promover a resolução por meio de acordos. Caso contrário, os agentes podem ser
dominados pelo atendimento de interesses pessoais, divergentes do que seria o melhor para a
sociedade.
Essa ressalva teórica é determinante para motivar o estudo ora desenvolvido. Sabendo
que a estrutura da carreira do membro do Ministério Público é completamente diferente nos
Estados Unidos e no Brasil, há justificativa para investigar se essa diferença pode influenciar a
resolutividade dos casos. Em uma análise simplificada, se os litigantes percebem que a
negociação é mutuamente benéfica para a resolução do conflito penal, o resultado esperado é o
aumento significativo dos acordos quando o ordenamento jurídico passa a admitir essa
alternativa. Especialmente no caso brasileiro, em que a configuração legal do ANPP exclui a
imposição de penas privativas de liberdade e, ainda, não representa uma condenação penal109.
Portanto, os benefícios para o acusado parecem óbvios, já que um acordo lhe permite manter
seu registro de antecedente criminal sem uma condenação e, ainda, escapar da sanção penal
mais gravosa, qual seja, a prisão. Há evidente incentivo para que o acusado aceite um acordo.
Porém, a lei não estabeleceu incentivo para que o membro do Ministério Público seja
estimulado a promover a resolução por meio de acordos.
Nesse ponto, mostra-se relevante examinar a diferença das carreiras dos membros do
Ministério Público. A performance dos promotores norte-americanos é um fator determinante
para o respectivo desenvolvimento na carreira e, portanto, há incentivo para que os agentes
atuem fomentando o interesse estatal, qual seja, na resolução negociada dos conflitos. Logo,
não é surpreendente a alta taxa de condenações obtidas por meio de plea bargain. Por outro
lado, no Brasil a performance é irrelevante para o desenvolvimento da carreira do membro do
Ministério Público, que possui garantias, como a vitaliciedade do cargo, independentemente de
seu desempenho funcional. Se a performance individual não diferencia os benefícios pessoais
dentro do desenvolvimento da carreira, não existe incentivo para que a conduta dos membros
do Ministério Público seja orientada para a maximização do bem-estar social. Os agentes
públicos, nesse caso, não possuem incentivo para atuarem ativamente na resolução negociada
já que essa atitude, primeiramente, não é identificada e, em segundo, não impacta sua
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carreira110. Portanto, é difícil imaginar que a convergência entre as condutas dos agentes estatais
e o interesse social ocorra se inexistem incentivos que a garantam. Logo, é esperado que a
resolutividade negociada no Brasil aconteça em níveis mais baixos do que nos Estados Unidos.
Há, inclusive, evidência da ineficiência da implementação de mecanismo similar ao plea
bargain na Itália. Boari e Fiorentini explicam que a ausência de incentivos para que os membros
do Ministério Público atuem de maneira proativa seria um dos fatores para justificar a baixa
taxa de resolutividade negociada verificada empiricamente em seu processo penal. Apontam
que a estrutura da carreira, com estabilidade e sem foco na performance – similar ao que se
identifica no Brasil – não funciona para incentivar os acordos111. De maneira similar, no
ambiente francês também é verificada a baixa resolutividade negociada dos conflitos criminais,
em percentual de aproximadamente 11% dos casos, no ano de 2016112.

2.2 A insuficiência do efeito dissuasor de sanções exclusivamente monetárias
O plea bargain norte-americano representa uma condenação negociada, que pode
importar na imposição de penas privativas de liberdade. Diferentemente, o ANPP é um
mecanismo que evita o trâmite processual (não há condenação penal), sendo que a solução
negociada abarca algumas medidas restritivas de direito. Logo, no modelo brasileiro a prisão
não é uma consequência possível como decorrência de um ANPP. Trata-se, portanto, de uma
responsabilização que permite a aplicação das seguintes condições: reparação do dano; renúncia
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a instrumento, produto ou proveito do crime; pagamento de prestação pecuniária; prestação de
serviço à comunidade; outra condição indicada pelo ministério público113. Dentre as medidas
listadas, aponte-se que as três primeiras possuem evidente repercussão financeira, enquanto nas
duas últimas é possível identificar um caráter pessoal e não-monetário.
Nesse contexto, é preciso examinar se a punição exclusivamente por medidas
monetárias seria suficiente para produzir o efeito de frear a conduta criminosa. A análise tem o
potencial de auxiliar na formulação das condições a serem impostas aos infratores. Dentre as
opções disponíveis para o oferecimento de acordo por parte do Ministério Público, qual seria a
combinação de medidas mais eficiente? Bastaria a imposição de sanção com repercussão
financeira? Ou o fortalecimento do efeito dissuasor depende da aplicação conjunta de sanções
pessoais?
As questões levantadas são relevantes já que o regramento legal permite, em tese, que o
pagamento de prestação pecuniária seja a única sanção imposta ao infrator. Assim, surge o
questionamento de se a imposição de apenas essa medida é suficiente para deter o
comportamento criminoso em potencial.
Shavell desenvolveu um modelo teórico para explorar a otimização do uso de sanções
não-monetárias114 como dissuasoras. Parte-se da premissa de que as sanções não-monetárias
têm um custo social mais elevado, pois sua execução exige algum tipo de prestação estatal,
como por exemplo os custos decorrentes da administração de estabelecimentos prisionais. Por
essa razão, o seu uso deve ser reservado para as situações em que as sanções monetárias não
conseguem adequadamente impedir que os atos indesejados sejam praticados115.
Propõe que a aferição da adequação da sanção monetária como medida suficiente de
dissuasão passe pelo exame dos seguintes fatores: (a) patrimônio do infrator, já que é impossível
deter o comportamento criminoso de alguém sem patrimônio com a ameaça de sanção
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Há espaço para interpretação acerca do termo “outra condição indicada pelo ministério público”. Entende-se
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monetária; (b) probabilidade de escapar da sanção; (c) benefício privado decorrente do ato
indesejado; (d) probabilidade de o ato causar dano; (e) magnitude do dano116.
Em uma visão geral, alega que normalmente o exame desses fatores leva à conclusão de
que apenas a sanção monetária é insuficiente, uma vez que (a) é comum que os infratores não
tenham patrimônio elevado; (b) que a maior parte dos crimes não seja descoberta e, portanto,
há grande probabilidade de se escapar de uma sanção, conforme dados do Departamento de
Justiça dos Estados Unidos; (c) os benefícios privados decorrentes de uma atividade criminosa
normalmente são mais elevados do que aqueles que seriam provenientes de uma atividade lícita
e, muitas vezes, menores do que a pena monetária aplicável; (d) há alta probabilidade de que
condutas criminosas causem danos; (e) que esses danos sejam significativos. Sugere, assim, que
para se atingir um adequado grau de dissuasão é preciso o emprego de sanções além das
monetárias. O atingimento de ganho social (aumento do poder de dissuasão) decorre do uso
combinado de sanções monetárias e não-monetárias117.
A cumulação da sanção pessoal, adicionalmente à monetária, representa um custo social.
Tais medidas, para serem implementadas, exigem o desembolso de recursos públicos. Por
exemplo, a imposição de restrição da liberdade por meio de tornozeleira eletrônica impõe à
sociedade o custeio desse sistema. Logo, sua imposição deve refletir uma decisão: aquela
situação, para ter um efeito dissuasor maior, exige a cumulação das sanções? Portanto, o custo
da sanção pessoal só vale a pena se, por meio de sua imposição, o resultado for uma maior
detenção daquele tipo de conduta. Haveria, assim, uma preferência na ordem de imposição de
sanções: primeiramente, é recomendável a aplicação de sanções financeiras até o seu máximo
admitido e, apenas subsidiariamente, a cumulação de sanções não-monetárias, com a finalidade
específica de aumentar o efeito dissuasor para determinadas condutas118.
Aplicando-se essa teoria para o caso do ANPP, entende-se recomendável que, ao lado
de condições monetárias, também sejam previstas sanções não-monetárias, de carácter pessoal
como a prestação de serviço à comunidade ou outras, por exemplo a proibição de se ausentar
da cidade de domicílio sem autorização judicial ou proibição de frequentar determinados
116
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lugares. A combinação de sanções é uma forma de aumentar o seu efeito dissuasor e, portanto,
mostra-se como uma solução que contribui para o bem-estar social, especialmente em relação
às condutas criminosas que a sociedade entende pela maior necessidade de repreensão.
É possível imaginar, como política pública, que a esfera local do órgão do Ministério
Público possa identificar quais condutas se espera que a sanção aplicada estimule a diminuição
de sua ocorrência e, assim, recomendar que os acordos propostos em tais situações incluam a
cumulação de sanções monetárias e não-monetárias. Ademais, a aplicação dessa combinação
de sanções pode ter o seu efeito medido no tempo, ao examinar se após a sua implementação
ocorreu uma redução da conduta criminosa em questão. Assim, o monitoramento dos níveis de
criminalidade seria um instrumento para definir em quais tipos de crime as sanções propostas
por acordo devem ser apenas financeiras ou quais tipos de crime exigiriam uma cumulação das
sanções.
A literatura indica que o conteúdo do ANPP, ao fixar apenas sanções monetárias ou
combiná-las com outras punições de caráter pessoal, influencia na eficácia social do instituto.
Portanto, mostra-se relevante que os conteúdos sejam publicamente divulgados para permitir
um estudo acerca do seu impacto.

2.3 A racionalidade do processo legislativo
O Congresso Nacional possuía ampla discricionariedade para definir quais seriam os
parâmetros do ANPP. Portanto, ainda que as duas propostas originais (PL nº 10.372/2018 e PL
nº 882/2019) tenham sido substituídas por uma nova em plenário, diferente daquelas outras, a
manobra está, em tese, dentro da margem de liberalidade do legislativo. Porém, aponte-se que
a escolha dos membros do legislativo, ao definir como critério objetivo autorizativo do acordo
a pena mínima de até quatro anos, não foi acompanhada de qualquer tipo de justificativa. Logo,
o cidadão não consegue identificar qual foi a intenção do legislador, compreender por que a
decisão foi tomada nesses termos, e avaliar os efeitos práticos da medida, checando se o objetivo
legal foi alcançado.
Assim, a descrição da evolução normativa do ANPP no Brasil fornece elementos que
devem ser analisados à luz da teoria da legislação. Trata-se de ciência que se ocupa da atividade
cujo resultado é a produção de normas jurídicas e pretende contribuir na tarefa de melhorar a
legislação. Diante da crise de legalidade experimentada a partir da década de 70, em que a
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quantidade de leis foi aumentando exponencialmente e, na mesma medida, o seu
descumprimento, os estudiosos entenderam pertinente se debruçar sobre o fenômeno para
compreendê-lo119.
Referida literatura pretende organizar a elaboração das leis sob uma ótica que revele a
sua racionalidade e, assim, permitir que o resultado, qual seja, a interação das leis com a
sociedade, seja mais eficiente para a coletividade. Nessa visão, a lei é um instrumento para a
consecução de determinados objetivos sociais. Inclui-se dentro da função do Poder Legislativo
exteriorizar essas finalidades legais, situação que permitirá o posterior controle, por parte da
sociedade. Significa que, estando evidenciados, durante o processo legislativo, os fatos e os
objetivos que motivaram a edição legal, será permitido verificar se referidas circunstâncias
ensejadoras de sua publicação produziram os resultados esperados120.
Por exemplo, os dois PL nº 10.372/2018 e PL nº 882/2019 previam como objetivo o
descongestionamento do sistema de justiça, ou seja, a redução da carga processual. Porém, o
relatório do substitutivo aprovado não evidenciou qual seria a sua justificativa, cingindo-se a
mencionar apenas que as medidas propostas poderiam contribuir para a maior efetividade do
sistema penal. Não foi especificado, portanto, quais as metas e objetivos da lei em questão.
Chevallier alega que, nas sociedades contemporâneas, há uma exigência de
racionalização da produção jurídica. Partindo de uma concepção instrumental do Direito, afirma
que a norma não possui legitimidade de maneira inerente, mas deve conquistá-la ao demonstrar
o rigor dos seus métodos de elaboração. O autor propõe uma tripla abordagem para a promoção
da racionalização da produção jurídica: (a) metódica, focada em novos instrumentos técnicos;
(b) incrémentale, baseada na exigência de eficácia social; (c) de avaliação, caracterizada pela
introdução de dispositivos permanentes de correção e ajustamento. Sua visão destaca que a
força da regra de Direito não provém de sua enunciação como ordem obrigatória, mas depende
do consenso e da persuasão (e não imposição) para reduzir resistências. O método a ser
empregado nessa tarefa promove a redução da margem de escolha de quem decide na medida
em que a decisão é um produto de cálculo objetivo que se apoia em instrumentos de análise.
Portanto, a elaboração de texto legal é precedida de trabalhos de comparação de dados, estudos
prévios, mecanismos de auxílio à tomada de decisão inspirados em gestão121.
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Entende-se que o novo estágio de desenvolvimento estatal não permite que a lei seja
mera decisão da maioria, sem qualquer tipo de objetivo social e justificativa. Se assim fosse,
ter-se-ia substituído a arbitrariedade do monarca, concentrada em uma única pessoa, pela
arbitrariedade da maioria política existente em determinado momento no parlamento.
Nesse contexto, a Corte Constitucional Alemã, com foco na racionalidade legislativa e
no devido processo legislativo, vem desenvolvendo uma nova modalidade de controle de
constitucionalidade122. Assim, além do exame da racionalidade formal (regularidade
procedimental) e substancial (referente ao conteúdo), esse novo controle de constitucionalidade
analisa se a metodologia de justificação da lei é adequada (regularidade da racionalidade
procedimental). A aceitação desse tipo de revisão da racionalidade legislativa apresenta como
vantagem a limitação da atuação do Judiciário, que está impedido de ele mesmo realizar uma
análise substantiva dos interesses, evitando-se sua intromissão na política. Logo, nos casos em
que é difícil avaliar o mérito substantivo, o papel do Judiciário é apenas impor que o Legislativo
demonstre que realizou uma análise racional. Dessa forma, a definição do equilíbrio ocorre no
processo legislativo, e não posteriormente nos tribunais123.
O exame dessa nova racionalidade procedimental é um critério adicional no controle de
constitucionalidade. Funda-se na preocupação com a legitimidade pública do processo de
elaboração das leis, na defesa de valores como a transparência e a inclusividade. Exige-se,
portanto, que as decisões parlamentares sejam baseadas em dados, por meio de deliberações
bem-informadas e sem distorções cognitivas, em que a consistência e a coerência dos textos
legislativos sejam pontos determinantes. O foco é a qualidade deliberativa124.
Conforme essa tese, o processo legislativo legítimo deve fornecer elementos concretos
e definidos que permitam justificar a racionalidade da opção legal. A ausência desses elementos
caracterizaria uma inconstitucionalidade passível de controle jurisdicional.
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A literatura aponta, portanto, a fundamental importância de inclusão, no processo de
elaboração das leis, da descrição de seus objetivos e justificativas. Dessa forma, é possível ao
cidadão aferir a racionalidade da lei ou, no caso da Alemanha, permite-se o controle de
constitucionalidade pelo próprio Poder Judiciário, sendo a ausência de racionalidade do
processo legislativo um fundamento para o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade de
lei.
Há, pois, posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários que destacam a necessidade
de racionalidade do processo legislativo. No entanto, o exame da tramitação da Lei nº
13.964/2019 transparece a sua falta de elementos justificadores.
Ilustrativamente, se o objetivo legal do ANPP fosse o descongestionamento do sistema
de justiça, não seria relevante identificar, dentro do processo legislativo, qual tipo penal é o
responsável pelo grande número de processos? Ou seja, se a meta é a eficiência do sistema, um
estudo sobre quais crimes são os responsáveis pelo maior número de processos parece ser uma
informação relevante para a definição, pelos legisladores, dos contornos do instituto. Relatório
do CNJ indica os assuntos mais demandados no âmbito federal e estadual, sendo que o único
tópico de Direito Penal listado se refere aos crimes de tráfico de drogas125. Entretanto, os
parâmetros fixados pela Lei nº 13.964/2019 excluem a possibilidade de ANPP para o crime de
tráfico, já que a pena mínima prevista é de cinco anos126, e o requisito objetivo para o acordo
exige pena mínima cominada de quatro anos. Também é vedado acordo em crimes violentos.
A exclusão se justificaria se tais crimes fossem entendidos como graves, situação que exigiria
um esforço argumentativo dentro do processo legislativo.
Nesse contexto, mostra-se relevante questionar qual o grupo de interesse que se
beneficiou com a aprovação da legislação nos moldes atuais. Entendendo-se a lei como
instrumento de regulação em sentido amplo, já que se destina a determinar condutas, a
elucidação da questão passa pelo exame da teoria dos grupos de interesse: quais grupos políticos
conseguiram garantir seus próprios interesses127?
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Cumpre esclarecer que o argumento apresentado não pretende defender que a lei deveria
permitir acordos para os crimes de tráfico de drogas. Mas, apenas, se está apontando a
incongruência: se o objetivo da lei é descongestionar o sistema, por que não se admitiu o acordo
para o crime de maior incidência? Se a resposta para essa pergunta se fundar na gravidade do
delito, outra incongruência deve ser apontada: é mais grave para a sociedade o crime de tráfico
de drogas ou os crimes praticados contra a Administração Pública? Lembrando que em diversos
países do mundo há uma tendência de liberalização do uso de certas drogas, inclusive para fins
recreativos; ou seja, o comércio de algumas drogas está sendo considerado uma atividade lícita.
Por outro lado, não se tem notícia de descriminalização em relação às infrações praticadas
contra a Administração Pública. É possível entender que os elementos concretos indicam pela
maior gravidade dos crimes contra a Administração Pública, comparativamente ao tráfico de
drogas.
Identifica-se, portanto, certa disparidade na aferição da gravidade dos crimes, o que
levanta a questão: quais são os “criminosos” em cada grupo? Qual a classe social que se destina
ao tráfico de drogas, e foi excluída da possibilidade de acordo? E qual o segmento social
usualmente envolvido com crimes do colarinho branco, para os quais foi admitida a resolução
por meio de acordo? As indagações se colocam como reflexões para se entender o modelo de
justiça negociada construído no Brasil.

econômica (correção de falhas de mercado) e alcançam também responsabilidades sociais. Ver: PROSSER, Tony.
Regulation and social solidarity. Journal of Law and Society, v. 33, n. 3, p. 364-387, 2006.
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CAPÍTULO 3: Abordagem empírica
Nos Estados Unidos, houve um crescente aumento da importância do plea bargain
dentro do sistema de justiça. O aprimoramento desse instrumento, ao longo do tempo, teria
garantido uma maior eficiência na administração criminal128.
O Departamento de Justiça norte-americano, por meio do Bureau of Justice Statistics,
elabora anualmente um acompanhamento do funcionamento da Justiça Federal129. O relatório
mais recente, disponibilizado em abril de 2021, se refere ao ano de 2018. É pertinente, portanto,
destacar os dados que revelam a eficiência do plea bargain dentro desse sistema. De um total
de 195.757 investigações concluídas, em 87,2% foi dado seguimento à persecução penal (42,5%
por District Courts judges, responsáveis pelas acusações de crimes mais graves denominados
de felony e 44,7% por Magistrate judges, responsáveis por ofensas de menor gravidade
denominadas misdemeanor) e em 12,8% dos casos ocorreu o declínio da persecução. É
interessante notar que, apesar de vigorar o princípio da discricionariedade quanto à decisão do
membro do Ministério Público de dar ou não seguimento à persecução penal, a quantidade
percentual de casos em que o Estado declina de seu poder persecutório é baixa (12,8%). Os
demais casos tramitarão pelo sistema de justiça, sendo alcançada uma solução por meio de plea
bargain ou de julgamento.
Ademais, de um total de 78.996 casos finalizados em 2018, 91,9% foram condenações,
sendo 89,9% decorrentes de plea bargain e 2% de julgamento; e 8,1% foram não condenações,
0,4% em decisões materiais de absolvição em julgamento e 7,7% em decisões formais em que
o julgamento foi dispensado. Com base nesses dados, conclui-se que quase 98% das
condenações se originaram de plea bargain.
Os resultados são interpretados pelos estudiosos, a despeito de todas as críticas já
referidas ao instituto, como uma evidência da eficiência do sistema de justiça norte-americano.
Imagina-se que esse nível de otimização tenha servido de motivação para que outros países
introduzissem instrumentos inspirados no plea bargain. No entanto, as particularidades de cada
sistema, em especial a estrutura de incentivos em países de tradição civil law, podem constituir
obstáculos para o atingimento da almejada eficiência. Como demonstrou estudo empírico
desenvolvido no ambiente italiano, após 5 anos de implantação de instrumento inspirado no
plea bargain, verificou-se que apenas 8% dos casos tramitam por esse procedimento
128
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abreviado130. Igualmente, dados estatísticos da França indicam que apenas aproximadamente
11% das condenações decorrem da negociação criminal131.
Os aspectos históricos e teóricos indicam que a configuração normativa do instituto é
decisiva para o seu maior ou menor impacto132. Por essa razão, entendeu-se pertinente a
descrição da estrutura normativa do ANPP no Brasil133. Além disso, as características
institucionais do próprio sistema de justiça também são fatores que repercutem em seu nível de
eficiência. Assim, delineou-se uma análise econômica do plea bargain para evidenciar quais
características institucionais podem influenciar os resultados de sua implementação. Postas
essas condicionantes, passa-se à análise central desta pesquisa. Neste capítulo, será examinado
o impacto da implementação do ANPP sobre o volume de processos da Justiça Federal.

3.1 Metodologia
A revisão de literatura indica que, sob a perspectiva da análise econômica do plea
bargain, quando a solução negociada representar benefício para ambos os litigantes, estes
decidirão pelo acordo, em prejuízo do julgamento. As normas que instituíram o ANPP no Brasil
criaram, em tese, um benefício para o acusado: ao aceitar um acordo, confessa-se a prática
criminosa e aceita-se a responsabilização pelos fatos, mas escapa-se de uma formal condenação
criminal. Ademais, a sanção imputada por ANPP exclui a pena mais severa possível, qual seja,
a privação da liberdade. Por outro lado, o novo regramento não alterou a estrutura do sistema
em relação a outros incentivos apontados pela literatura como determinantes para a promoção
de acordos. Portanto, há fatores estruturais que podem influenciar no nível de resolutividade
negociada mas não foram endereçados pela alteração legislativa.
Nesse contexto, a literatura sobre transplantes jurídicos de mecanismos inspirados no
plea bargain para localidades de tradição civil law indica que a eficiência do instituto será
reduzida, comparativamente com os níveis observados nos Estados Unidos. Logo,
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especificamente em relação ao contexto brasileiro, é possível formular a hipótese de que o
ANPP terá um impacto reduzido sobre o volume de processos.
Assim, a hipótese central do trabalho é a de que a instituição do ANPP teria provocado
a diminuição do volume de processos criminais na Justiça Federal. Portanto, é testada a seguinte
hipótese:

HIPÓTESE H1: Houve redução no percentual de denúncias após a implementação do
Acordo de Não Persecução Penal no Brasil.

Restringiu-se a amostra ao âmbito federal porque neste não é usual a competência por
ocorrência de crimes violentos; logo, a maior parte dos crimes julgados nessa esfera estariam
aptos a serem solucionados por meio de acordo, já que não são crimes praticados com violência
ou grave ameaça. Portanto, nessa esfera há maior potencial de impacto decorrente de acordos,
em comparação com a Justiça Estadual. Por meio de uma abordagem quantitativa, foi
investigada a existência de correlação entre o ANPP e a quantidade de denúncias. As
informações sobre a quantidade de denúncias e arquivamentos foram obtidas por meio de
requerimento online encaminhado ao Ministério Púbico Federal, com base na Lei nº
12.527/2001, cuja resposta incluiu dados do período de julho/2012 a outubro/2020134.
Utilizou-se como indicador a alteração da quantidade de denúncias ao longo do tempo.
Entende-se que, idealmente, a pesquisa apresentaria resultado mais preciso se o indicador
utilizado fosse a quantidade de acordos firmados. No entanto, esse dado não está disponível
para todo o período avaliado. Isso porque, durante a vigência do ANPP extralegal, os acordos
eram formalizados por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Trata-se de
ferramenta genérica disponível ao membro do Ministério Público, para solucionar de forma
negociada qualquer tipo de ilegalidade. Assim, a quantidade de TAC não representa a
quantidade de ANPP no período, pois o escopo do TAC é mais amplo. Diante dessa
circunstância, optou-se por empregar como indicador a quantidade de denúncias.
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A quantidade de denúncias é definida como uma proxy do volume de processos
criminais. Isso porque a denúncia é a peça inaugural da persecução penal; logo, a alteração no
quantitativo de denúncias é interpretada como uma repercussão no nível de processos criminais.
No entanto, a utilização apenas dos valores de denúncias, de forma isolada, poderia refletir a
mera variação de produtividade do respectivo órgão ministerial. Por exemplo, diante da
pandemia causada pela COVID-19, a adaptação da estrutura de trabalho poderia indicar uma
queda na produtividade e, portanto, uma diminuição na quantidade de denúncias. Por essa razão,
optou-se por considerar a quantidade de denúncias conjuntamente com a quantidade de
arquivamentos, extraindo-se o percentual de denúncias dentro do total dessas manifestações.
Essa abordagem visa diminuir o viés do indicador escolhido. De um total obtido pela soma de
arquivamentos e denúncias, é calculada a quantidade percentual de denúncias, em cada Estado
e no Distrito Federal, mensalmente, tendo sido gerada a variável %Denúncias. Portanto:

%Denúnciasit = percentual de denúncias, em relação ao total de denúncias e arquivamentos,
do estado i, no mês t

A criação do indicador %Denúncias se baseia no funcionamento do nosso sistema
processual penal. Ao receber o inquérito policial relatado, o membro do Ministério Público
possui duas opções principais: oferecer denúncia que, caso recebida, enseja o início do processo
penal; ou promover o arquivamento, medida finalizadora da persecução penal. Trata-se, pois,
de um sistema binário: denúncia ou arquivamento. Logo, é possível somar o total de
arquivamentos e denúncias, extraindo-se o respectivo percentual de denúncias. O exame do
percentual de denúncias, e não da quantidade isolada, mostra-se útil para indicar a ocorrência
de alteração em seu comportamento, de forma independente de eventual variação na
produtividade.
Como marco temporal, foram considerados dois momentos distintos: quando inexistia a
possibilidade de ANPP (julho/2012 a julho/2017), e a partir da instituição extralegal do ANPP
(agosto/2017 a outubro/2020). A partir da identificação dos dois períodos, foi elaborada a
variável dummy ANPPit, que assume o valor de 1 para o período de implementação do ANPP
(a partir de agosto/2017) e 0, para períodos anteriores (até julho/2017). Como teste adicional,
avaliou-se a situação a partir da instituição legal do ANPP (fevereiro/2020 a outubro/2020). O
histórico normativo do ANPP indica que houve um abrandamento dos seus requisitos objetivos
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de cabimento. Ou seja, o regramento extralegal para o ANPP era mais restritivo do que a
sistemática legal. Logo, em tese houve uma ampliação da hipótese de cabimento do ANPP. Se
esse alargamento ocorreu para garantir que uma quantidade maior de processos pudesse ser
resolvida por meio de acordo, então seria natural se observar uma queda no quantitativo de
denúncias após a vigência da Lei nº 13.964/2019, situação testada como análise adicional no
subitem 3.2.3.
Dessa forma, foi calculada a média e o desvio-padrão da variação percentual do número
de denúncias, tendo sido obtidos os dados gerais (todos os Estados conjuntamente, capturado
pela variável %DenúnciasGeral), dados parciais (conforme a estrutura organizacional
administrativa do Ministério Público Federal, agrupou-se os Estados em quatro conjuntos:
MPF1, MPF2, MPF3 e MPF4135, tendo sido geradas as variáveis correspondentes, quais sejam,
%DenúnciasMPF1, %DenúnciasMPF2, %DenúnciasMPF3, %DenúnciasMPF4) e dados individuais
(cada Estado separadamente, %DenúnciasUF ). Posteriormente, foi realizada a comparação da
variação percentual média do número de denúncias dentro do recorte temporal assinalado.
Referida comparação foi realizada por meio de um teste estatístico de diferença de médias para
duas amostras diferentes, comparando-se o %Denúncias antes e depois da instituição do ANPP.
No teste principal, comparou-se o %Denúncias antes e depois da instituição do ANPP, em
cenário nacional; no teste adicional, comparou-se o %Denúncias antes e depois da instituição
do ANPP, em cenário regional e individual; em outro teste adicional, comparou-se o
%Denúncias no período em que vigorou o ANPP extralegal Vs. legal; em mais um teste
adicional, comparou-se o %Denúncias antes do ANPP com o período parcial, constituído pelos
9 meses iniciais após a instituição do ANPP extralegal.
Buscando dar maior robustez ao trabalho, foi realizada uma análise de regressão, tanto
por meio do método dos mínimos quadrados ordinários quanto em painel com efeito fixo. A
regressão é adequada pois permite a introdução de variáveis de controle, que também podem
explicar a variação do percentual de denúncias, gerando resultados que permitem inferências
com maior poder explicativo, que vão além da mera correlação. O MPF é estruturado em quatro
135

As Procuradorias da República nos Estados são classificadas em quatro grupos, a depender do volume
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Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal; MPF3 composto
por Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará; MPF4 incluindo
Acre, Alagoas, Amapá, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.
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macrorregiões, cada uma com uma quantidade diferente de estados e, em última instância, de
processos. Foi, portanto, elaborada uma variável dummy para cada MPF, permitindo-se o
controle pelo nível da quantidade de processos. Além disso, criou-se variáveis dummy para cada
estado. Os estados possuem diferentes circunstâncias socioeconômicas, como o nível local de
criminalidade, cuja variação também repercute na quantidade de denúncias e arquivamentos. A
criação de variáveis dummy por estado permite a inserção de controle dessas características. Por
fim, criou-se variáveis dummy para cada mês, com o objetivo de controlar algum efeito sazonal
no número de denúncias.
Com base no exposto no parágrafo anterior, testou-se a hipótese H1 do trabalho, em que
se avalia a diferença no %Denúncias após a introdução do ANPP, conforme o modelo de
regressão linear abaixo proposto:
%𝐷𝑒𝑛ú𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ANPP𝑖 𝑡 + 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝐸𝑆 + 𝜀𝑖
Equação 1

Os resultados são apresentados e discutidos na próxima seção.

3.2 Análise de resultados
3.2.1 Teste de hipótese central: cenário nacional antes e depois do ANPP
Investiga-se, neste trabalho, a existência de correlação entre a implementação do ANPP
e o volume de processos penais, observado a partir de alteração do percentual de denúncias. No
gráfico 1, a seguir, é apresentado o comportamento da variável %DenúnciasGeral ao longo do
tempo, representando os dados gerais (incluindo todas as unidades federativas).

GRÁFICO 1 - %DenúnciasGeral
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Gráfico 1 - fonte: elaboração própria
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Na tabela 1, a seguir, são apresentadas as principais estatísticas descritivas das três
variáveis consideradas nesse estudo: (i) quantidade de denúncias (Denúnciasi,m,t); (ii)
quantidade de arquivamentos (Arquivamentosi,m,t); (iii) percentual de denúncias em relação ao
total de manifestações formado pela soma da quantidade de denúncias e arquivamentos
(%DenúnciaGeral). Na primeira coluna estão descritas as variáveis do estudo. As duas colunas
seguintes apresentam a média e o desvio padrão para os dois momentos temporais distintos:
período em que não existia o ANPP (julho/2012 a julho/2017); período após a instituição do
ANPP (agosto/2017 a outubro/2020). Por fim, a última coluna apresenta o teste de diferença de
média.
TABELA 1 - Período sem ANPP Vs. Período com ANPP
Estatísticas Descritivas e Testes de Diferença de Médias

Período sem
ANPP
(1639 obs.)
Variáveis

Média

Denúncias i,m,t
Arquivamentos

i,m,t

%Denúncias Geral

D. P.

80.730 90.45
130.960 197.40
0.418

0.12

Período com
ANPP
(1052 obs.)
Média

D. P.

68.142 79.55
113.902 156.35
0.391

Teste de
diferença

0.13

-12.588 ***
-17.058 **
-0.026 ***

Notas: *, **, *** indicam significância estatística aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente
Denúncias i,m,t = quantidade de denúncias dos Estados i , no mês m , no ano t
Arquivamentos i,m,t = quantidade de arquivamentos dos Estados i , no mês m , no ato t
%Denúncias Geral = valor percentual de denúncias em relação ao total de arquivamentos e denúncias dos Estados i , no mês m , no ano t

Tabela 1 - fonte: elaboração própria

Os resultados da tabela 1 indicam que, na perspectiva nacional, considerando-se a
variável %DenúnciasGeral, que inclui os dados de todas as unidades federativas, a média
percentual de denúncias passou de 41,8%, no período anterior à instituição do ANPP, para
39,1%, no período posterior. Há uma diferença de 2,6% entre as referidas médias, sendo essa
diferença estatisticamente significativa, com 99% de confiança.
Os resultados da regressão baseada na Equação 1, tanto pelo Método dos Mínimos
Quadrados Ordinários (MQO) quanto por painel com efeitos fixos (Efeitos Fixos), são
apresentados na Tabela 2, a seguir:
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Tabela 2
Teste sobre a relação entre o percentual de denúncias e os períodos antes e após o
ANPP
Sinal esperado
Constante

+

MQO
0.284

Efeitos Fixos
***

(24.55)
ANPP it

-

-0.026

?

0.139

***

(58.96)
***

(-6.90)
MPF_2 it

0.400

-0.026

**

(-2.27)
***

(10.24)
MPF_3 it

?

0.209 ***
(15.40)

MPF_4 it

?

0.133 ***
(9.78)

Controles adicionais:
Estado

Sim

Mês

Sim

Sim

No. de Observações

2,691

2,691

R2-Ajustado

0.419

Estatística F

52.04

0.020
^^^

8.19

^^^

A estatística t é apresentada entre parênteses. *, **, *** representam a significância estatística para os níveis de
10%, 5% e 1%, respectivamente. ^^^ representam a significância estatística para o teste F ao nível de 1%.

Tabela 2 - fonte: elaboração própria

Os resultados apresentados na Tabela 2 indicam que houve redução no percentual de
denúncias após a implementação do ANPP no Brasil (os coeficientes da variável ANPPit são 0.026, significativos ao nível de 1%, tanto para MQO quanto para a regressão em painel com
efeitos fixos). Os resultados da regressão pelo MQO também indicam que há diferenças no
percentual de denúncias entre as diferentes estruturas dos MPFs, confirmando que seus níveis
de atividade são heterogêneos e justificando sua introdução como variável de controle. O poder
explicativo da regressão é de 41,9% (por meio do R2-ajustado).
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Observa-se, portanto, uma redução média de 6,46% no percentual de denúncias após a
instituição do ANPP136. De maneira geral, o resultado é compatível com a literatura ao revelar
que a existência de possibilidade de ANPP está relacionada com uma diminuição do volume de
processos criminais. Especificamente, há compatibilidade com os achados de estudo empírico
desenvolvido no ambiente italiano, em que 8% dos casos tramitam por esse procedimento
abreviado137, bem como com dados do ambiente francês, em que o percentual de casos
solucionados por meio de negociação criminal é de aproximadamente 11%138. De forma
semelhante, as evidências do sistema jurídico brasileiro indicam a ocorrência de uma redução
em patamar que pode ser considerado de baixa intensidade. Isso porque se o objetivo do ANPP
era provocar uma maior eficiência do sistema de justiça e um descongestionamento processual,
uma diminuição na ordem de 6,46% certamente é insuficiente para assegurar a alegada
finalidade.
A avaliação de que a redução do volume de denúncias consistiu em medida de baixo
impacto não se funda, exclusivamente, em valoração subjetiva. Considerou-se a informação,
constante da justificação que acompanhou o PL nº 10.372/2018, no sentido de que: “Hoje, há
uma divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos no Brasil: 1/3
crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3 crimes sem violência ou grave ameaça
e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas”139. Partindo-se desse critério objetivo, ao menos 1/3
dos processos poderia ser, em tese, finalizado por meio de um acordo. Ou seja, o potencial de
redução do volume processual, após a implementação do ANPP, seria de 33%140; porém, os
achados indicam que a diminuição foi de apenas 6,46%. Portanto, o ANPP teria alcançado
menos de 20% dos processos em que a medida poderia ter sido efetivada, situação que
caracteriza a reduzida amplitude de seu efeito.
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Antes do ANPP, o percentual de denúncias mensais era de 41,8; após a introdução do ANPP, o percentual de
denúncias mensais foi reduzido para 39,1. Portanto, a variação na proxy é de 2,7, que significa uma redução de
aproximadamente 6,46%.
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Society, v. 45, n.3, p. 398-426, 2018.
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Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497&filename=PL+10372/20
18. Acesso em 03 out. 2020.
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Ressalvando-se, ainda, que esta pesquisa reflete os dados da Justiça Federal, em que o percentual de crimes
praticados sem violência ou grave ameaça é, usualmente, maior do que a Justiça Estadual, em virtude de regras
de divisão de competência. Logo, na seara federal há, provavelmente, um universo maior do que 33% dos
processos que poderia, em tese, ser solucionado por meio de um acordo.
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A análise quantitativa desenvolvida indica o baixo patamar de acordos no ambiente
brasileiro. Porém, o desenho de pesquisa não torna possível identificar quais as eventuais causas
para o fenômeno. Sugere-se, assim, pesquisas adicionais voltadas para a elucidação desse ponto.
O baixo impacto do ANPP também pode ser interpretado como um indicativo de que a
medida teria sido um instrumento moldado para beneficiar um grupo específico, sendo o
discurso de eficiência do sistema de justiça um mero pretexto que serviu para justificar
publicamente a opção implementada. Como elemento integrante dessa interpretação, destacase a forma em que se desenvolveu o processo legislativo. No caso, as duas propostas legislativas
não permitiam o ANPP para os crimes praticados por funcionário público contra a
Administração Pública e os crimes de lavagem de dinheiro; o texto legal proposto em parecer
do grupo de trabalho criado para avaliar, conjuntamente, essas propostas legislativas também
não permitia o ANPP em tais casos; porém, votou-se em plenário um substitutivo diferente de
todos os documentos que o originaram, no sentido de admitir o ANPP para esses casos
específicos, sem ter sido apresentada qualquer justificativa válida para a alteração.
Ademais, aponte-se que os parâmetros legais fixados acabaram por excluir os crimes
cujo volume representaria um verdadeiro impacto na carga processual. Basta lembrar que o
assunto de maior volume no sistema de Justiça Penal refere-se aos crimes de tráfico, cuja pena
mínima cominada é de 5 anos e, portanto, estão objetivamente excluídos da possibilidade de
ANPP. Por outro lado, a escolha legislativa optou por permitir ANPP para os crimes praticados
por funcionários públicos contra a Administração Pública e os crimes de lavagem de dinheiro,
os quais não representam um volume significativo dentro do sistema de justiça. A Lei nº
13.964/2019 garantiu que corruptos não sejam presos, mas essa escolha legislativa não
representou um significativo descongestionamento do sistema de justiça, como demonstram os
achados desta pesquisa. A teoria do grupo de interesses, basilar na seara regulatória, é utilizada
para interpretar essa realidade: os legisladores teriam agido para defender interesse de grupo de
poder, representado por diversos políticos acusados de crimes de corrupção nos últimos tempos,
cristalizando a captura do sistema regulatório141. O discurso de que o ANPP serviria para
descongestionar o sistema de justiça parece ter sido uma desculpa para implementar alterações
legais em benefício de criminosos do colarinho branco.
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STIGLER, George J. The theory of economic regulation. Bell Journal of Economics and Management Science,
v. 2, n. 1, p. 3-21, 1971.
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Relevante, ainda, a comparação entre o funcionamento do sistema brasileiro e norteamericano. Neste, em que o princípio da discricionariedade direciona o membro do Ministério
Público, em apenas 11,8% das investigações concluídas no ano de 2018 decidiu-se por não dar
seguimento à persecução penal. No Brasil, em que vigora o princípio da obrigatoriedade, que
em tese restringiria a margem de liberdade do membro do Ministério Público, no sentido de
exigir a persecução penal quando presentes os requisitos, vê-se a ampla predominância de
arquivamentos em vez de denúncias. Conforme indicado na tabela 1, antes do ANPP, dentro de
um total mensal de manifestações elaboradas, 41,8% são denúncias enquanto 59,2% são
arquivamentos. Portanto, apesar do comando legal de obrigatoriedade, a maior parte do tempo
dos membros do Ministério Público é gasta na elaboração de arquivamentos, e não na
persecução penal propriamente dita. Os achados são, no mínimo, surpreendentes. A
metodologia quantitativa empregada, no entanto, não permite concluir as razões que explicam
esses dados, impondo-se o desenvolvimento de pesquisas adicionais. É possível que as
investigações policiais no Brasil sejam usualmente concluídas sem a reunião de elementos de
prova suficientes para embasarem uma denúncia. Ou talvez os arquivamentos constituam uma
antecipação de tese jurídica, não se restringindo ao juízo sobre a existência de elementos
probatórios mínimos de autoria e materialidade. Essa hipótese se funda na estrutura da carreira
do Ministério Público: como o esforço de conseguir condenações não é observado, já que a
performance não é elemento fundamental para a promoção, o membro age incentivado por seu
interesse pessoal, no sentido de minimizar a quantidade de processos iniciados e,
consequentemente, sua carga de trabalho futura.
Realidade semelhante é verificada no ambiente francês, onde igualmente vigora o
princípio da obrigatoriedade. Durante a década de 90, os promotores arquivavam em torno de
80% dos processos que recebiam, decidindo prosseguir com a persecução penal em apenas 20%.
Por meio de uma reforma da arquitetura estatal focada na melhoria da eficiência, em 1998 foi
criado um indicador para medir a performance dos promotores – criminal response rate: razão
entre o número de casos com condenações, por meio de julgamento ou negociação, dividido
pela quantidade total de casos investigados e aptos para a persecução penal. Desde a publicação
dessa informação, a eficiência do sistema de justiça criminal vem aumentando constantemente.
Em 2016, os promotores atuaram em 86% dos casos investigados para dar uma resposta estatal.
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O caso francês ilustra como a criação e divulgação de indicadores de produtividade dos agentes
públicos pode transformar a eficiência do sistema de justiça142.

3.2.2 Teste adicional: cenário regional antes e depois do ANPP
O resultado principal acima indica que a implementação do ANPP é uma causa da
diminuição do percentual de denúncias, sob a perspectiva nacional. De forma adicional, a tabela
3, a seguir, apresenta a variável %Denúncias no cenário regional, para cada grupo do MPF e
para cada unidade federativa. Na primeira coluna consta a indicação do grupo do MPF, variando
de 1 a 4, conforme a estrutura administrativa143. Na segunda coluna estão descritas as
respectivas unidades federativas de cada grupo. Na terceira coluna estão especificadas as
variáveis para cada localidade regional considerada. As duas colunas seguintes apresentam a
média e o desvio padrão para os dois momentos temporais distintos: período em que não existia
o ANPP (julho/2012 a julho/2017); período após a instituição do ANPP (agosto/2017 a
outubro/2020). Por fim, a última coluna apresenta o teste de diferença de média.
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As Procuradorias da República nos Estados são classificadas em quatro grupos e, dentro de cada grupo, as
unidades possuem a mesma estrutura administrativa de organização, conforme previsto no artigo 62, da Portaria
PGR/MPF n º 357/2015, disponível em http://www.mpf.mp.br/sc/arquivos/regimento-interno-diretivo-do-mpf.
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Janeiro; MPF2 o grupo integrado por Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Distrito Federal; MPF3 composto por Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso e Pará; MPF4 incluindo Acre, Alagoas, Amapá, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia,
Roraima, Sergipe e Tocantins.
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TABELA 3 - Regional: Período sem ANPP Vs. Período com ANPP
Estatísticas Descritivas e Testes de Diferença de Médias

Período sem ANPP
(1639 obs.)
MPF
1

2

3

4

MPF/UF
MPF 1
RJ
SP
MPF 2
BA
DF
MG
PE
PR
RS
SC
MPF 3
AM
CE
ES
GO
MA
MS
MT
PA
MPF 4
AC
AL
AP
PB
PI
RN
RO
RR
SE
TO

Variável
%Denúncias MPF1
%Denúncias RJ
%Denúncias SP
%Denúncias MPF2
%Denúncias BA
%Denúncias DF
%Denúncias MG
%Denúncias PE
%Denúncias PR
%Denúncias RS
%Denúncias SC
%Denúncias MPF3
%Denúncias AM
%Denúncias CE
%Denúncias ES
%Denúncias GO
%Denúncias MA
%Denúncias MS
%Denúncias MT
%Denúncias PA
%Denúncias MPF4
%Denúncias AC
%Denúncias AL
%Denúncias AP
%Denúncias PB
%Denúncias PI
%Denúncias RN
%Denúncias RO
%Denúncias RR
%Denúncias SE
%Denúncias TO

Média
0.297
0.307
0.287
0.385
0.401
0.262
0.383
0.344
0.446
0.421
0.437
0.457
0.538
0.379
0.449
0.380
0.395
0.592
0.396
0.526
0.433
0.427
0.371
0.409
0.405
0.489
0.408
0.569
0.520
0.335
0.414

D. P.
0.037
0.041
0.029
0.087
0.076
0.078
0.047
0.082
0.046
0.054
0.054
0.118
0.09
0.062
0.132
0.071
0.102
0.062
0.078
0.091
0.139
0.119
0.156
0.147
0.089
0.093
0.108
0.097
0.141
0.128
0.133

Período com ANPP
(1052 obs.)
Média
0.279
0.259
0.299
0.380
0.362
0.245
0.360
0.387
0.465
0.417
0.420
0.413
0.442
0.317
0.325
0.372
0.349
0.643
0.412
0.461
0.403
0.421
0.273
0.576
0.316
0.378
0.382
0.520
0.501
0.271
0.399

D. P.
0.061
0.071
0.04
0.087
0.064
0.054
0.051
0.101
0.034
0.047
0.046
0.127
0.089
0.062
0.097
0.076
0.08
0.081
0.065
0.076
0.147
0.166
0.068
0.117
0.093
0.094
0.079
0.102
0.138
0.106
0.112

Teste de
diferença
-0.018
-0.048
0.012
-0.005
-0.039
-0.017
-0.023
0.043
0.019
-0.004
-0.017
-0.044
-0.096
-0.062
-0.124
-0.008
-0.046
0.051
0.016
-0.065
-0.03
-0.006
-0.098
0.167
-0.089
-0.111
-0.026
-0.049
-0.019
-0.064
-0.015

**
***
*
***
**
**
**

***
***
***
***
**
***
***
***
***
***
***
***
**
**

Notas: *, **, *** indicam significância estatística aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente
%Denúncias MPF = valor percentual de denúncias em relação ao total de arquivamentos e denúncias em cada grupo do MPF1, MPF2, MPF3 e MPF4
%Denúncias UF = valor percentual de denúncias em relação ao total de arquivamentos e denúncias em cada unidade federativa

Tabela 3 - fonte: elaboração própria

Os resultados da tabela 2 indicam que, na perspectiva regional, considerando-se a
variável %DenúnciasMPF, que inclui os dados por cada grupo do MPF, identifica-se uma queda
na média percentual de denúncias, após a instituição do ANPP, no MPF3 e MPF4, com 99% de
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confiança; e no MPF1, com 95% de confiança. No entanto, no MPF2 o resultado não apresenta
significância estatística; logo, não é possível afirmar que houve redução neste grupo.
Os resultados da tabela 3 indicam que, na perspectiva individual, considerando-se a
variável %DenúnciasUF, que inclui os dados por cada unidade federativa, identifica-se uma
queda na média percentual de denúncias, após a instituição do ANPP, em 13 Estados: em 9
Estados, com 99% de confiança, quais sejam, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Pará, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro; em 4 Estados, com 95% de confiança, quais sejam,
Maranhão, Minas Gerais, Rondônia e Sergipe. Por outro lado, há aumento na média percentual
de denúncias, após o ANPP, em 5 Estados: em 2 Estados, com 99% de confiança, quais sejam,
Amapá e Mato Grosso do Sul; em 2 Estados, com 95% de confiança, quais sejam, Paraná e
Pernambuco; em 1 Estado, com 90% de confiança, qual seja, São Paulo. No entanto, em 9
unidades federativas o resultado não apresenta significância estatística, sendo elas Acre, Distrito
Federal, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina
e Tocantins; logo, não é possível afirmar se houve redução ou aumento nestas localidades.
Importante destacar que a execução da metodologia, para a análise em grupo e
individual, impõe uma diminuição na quantidade de observações, já que a amostra é menor para
a situação específica. Assim, tais resultados são mais fracos. Por essa razão, optou-se por revelálos como análise adicional. Sua relevância é no sentido de demonstrar que o comportamento
não ocorreu de maneira uniforme. Ademais, há um indicativo de Estados cujo comportamento
foi oposto ao da maioria. Ou seja, foram localidades em que, mesmo após a instituição do
ANPP, houve um aumento do percentual de denúncias. A análise quantitativa ora realizada
permite identificar a ocorrência dessa situação excepcional. Porém, o desenho de pesquisa não
torna possível esclarecer sua causa. Logo, impõe-se o desenvolvimento de pesquisas adicionais,
especialmente nessas localidades em que houve aumento do percentual de denúncias, como
forma de esclarecer o fenômeno.
Os resultados são compatíveis com a literatura. Boari e Fiorentini identificaram, no
ambiente italiano, a ocorrência de uma menor quantidade de acordos nas localidades com maior
volume de processos. Explicam que a existência de número excessivo de processos cria um
incentivo para que os acusados não aceitem os acordos. Isso porque a sobrecarga do sistema
impede a tramitação dentro do tempo regular. Nessa situação, existe um aumento de
probabilidade de prescrição, que resulta na extinção de punibilidade do acusado sem qualquer
tipo de punição. Assim, o incentivo sistêmico direciona a escolha do acusado: em vez de
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negociar um acordo, e arcar com as sanções, mostra-se vantajoso esperar que ocorra a
prescrição, situação que garante sua impunidade. Ademais, os autores averiguaram que nas
localidades em que os agentes (membros do Ministério Público e da Justiça) possuíam maior
senioridade, a quantidade de acordos também foi comparativamente reduzida. Concluíram que
a estrutura das carreiras, em que a performance não é um requisito para a promoção, caracteriza
uma ausência de incentivo para a atuação proativa dos agentes de estado envolvidos. A
inovação, representada pela introdução legal de um novo tipo de solução, impõe um custo de
aprendizado. Os membros mais antigos seriam menos dispostos a suportar esse custo e
tenderiam a permanecer atuando dentro da cultura jurídica habitual, ignorando a nova
ferramenta legal144.
A tabela 3 indica que os grupos MPF3 e MPF4 apresentaram as maiores reduções da
variável %Denúncias (4,4% e 3%, respectivamente, com 99% de confiança), enquanto no
MPF1 observou-se redução de 1,8%, com 95% de confiança, e no MPF2 não é possível afirmar,
com significância estatística, que tenha ocorrido redução. Logo, os achados se aproximam da
literatura, já que o MPF1 e MPF2 possuem o maior volume processual e foram impactados em
menor escala, comparativamente com o MPF3 e MPF4, que possuem menor volume processual.
Portanto, nas localidades com maior congestão processual infere-se uma menor realização de
ANPP, situação também observada no ambiente italiano.

3.2.3 Teste adicional: cenário nacional – ANPP extralegal Vs. Legal
O teste da hipótese principal desta pesquisa verificou o comportamento, em escala
nacional, do percentual de denúncias após a instituição do ANPP. Utilizou-se, como marco
temporal, o mês de agosto/2017. O recorte abrangeu desde a implementação do ANPP,
inicialmente por meio da regulação extralegal, e alcançou momento posterior, em que a matéria
já contava com a regulação legal.
O histórico do processo legislativo de aprovação da Lei nº 13.964/2019 demonstra que
houve um alargamento das hipóteses de cabimento. Assim, os requisitos objetivos que
autorizavam o ANPP extralegal (Resolução CNMP nº 183, de 24 de janeiro de 2018) eram mais
restritivos do que os requisitos legais por fim aprovados. Com a alteração do regramento,

144

BOARI, Nicola; FIORENTINI, Gianluca. An economic analysis of plea bargaining: the incentives of the parties in
a mixed penal system. International Review of Law and Economics, v. 21, p. 213-231, 2000.

73

excluíram-se: a vedação de ANPP para crimes específicos (hediondos; violência doméstica
contra mulher; militares); a vedação de ANPP para crimes com dano superior a 20 salários
mínimos.
A justificativa apresentada pelos legisladores para fundamentar a escolha dos requisitos
autorizadores do ANPP foi no sentido de que o texto legal teria como objetivo aumentar a
eficiência do sistema de justiça. Logo, o alcance dessa finalidade legal ocorreria se o
quantitativo de denúncias, após a aprovação da Lei nº 13.964/2019, fosse menor do que o
quantitativo de denúncias durante o período em que vigorava o ANPP extralegal. Dessa forma,
o alargamento da hipótese de cabimento de ANPP teria provocado uma diminuição do
percentual de denúncias, comparativamente com o período extralegal.
A situação foi testada como análise adicional. Na tabela 4, a seguir, são apresentadas as
principais estatísticas descritivas da variável que representa o percentual de denúncias em
relação ao total de manifestações formado pela soma da quantidade de denúncias e
arquivamentos (%DenúnciaGeral). Na primeira coluna está descrita a variável do estudo. As duas
colunas seguintes apresentam a média e o desvio padrão para os dois momentos temporais
distintos: período de vigência do ANPP extralegal (agosto/2017 a janeiro/2020); período de
vigência do ANPP legal (fevereiro/2020 a outubro/2020). Por fim, a última coluna apresenta o
teste de diferença de média.

TABELA 4 - Período com ANPP extralegal Vs. Período com ANPP legal
Estatísticas Descritivas e Testes de Diferença de Médias

ANPP extralegal
(810 obs.)
Variáveis
%Denúncias Geral

Média

0.392

D. P.

0.12

ANPP legal
(242 obs.)
Média

0.387

Teste de diferença

D. P.

0.15

-0.005

Notas: *, **, *** indicam significância estatística aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente
%Denúncias Geral = valor percentual de denúncias em relação ao total de arquivamentos e denúncias dos Estados i , no mês m , no ano t

Tabela 4 - fonte: elaboração própria

Os resultados da tabela 4 não apresentam significância estatística. Logo, não é possível
afirmar que houve alteração da média percentual de denúncias após a vigência da Lei nº
13.964/2019. O achado é relevante pois indica que o alargamento do cabimento do ANPP,
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alterando-se do regramento extralegal para o legal, não teria produzido impacto na quantidade
de processos. Portanto, o alegado objetivo de que o ANPP legal pretendia descongestionar o
sistema de justiça não foi alcançado. Nesse contexto, é possível especular que o alargamento
do cabimento do ANPP teria sido construído para beneficiar algum grupo de poder.
3.2.4 Teste adicional: cenário nacional com recorte temporal – antes do ANPP Vs. Período
inicial de 9 meses após a implementação do ANPP extralegal
No item anterior, realizou-se a comparação do percentual de denúncias em dois
momentos distintos – durante a vigência do ANPP extralegal Vs. ANPP legal – e o resultado
não indica que a situação tenha sofrido alteração. Ou seja, os achados não demonstram uma
modificação no percentual de denúncias após a vigência da Lei nº 13.964/2019.
A referida análise gerou a seguinte indagação: será que a ausência de alteração no
percentual de denúncias, observado no período posterior ao ANPP legal, é uma decorrência do
seu curto prazo de vigência?
Cumpre esclarecer que a modificação legal é recente e só há disponibilidade de dados
referentes aos 9 meses iniciais após a sua entrada em vigor, compreendendo o período de
fevereiro/2020 a outubro/2020. Em relação ao ANPP extralegal, existiram dois regramentos
distintos: a Resolução nº 181/2017, que produziu efeitos entre agosto/2017 e janeiro/2018
(durante 6 meses); e a Resolução nº 183/18, entre fevereiro/2018 e janeiro/2020 (durante 24
meses).
O teste central comparou o período anterior ao ANPP (julho/2012 a julho/2017) com
todo o período posterior ao ANPP (agosto/2017 a outubro/2020). Nesta análise adicional, fezse um recorte temporal, comparando-se os dados referentes ao período anterior ao ANPP
(julho/2012 a julho/2017) com os 9 meses iniciais do ANPP extralegal (agosto/2017 a
abril/2018). Optou-se pelo lapso temporal parcial de 9 meses, pois esse é o mesmo período que
se tem disponibilidade para os dados do ANPP legal. Será que se for examinado apenas um
curto período de 9 meses, após a entrada em vigor do ANPP extralegal, o resultado principal –
de que houve redução no percentual de denúncias após a implementação do acordo – se
mantém?
Na tabela 5, a seguir, são apresentadas as principais estatísticas descritivas da variável
referente ao percentual de denúncias em relação ao total de manifestações formado pela soma
da quantidade de denúncias e arquivamentos (%DenúnciaGeral). Na primeira coluna está descrita
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a variável do estudo. As duas colunas seguintes apresentam a média e o desvio padrão para os
dois momentos temporais distintos: período em que não existia o ANPP (julho/2012 a
julho/2017); período parcial, constituído pelos 9 meses iniciais após a instituição do ANPP
extralegal (agosto/2017 a abril/2018). Por fim, a última coluna apresenta o teste de diferença de
média.
TABELA 5 - Período sem ANPP Vs. Período parcial com ANPP extralegal
Estatísticas Descritivas e Testes de Diferença de Médias

Variáveis
%Denúncias Geral

Período sem ANPP
(1639 obs.)

Período parcial com
ANPP extralegal
(243 obs.)

Média

Média

0.418

D. P.

0.12

0.398

Teste de diferença

D. P.

0.12

-0.020 **

Notas: *, **, *** indicam significância estatística aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente
%Denúncias Geral = valor percentual de denúncias em relação ao total de arquivamentos e denúncias dos Estados i , no mês m , no ano t

Tabela 5 - fonte: elaboração própria

Os resultados da tabela 5 indicam que, em âmbito nacional, em uma perspectiva
temporal parcial, considerando-se a variável %DenúnciasGeral, que inclui os dados de todas as
unidades federativas, a média percentual de denúncias passou de 41,8%, no período anterior à
instituição do ANPP, para 39,8%, no período referente aos 9 meses iniciais de sua vigência
extralegal. Há uma diferença de 2% entre as referidas médias, sendo essa diferença
estatisticamente significativa, com 95% de confiança. Observa-se, portanto, uma redução média
de 4,8% no percentual de denúncias, considerando-se o curto intervalo de 9 meses após a
instituição do ANPP extralegal.
O resultado reforça o achado principal. Isso porque, mesmo reduzindo-se o período
considerado após a vigência do ANPP extralegal, ainda assim é possível observar uma redução
no percentual de denúncias.
Ademais, o resultado também fortalece o achado do subitem 3.2.3, em que se verificou
a ausência de alteração do percentual de denúncias ao comparar-se o período de vigência do
ANPP extralegal e legal. Isso porque pairava sobre aquela análise adicional a dúvida de que a
ausência de redução na variável fosse uma consequência da pequena amostra disponível para o
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período do ANPP legal, com dados de apenas 9 meses. Essa objeção é afastada, já que período
igualmente curto é suficiente para evidenciar uma redução da variável, comparando-se com o
momento anterior ao ANPP. Dessa forma, resta mais forte a evidência de que o alargamento do
cabimento do ANPP legal não produziu impacto no descongestionamento processual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É inevitável a comparação entre o ANPP e o plea bargain. As diferenças, em alguma
medida, são decorrentes das estruturas processuais diversas – inquisitorial e adversarial.
Aponte-se, como destaque entre os institutos, que o ANPP é um negócio jurídico que impõe
sanção restritiva de direito, mas não representa uma condenação penal. Diferentemente, o plea
bargain é uma condenação penal negociada, sem o julgamento, mas cujo rol de sanções é
amplo, incluindo penas privativas de liberdade. No Brasil, portanto, o beneficiado por um
acordo não é incluído no rol de culpados e não recebe o estigma de condenado; além disso,
exclui-se do rol de sanções negociadas a pena privativa de liberdade.
A certeza de que uma infração penal não resultará em prisão, situação assegurada por
ANPP, pode parecer, em tese, um grande incentivo para que os acusados confessem e aceitem
a sanção negociada. Sob essa ótica, a referida inovação jurídica tem um grande potencial de
alcance. Porém, como aponta a teoria, há outros fatores que também influenciam o grau de
efetividade de medidas que pretendem aumentar a resolutividade negociada. Nesse cenário, o
primeiro passo é entender o atual estágio de resolutividade, considerando os atuais incentivos
do sistema jurídico, para analisar sua adequação à maximização do bem-estar social e à
efetividade do sistema de justiça. Esta pesquisa se insere nesse panorama, ao ter realizado um
diagnóstico do impacto do ANPP sobre o volume de processos da Justiça Federal. O
levantamento de dados e a análise dos resultados permitem entender a realidade e,
posteriormente, auxiliar no aperfeiçoamento do instituto, sob a perspectiva regulatória.
Este estudo empírico foi construído com base em dados sobre a quantidade de denúncias
e arquivamentos do Ministério Público Federal, entre os anos de 2012 e 2020. Por meio de uma
análise de regressão, tanto por meio do método dos mínimos quadrados ordinários quanto em
painel com efeito fixo, infere-se que a instituição do ANPP causou uma redução média do
percentual de denúncias mensais no patamar de 6,46%, considerado o cenário nacional. O
exame da situação específica de cada unidade federativa revela certa heterogeneidade do
comportamento, tendo sido identificada maior redução do percentual de denúncias nas
localidades com menor quantidade de processos. Ademais, apesar do alargamento da hipótese
de cabimento do ANPP por meio da Lei nº 13.964/2019, comparativamente com o período em
que vigoraram os requisitos extralegais, fixados pela Resolução CNMP nº 181/2017, alterada
pela Resolução nº 183/2018, os achados não revelam uma correspondente redução do
percentual de denúncias.
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Apesar da influência do plea bairgain na origem do ANPP, a análise do contexto de
outros países de civil law, cujos sistemas também introduziram ferramenta semelhante, indica
que há espaço para adaptações locais. Portanto, há espaço para que os agentes regulatórios
delimitem os contornos do instituto, em suas feições brasileiras. Trata-se de tarefa desafiadora
já que, como visto, as soluções locais dos diversos países tendem a ser diferentes entre si.
Nesse contexto se destacam os achados desta pesquisa empírica, que podem orientar o
aperfeiçoamento do sistema implementado. Primeiramente, os dados revelam que, apesar de
vigorar o princípio da obrigatoriedade, no sentido de não deixar margens à discricionariedade
do membro do Ministério Público quanto à decisão sobre a persecução penal, situação que, em
tese, deveria conduzir a uma ampla atividade persecutória, a maior parte das manifestações
elaboradas pelos membros do Ministério Público é de arquivamento, e não de denúncia.
Verificou-se que, em aproximadamente 60% dos casos, o membro decide pelo arquivamento,
optando por denunciar em apenas 40% dos inquéritos. Portanto, apesar do comando legal de
obrigatoriedade, a maior parte do tempo dos membros do Ministério Público é gasta na
elaboração de arquivamentos, e não na persecução penal propriamente dita. Cenário semelhante
era observado na França durante a década de 90, em que os membros do Ministério Público
arquivavam em média 80% dos casos. Diferentemente, nos Estados Unidos, em que o membro
do Ministério Público é direcionado pelo princípio da discricionariedade, em apenas 11,8% das
investigações concluídas no ano de 2018 decidiu-se por não dar seguimento à persecução penal.
A solução implementada no sistema francês foi a criação de um indicador para medir a
performance dos promotores e, desde a publicação dessa informação, a eficiência do sistema de
justiça criminal vem aumentando constantemente: em 2016, os promotores atuaram em 86%
dos casos investigados para dar uma resposta estatal. O caso francês ilustra como a criação e
divulgação de indicadores de produtividade dos agentes públicos pode transformar a eficiência
do sistema de justiça151.
Ademais, verificou-se que, após a instituição do ANPP, ocorreu uma redução do
percentual de denúncias, em âmbito nacional, de 6,46%. O resultado é interpretado como um
indicativo de queda no volume processual criminal, após a implementação do ANPP,
representativa do baixo impacto do instituto para gerar o descongestionamento do sistema de
justiça. Isso porque, conforme motivação constante do respectivo projeto de lei, cerca de 1/3
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dos processos atualmente em tramitação correspondem a crimes sem violência. Logo, todo esse
volume processual estaria apto a ser finalizado por meio de ANPP, o que geraria uma redução
de aproximadamente 33%. No entanto, os resultados indicam que a redução teria sido de apenas
6,46%, bastante inferior ao valor de referência indicado pelos legisladores. Aponte-se, ainda,
que houve redução do volume processual no momento inicial da implantação do instituto, por
meio de resolução do CNMP, mas não é possível afirmar que tenha ocorrido uma redução do
volume processual após a instituição legal do ANPP, que ocorreu aproximadamente três anos
depois. Logo, houve uma imediata aderência à negociação, ainda que pairasse certa insegurança
jurídica decorrente de sua origem extralegal. Por essa razão, a hipótese de que o instituto poderia
aumentar sua abrangência com o passar do tempo, em virtude de uma adaptação cultural natural
à inovação, é contrária aos achados desta pesquisa. É possível concluir, portanto, que a atual
estrutura de incentivos é insuficiente para fomentar a efetiva resolução por meio de acordos, no
patamar que seria desejável.
Assim, do ponto de vista regulatório, devem ser avaliadas alternativas. O modelo atual
pretendeu criar, em tese, um benefício ao acusado. Porém, o novo regramento não alterou a
estrutura do sistema em relação a outros incentivos, apontados pela literatura como
determinantes para a promoção de acordos. Portanto, há fatores estruturais, que podem
influenciar no nível de resolutividade negociada, mas permanecem não endereçados pela
alteração legislativa, como: a existência de incentivos para que os membros do Ministério
Público promovam a resolução por acordo; o elevado estoque de processos pendentes de
julgamento no Judiciário pode criar um desincentivo para que os acusados aceitem um acordo,
na medida em que há alta probabilidade de ocorrência de prescrição, com a respectiva extinção
de punibilidade; a configuração legal das hipóteses de cabimento de acordo pode restringir sua
aplicação de maneira ineficiente, por exemplo, no cenário brasileiro é vedado o ANPP para
reincidentes, diferentemente do regramento nos Estados Unidos e França, como também é
vedado o ANPP para o crime de tráfico, o de maior ocorrência em nosso sistema; a padronização
e a severidade das punições decorrentes de julgamento podem funcionar como incentivo para
que os acusados aceitem a resolução negociada por acordo, situação regulada, nos Estados
Unidos, por meio do Sentencing Reform Act of 1984.
É possível, assim, pensar em políticas públicas que busquem promover a resolução de
conflitos por meio de ANPP, ao alterar esses fatores estruturais. A abordagem histórica do
desenvolvimento do plea baigain nos Estados Unidos demonstra que o instituto passou por

80

alterações ao longo do tempo, por meio de medidas que foram mudando os incentivos para
promover a sua maior eficiência. Considerando-se a função do Conselho Nacional do Ministério
Público e do Conselho Nacional de Justiça, voltada para a administração do sistema de justiça,
entende-se que ambas as agências possuem atribuição para implementar medidas que podem
incentivar a eficiência. Com base na literatura econômica, dentre os fatores determinantes para
a promoção de acordos, referidas agências podem promover reformas no sentido de tornar: as
penas fixadas em julgamento mais severas e padronizadas; as sanções propostas em acordos
mais atrativas aos acusados; pública a performance do membro do Ministério Público. Ademais,
em vista da especialidade exigida para a resolutividade negociada, seria possível a criação de
força-tarefa, dentro do Ministério Público, com atribuição específica para o ANPP, em especial
nas localidades com maior volume de processos, medida que tem o potencial de diminuir o
acervo processual dos grandes centros urbanos, tornando menor o risco da prescrição e
incentivando a solução negociada. Referidas medidas podem representar uma maior
resolutividade do sistema e economia de recursos, sendo recomendada a criação indicadores
que capturem essa eficiência e permitam o respectivo monitoramento.
Os resultados indicam o reduzido impacto do ANPP dentro do sistema da Justiça
Federal, a partir de uma perspectiva de caráter quantitativo. No entanto, o trabalho possui
limitações, já que a compreensão do fenômeno, em seus detalhes, depende do aprofundamento
da análise, que pode ser realizado por meio de estudos qualitativos. Sugere-se, assim, que
pesquisas futuras investiguem os tipos de crimes mais comumente penalizados por meio de
acordo; o conteúdo dessas negociações (com a aplicação apenas de sanção monetária ou
cumulação com punição de caráter pessoal); se as sanções imputadas por meio de acordos são
mais brandas do que as sanções estipuladas por meio de julgamento. No entanto, o
esclarecimento dos pontos ora levantados esbarra na disponibilidade de informações.
Atualmente, não há publicidade do ANPP, de maneira organizada e estruturada, inviabilizandose o controle social do poder exercido pelo membro do Ministério Público.
A análise da evolução normativa do ANPP no Brasil revela que, no curso do processo
legislativo, escolheu-se a opção que alarga os requisitos objetivos de cabimento. O texto
aprovado admite o acordo para os crimes com pena mínima cominada de até 4 anos, praticados
sem violência. Nessa configuração, está vedado o acordo para o crime de tráfico (com pena
mínima de 5 anos), mas é admitido o acordo em crimes praticados contra a Administração
Pública e de lavagem de dinheiro. Se o objetivo legal fosse descongestionar o sistema de justiça,
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haveria razão para admitir o acordo no crime de tráfico, que representa grande parcela da carga
processual atual, mas negar o acordo em crimes contra a Administração Pública e de lavagem
de dinheiro, pois eles não representam, quantitativamente, um elevado percentual da carga
processual.
Ademais, quanto ao processo legislativo que originou a Lei nº 13.964/2019, aponte-se
uma evidente falha em sua racionalidade. Isso porque os legisladores não apresentaram uma
justificativa para fundamentar a escolha parlamentar de fixar como parâmetro objetivo para a
admissão do ANPP a pena mínima de 4 anos, sem a vedação de sua admissão para crimes
específicos como aqueles praticados contra a Administração Pública ou de lavagem de dinheiro.
Nesse ponto, relevante destacar que o controle de constitucionalidade da racionalidade
legislativa teve origem jurisprudencial na Alemanha. Portanto, caso o mesmo entendimento
venha a ser adotado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível que o instituto tenha a sua
invalidade declarada, como consequência do reconhecimento de burla ao devido processo
legislativo.
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ANEXO 1 – Comparação da regulação extralegal pelo CNMP

Resolução nº 181/2017

Resolução nº 183/18

Art. 18. Nos delitos cometidos sem violência ou
grave ameaça à pessoa, não sendo o caso de
arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao
investigado acordo de não persecução penal, desde
que este confesse formal e detalhadamente a prática
do delito e indique eventuais provas de seu
cometimento, além de cumprir os seguintes requisitos,
de forma cumulativa ou não:

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:
I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo
impossibilidade de fazê-lo;
II – renunciar voluntariamente a bens e direitos,
indicados pelo Ministério Público como instrumentos,
produto ou proveito do crime;

I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima;
II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, de
modo a gerar resultados práticos equivalentes aos
efeitos genéricos da condenação, nos termos e
condições estabelecidos pelos arts. 91 e 92 do Código
Penal;
III – comunicar ao Ministério Público eventual
mudança de endereço, número de telefone ou e-mail;
IV – 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 Ministério Público;
V – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos
termos do art. 45 do Código Penal, a entidade pública
ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério
Público, devendo a prestação ser destinada
preferencialmente àquelas entidades que tenham como
função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes
aos aparentemente lesados pelo delito;
VI – cumprir outra condição estipulada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e
compatível com a infração penal aparentemente
praticada.
§ 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:
I – for cabível a transação penal, nos termos da lei;
II – o dano causado for superior a vinte saláriosmínimos ou a parâmetro diverso definido pelo
respectivo órgão de coordenação;
III – o investigado incorra em alguma das hipóteses
previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95;
IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa
acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal.

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 Ministério Público;
IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos
termos do art. 45 do Código Penal, a entidade pública
ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério
Público, devendo a prestação ser destinada
preferencialmente àquelas entidades que tenham como
função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes
aos aparentemente lesados pelo delito;
V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a
infração penal aparentemente praticada.
§ 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:
I – for cabível a transação penal, nos termos da lei;
II – o dano causado for superior a vinte salários
mínimos ou a parâmetro econômico diverso definido
pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da
regulamentação local;
III – o investigado incorra em alguma das hipóteses
previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95;
IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa
acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal;
V – o delito for hediondo ou equiparado e nos casos
de incidência da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
VI – a celebração do acordo não atender ao que seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do crime.
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§ 2º O acordo será formalizado nos autos, com a
qualificação completa do investigado e estipulará de
modo claro as suas condições, eventuais valores a
serem restituídos e as datas para cumprimento e será
firmado pelo membro do Ministério Público, pelo
investigado e seu advogado.
§ 3º A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do
acordo deverão ser registrados pelos meios ou recursos
de gravação audiovisual, destinados a obter maior
fidelidade das informações.
§ 4º É dever do investigado comprovar mensalmente
o cumprimento das condições, independentemente de
notificação 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.

§ 5º O acordo de não-persecução poderá ser celebrado
na mesma oportunidade da audiência de custódia.
§ 6º Descumpridas quaisquer das condições
estipuladas no acordo ou não comprovando o
investigado o seu cumprimento, no prazo e nas
condições estabelecidas, o membro do Ministério
Público deverá, se for o caso, imediatamente oferecer
denúncia.
§ 7º O descumprimento do acordo de não-persecução
pelo investigado, também, poderá ser utilizado pelo
membro do Ministério Público como justificativa para
o eventual não oferecimento de suspensão condicional
do processo.
§ 8º Cumprido integralmente o acordo, o Ministério
Público promoverá o arquivamento da investigação,
sendo que esse pronunciamento, desde que esteja em
conformidade com as leis e com esta Resolução,
vinculará toda a Instituição.

§ 12 As disposições deste Capítulo não se aplicam aos
delitos cometidos por militares que afetem a
hierarquia e a disciplina.
§ 3º O acordo será formalizado nos autos, com a
qualificação completa do investigado e estipulará de
modo claro as suas condições, eventuais valores a
serem restituídos e as datas para cumprimento, e será
firmado pelo membro do Ministério Público, pelo
investigado e seu defensor.
§ 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.
§ 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
notificação 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.
§ 4º Realizado o acordo, a vítima será comunicada
por qualquer meio idôneo, e os autos serão submetidos
à apreciação judicial.
§ 7º O acordo de não persecução poderá ser celebrado
na mesma oportunidade da audiência de custódia.
§ 9º Descumpridas quaisquer das condições
estipuladas no acordo ou não observados os deveres do
parágrafo anterior, no prazo e nas condições
estabelecidas, o membro do Ministério Público
deverá, se for o caso, imediatamente oferecer
denúncia.
§ 10 O descumprimento do acordo de não persecução
pelo investigado também poderá ser utilizado pelo
membro do Ministério Público como justificativa para
o eventual não oferecimento de suspensão condicional
do processo.
§ 11 Cumprido integralmente o acordo, o Ministério
Público promoverá o arquivamento da investigação,
nos termos desta Resolução.

§ 5º Se o juiz considerar o acordo cabível e as
condições adequadas e suficientes, devolverá os autos
ao Ministério Público para sua implementação.
§ 6º Se o juiz considerar incabível o acordo, bem como
inadequadas ou insuficientes as condições celebradas,
fará remessa dos autos ao procurador-geral ou órgão
superior interno responsável por sua apreciação, nos
termos da legislação vigente, que poderá adotar as
seguintes providências:
I – oferecer denúncia ou designar outro membro para
oferecê-la;
II – complementar as investigações ou designar outro
membro para complementá-la;
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III – reformular a proposta de acordo de não
persecução, para apreciação do investigado;
IV – manter o acordo de não persecução, que vinculará
toda a Instituição.
§ 13 Para aferição da pena mínima cominada ao delito,
a que se refere o caput, serão consideradas as causas
de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
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ANEXO 2 – Comparação das propostas legislativas

PL nº 882/2019

PL nº 10.372/2018

Redação atual CPP

Art. 28-A. O Ministério Público ou
o querelante poderá propor acordo
de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime,
se
não
for
hipótese
de
arquivamento e se o investigado
tiver
confessado
circunstanciadamente a prática de
infração penal, sem violência ou
grave ameaça, e com pena
máxima não superior a quatro
anos,
condições,
ajustadas
cumulativa ou alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a
coisa
à
vítima,
exceto
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;

Art. 28-A. Não sendo o caso de
arquivamento e tendo o investigado
confessado
formal
e
circunstanciadamente a prática de
infração penal sem violência ou
grave ameaça, e com pena mínima
inferior a quatro anos, o Ministério
Público poderá propor acordo de
não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições,
ajustadas
cumulativa
ou
alternativamente:
I – reparar o dano ou restituir a
coisa
à
vítima,
salvo
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 Ministério Público;

IV - pagar prestação pecuniária, a
ser estipulada nos termos do art. 45
do DecretoLei 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

IV – pagar prestação pecuniária, a
ser estipulada nos termos do art. 45
do Código Penal, a entidade
pública ou de interesse social a ser
indicada pelo Ministério Público,
devendo a prestação ser destinada
preferencialmente
àquelas
entidades que tenham como função
proteger bens jurídicos iguais ou
semelhantes aos aparentemente
lesados pelo delito;

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:
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.

V – cumprir por prazo determinado
outra condição indicada pelo
Ministério Público, nas hipóteses
previstas nos artigos 318, 319 e 320
do Código de Processo Penal,
desde
que
proporcional
e
compatível com a infração penal
imputada.

V
cumprir,
por prazo
determinado,
outra
condição
indicada pelo Ministério Público,
desde
que
proporcional
e
compatível com a infração penal
imputada.
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§ 1º Para aferição da pena máxima
cominada ao delito a que se refere
o caput, serão consideradas as
causas de aumento e diminuição
aplicáveis ao caso concreto.

§1º Para aferição da pena mínima
cominada ao delito, a que se refere
o caput, serão consideradas as
causas de aumento e diminuição
aplicáveis ao caso concreto.

§ 2º O disposto no caput não se
aplica nas seguintes hipóteses:

§ 2º Não será admitida a proposta
nos casos em que:

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;

I – for cabível transação penal de
competência
dos
Juizados
Especiais Criminais, nos termos da
lei;

II – o crime for hediondo ou
equiparado (Lei 8.072/1990), de
lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores (Lei n.
9.613/1998),
praticado
por
funcionário público contra a
administração pública (Código
Penal, Título XI, Capítulo I) ou nos
casos de incidência da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006;

III - ter sido o agente beneficiado
nos cinco anos anteriores ao
cometimento da infração, em
acordo de não persecução penal,
transação penal ou suspensão
condicional do processo; e
IV - os antecedentes, a conduta
social, a personalidade do agente e
os motivos e as circunstâncias não
indicarem ser necessária e
suficiente a adoção da medida.
§ 3º O acordo de não persecução
penal será formalizado por escrito e
será firmado pelo membro do
Ministério
Público,
pelo
investigado e por seu defensor.

III – o crime for praticado por
militar e afete a hierarquia e a
disciplina das Forças Armadas ou
Polícias Militares;
IV - ter sido o autor da infração
condenado, pela prática de crime, à
pena privativa de liberdade, por
sentença definitiva;
V - ter sido o agente beneficiado
anteriormente, no prazo de cinco
anos, em acordo de não persecução
penal,
transação
penal
ou
suspensão
condicional
do
processo;
VI
–
não
indicarem
os
antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem
como
os
motivos
e
as
circunstâncias, ser necessária e
suficiente a adoção da medida.
§ 4º O acordo será formalizado nos
autos, com a qualificação completa
do investigado e estipulará de
modo claro as suas condições,
eventuais
valores
a
serem
restituídos e as datas para
cumprimento, e será firmado pelo

§ 1º Para aferição da pena mínima
cominada ao delito a que se refere
o caput deste artigo, serão
consideradas as causas de aumento
e diminuição aplicáveis ao caso
concreto.
§ 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;
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.

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

§ 3º O acordo de não persecução
penal será formalizado por escrito e
será firmado pelo membro do
Ministério
Público,
pelo
investigado e por seu defensor.
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§ 4º Para a homologação do acordo
de não persecução penal, será
realizada audiência na qual o juiz
deverá
verificar
a
sua
voluntariedade, por meio da oitiva
do investigado na presença do seu
defensor, e sua legalidade.
§ 5º Se o juiz considerar
inadequadas ou insuficientes as
condições dispostas no acordo de
não persecução penal, devolverá os
autos ao Ministério Público para
que seja reformulada a proposta de
acordo, com concordância do
investigado e seu defensor.
§ 6º Homologado judicialmente o
acordo de não persecução penal, o
juiz devolverá os autos ao
Ministério Público para que inicie
sua execução perante o juízo de
execução penal.

§ 7º O juiz poderá recusar
homologação à proposta que não
atender aos requisitos legais ou
quando não for realizada a
adequação a que se refere o § 5º
§ 8º Recusada a homologação, o
juiz devolverá os autos ao
Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação
das
investigações
ou
o
oferecimento da denúncia.
§ 9º A vítima será intimada da
homologação do acordo de não
persecução penal e de seu
descumprimento.
§ 10. Descumpridas quaisquer das
condições estipuladas no acordo de
não persecução penal, o Ministério
Público deverá comunicar ao juízo,
para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.

§ 11. O descumprimento do acordo
de não persecução penal pelo

membro do Ministério Público,
pelo investigado e seu defensor.
§ 5º Tratando-se de prisão em
flagrante delito, o acordo poderá
ser proposto e submetido a
homologação judicial na audiência
de custódia.
§ 6º Realizado o acordo, os autos
serão submetidos ao juiz para
homologação, o qual deverá
verificar
sua
regularidade,
legalidade, voluntariedade e
adequação ao caso concreto.
§7º Se o juiz considerar
inadequadas ou insuficientes as
condições celebradas devolverá os
autos ao Ministério Público para
reformular a proposta de acordo de
não persecução, com concordância
do investigado e seu defensor;

§ 8º Homologado judicialmente o
acordo de não persecução penal, o
juiz devolverá os autos ao
Ministério Público para que inicie
sua execução perante o juízo
competente, suspendendo-se a
prescrição nos termos do art. 116,
III do Código Penal.
§ 9º O juiz poderá recusar
homologação à proposta que não
atender aos requisitos legais ou
quando não for realizada a
adequação, prevista no §7º.
§ 10. Recusada a homologação, o
juiz fará remessa dos autos ao
Ministério Público para análise da
necessidade de complementação
das investigações ou oferecimento
de denúncia.
§ 11. A vítima será comunicada da
homologação do acordo por
qualquer meio idôneo.
§ 12. Descumpridas quaisquer das
condições estipuladas no acordo,
no prazo e nas condições
estabelecidas, o membro do
Ministério
Público
deverá
comunicar o juízo, para fins de sua
rescisão e posterior oferecimento
de denúncia.
§ 13. O descumprimento do acordo
de não persecução pelo investigado

§ 4º Para a homologação do acordo
de não persecução penal, será
realizada audiência na qual o juiz
deverá
verificar
a
sua
voluntariedade, por meio da oitiva
do investigado na presença do seu
defensor, e sua legalidade.
§ 5º Se o juiz considerar
inadequadas, insuficientes ou
abusivas as condições dispostas no
acordo de não persecução penal,
devolverá os autos ao Ministério
Público para que seja reformulada
a proposta de acordo, com
concordância do investigado e seu
defensor.
§ 6º Homologado judicialmente o
acordo de não persecução penal, o
juiz devolverá os autos ao
Ministério Público para que inicie
sua execução perante o juízo de
execução penal.

§ 7º O juiz poderá recusar
homologação à proposta que não
atender aos requisitos legais ou
quando não for realizada a
adequação a que se refere o § 5º
deste artigo.
§ 8º Recusada a homologação, o
juiz devolverá os autos ao
Ministério Público para a análise da
necessidade de complementação
das
investigações
ou
o
oferecimento da denúncia.
§ 9º A vítima será intimada da
homologação do acordo de não
persecução penal e de seu
descumprimento.
§ 10. Descumpridas quaisquer das
condições estipuladas no acordo de
não persecução penal, o Ministério
Público deverá comunicar ao juízo,
para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.

§ 11. O descumprimento do acordo
de não persecução penal pelo
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investigado também poderá ser
utilizado pelo Ministério Público
como justificativa para o eventual
não oferecimento de suspensão
condicional do processo.
§ 12. A celebração e o
cumprimento do acordo de não
persecução penal não constará de
certidão de antecedentes criminais,
exceto para os fins previstos no
inciso III do § 2º

§ 13. Cumprido integralmente o
acordo de não persecução penal, o
juízo competente decretará a
extinção de punibilidade.
§ 14. Não correrá a prescrição
durante a vigência de acordo de não
persecução penal.

também poderá ser utilizado pelo
membro do Ministério Público
como justificativa para o eventual
não oferecimento de suspensão
condicional do processo.
§ 14. A imposição de sanção
tratada neste artigo não constará de
certidão de antecedentes criminais,
salvo para os fins previstos no
inciso V, do §2º; cumprido
integralmente o acordo, o juízo
competente decretará a extinção de
punibilidade.

investigado também poderá ser
utilizado pelo Ministério Público
como justificativa para o eventual
não oferecimento de suspensão
condicional do processo.
§ 12. A celebração e o
cumprimento do acordo de não
persecução penal não constarão de
certidão de antecedentes criminais,
exceto para os fins previstos no
inciso III do § 2º deste artigo.

§ 13. Cumprido integralmente o
acordo de não persecução penal, o
juízo competente decretará a
extinção de punibilidade.
[inserido o inciso IV, no artigo
116, CP, dentre as causas
impeditivas
da
prescrição:
enquanto não cumprido ou não
rescindido o acordo de não
persecução penal.]
§ 14. No caso de recusa, por parte
do Ministério Público, em propor
o acordo de não persecução penal,
o investigado poderá requerer a
remessa dos autos a órgão
superior, na forma do art. 28 deste
Código.

