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Antecedentes...



  

Acordos penais e a proposta do 
Ministério da Justiça



  

Projeto: 3 modalidades

1) Acordo de não persecução penal:

28-A do CPP:

- sem denúncia; 

- confissão; 

- crime sem violência ou grave ameaça; 

- pena máxima inferior a 4 anos. 

sem prisão (outras sanções)



  

Projeto: 3 modalidades

2) Acordo de admissão de culpa:

395-A do CPP: 

- denúncia já oferecida e recebida; 

- confissão; 

- qualquer crime

- dispensa à instrução e recursos

 prisão possível (sugestão ao juiz, que decidirá)



  

Projeto: 3 modalidades

3) Acordos em improbidade administrativa:

Art. 17 da Lei n.º 8.429/1992

- matéria cível

- em tese, hoje esse acordos são vedados

 na prática, já estão sendo feitos (interpretação 
sistemática)



  

Não é exatamente plea bargain

A proposta do MJ é de soluções abreviadas 
mediante acordos de admissão de culpa

Semelhança com o novo CPP argentino  
(procedimento abreviado)

Plea bargain trabalha com uma lógica distinta: 
ampla disposição pelas partes e mínima 
intervenção judicial



  

Tendência em todo o mundo

● Amplamente aplicado no direito anglo-saxão
● Nos EUA, entre 95% e 99% dos casos são 

extintos por acordo
● Recomendação n. 18 do Conselho da Europa – 

de 1987!
● Na Europa, apenas 3 países não têm hoje 

mecanismos equivalentes: Azerbaijão, Grécia e 
Turquia



  

Processo penal moderno X
Processo penal arcaico

espaço de consenso X espaço de conflito 

princípios da obrigatoriedade e da 
indisponibilidade X discricionariedade regrada

litigiosidade x soluções negociadas



  

Soluções negociadas no processo 
penal brasileiro

Transação e suspensão condicional do 
processo: lei n.º 9.099/95

Colaboração premiada: lei n.º 8.072/90

(também: 8.137/90; 9.034/95; 9.269/96; 
9.613/98 e 9.807/99)



  

Soluções negociadas no processo 
penal brasileiro

Resolução n. 181 do CNMP 
“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: (…)”

ADI 5790, da AMB, de out. 2017



  

Transação e suspensão condicional do processo

Críticas, à epoca (1995…)
– violações

à presunção de inocência, 

ao contraditório, 

à ampla defesa,

ao devido processo legal…

Para onde apontam os vetores 
desses princípios?



  

Invoca-se a proteção dos direitos do réu para... 

restringir direitos do réu! 



  

Soluções negociadas

prestigiam o papel do réu no processo penal e 
seu direito fundamental a um 

julgamento célere (art. 5, LXXVIII, da CF/88)



  

Min. Luís Roberto Barroso, 28.12.2018:

“Nós não somos atrasados por acaso. 
Somos atrasados porque o atraso é 

bem defendido.”



  

Ser contra soluções negociadas é

terraplanismo processual penal



  

A proposta (concreta) pode ser 
aprimorada

O que não convence é o repúdio, 
apriorístico, a quaisquer soluções 

negociadas



  

A possibilidade de firmar acordos penais deve 
ser um direito do réu

Quanto mais hipóteses de acordo, maior o 
espectro de direitos do réu

Negar essa possibilidade é uma postura 
antigarantista



  

Sugestões:

1) Fixação de penas máximas (ex.: 8 anos) ou 
crimes específicos não passíveis do benefício 
(ex.: racismo, estupro de vulneráveis e 
terrorismo)

2) Previsão de aplicação do art. 28 do CPP em 
caso de recusa ao acordo pelo MP



  

Sugestões:

3) Execução: fiscalização pelo juiz do processo 
de conhecimento (como na suspensão 
condicional do processo e na transação penal)

4) Previsão de impedimento do juiz que tenha 
acompanhado um acordo não confirmado 

(propensão a condenar o réu que se dispôs a 
confessar a fim de celebrar o acordo)
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