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Trata-se de inquérito policial instaurado em face de
DANIELLY TOTl] GC)MES pela prática dos crimes descritos nos artigos 289, $ 1' e

244-B do Estatuto da Criança e Adolescente

Segundo apurado, na data de 12 de agosto de 2018, no

Recinto de Rodeios do município de Cândido Mota, a investigada foi presa em

flagrante delito quando introduzia em circulação notas inautênticas de valor de R$

50,00(cinquenta reais) de face, as quais foram adquiridas pela própria investigada no

Paraguai

Encetadas as investigações, DANIELLY confessou a

prática delitiva e assumiu sua responsabilidade pelos fatos(f1. 05)

Pois bem. As peculiaridades do caso concreto justificam

este signatário propor a V. Exa. uma prática restaurativat instrumentalizada mediante

l Acerca das práticas restaurativas, valem as seguintes considerações: "Composição, fralzsações e acordos de paz
}lecessitallatti de ajuste prélio) jazem repotlsar seu caráter de justiça sobre Q elemento da reparação, condição da reconciliação; e

caracterizam por duas tinhas principais: a da constrição - pettitêttcia - perdão e aquela da punição - retribuiçãtl - expiação

que se não excluem absolt&tantente (ao contrário, por peões se entrelaçam ou aparecent em cottjuttto) e que correspondent. em seta
conjulzlo, a ilnza /loção de jwsfíça .Pote. eniergelzfe, t-/irafzada, aceífa e compartf/cada" (cit. Mano Sbriccoli em
GIAMBERARDINO, André, Crítica da I'ena e Justiça Restaurativa, Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p. 100 e

Ainda: "A realização de uttia conÍerênciü. de !tma mediação ou de unt círculo restauratitm, dentre tlLttTüs .broas }lossÍ eis, serão

editadas de tnodo a telltar atilt8ir os rest41tados quc! se espera de ttm atento restatiratitlo (reparação dos danos, restauração de
retaciottantetitos rotttpidos etc.), coaPrme as suas pecltiiaridodes, e isso aFeItas é possípe! por não }laper esse regrantelito
detintitado, típico do sistema de justiça crimina! tradicional: diante da ausêltcia de unto sittaiização prãtia do que é e do que não é

assittl copio de sanções predeterntiltadas parti cada conduta e de um processo preestnbelecidtl (com suas regras, prazos e
Proas), o que existe sãtl valores e prittcípios, que serllirão como guias para a condução düs experiências restauratillas,

dele ídenfemetzfe da .Prltia a ser uf//fzüdo. " (ACHU'ITI, Daniel Silva, Justiça Restaurativa e abolicionismo penal, São
Paulo: Saraiva, 2016, p. 69).
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acordo de não persecução penal, a ser homologado em audiência, que ora se requer a

designação.

É certo que o acordo de não persecução penal, muito

embora ainda não esteja amparado por disposição legislativa, já foi ventilado pela

Resolução CNMP De 181/2017, bem como se encontra em consonância com o princípio

constitucional da dignidade da pessoa humana, os princípios penais constitucionais da

proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, os princípios

processuais da celeridade, efetividade e adequação, e, em especial, com o fundamento

filosófico da ética da alteridade para a adição de uma prática restaurativa

Segundo Ronald Dworkin, para se compreender o

direito, em sua totalidade ou norma, é necessário recorrer a um processo

interpretativo que inclui, inevitavelmente, questões ligadas à política e à moral, sendo

inútil pretender descobrir o que se entende por direito recorrendo-se às regras que

giram única e exclusivamente em tomo do texto de normal.

Em seu projeto de interpretação, Dworkin vale-se de

elementos hermenêuticos(de uma tradição jurídica consolidada em precedentes) e

críticos(de reflexão da matéria jurídica da tradição) por meio de uma proposta

normativa em cadeia que possui muito mais complexidade do que a tarefa descritiva

do positivismo jurídico com seu literalismo formalista divorciado do dinamismo da

realidade e do contexto de aplicação normativa. A justificativa para esta preocupação

em tomo da atitude interpretativa a ser assumida pelo intérprete se deve à ligação

estreita que diz ser inevitável entre direito, moral e política.

Em outras palavras, trata-se de um processo aberto de

entendimento, em que, ao fim, deve prevalecer a "coercitividade crítica do melhor

2 Ainda, alerta o autor: "Mas o processo não se resume a encontrar princípios que acomodem nossos juízos mais ou
menos assentados. Esses princípios devem fundamentar nossos juízos, e não simplesmente explica-los, e isso significa
que os princípios devem ter um apelo independente ao nosso senso moral. Poderia ser o caso de que. por exemplo,
conjunto de convicções morais habituais se mostrasse favorecendo uma política indigna -- talvez os
padronizados que fazemos sem ponderação sirvam ao propósito de manter no poder uma determinada classe. Mas esta
descoberta não pesaria a favor do princípio do egoísmo de classe, ao contrário, desacreditada nossos juízos habituais, a
menos que se pudesse encontrar algum outro princípio mais respeitável que também se adequasse às nossas
Instituições. Neste caso, seria este o princípio, e não o princípio do interesse de classe, recomendado por nossas
nstituições."(DWOltKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, trad. e notas Nelson Boeira, São Paulo: Martins Fontes,
2002, P. 243).
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argumento", a seguir as trilhas lançadas por Jürgenl:labermas. De modo a

compatibilizar a dualidade da democracia liberal, consistente na oposição da lógica da

liberdade à da igualdade, com a esfera de autonomia pública, temos que enxergar na

Constituição os parâmetros normativos que prestem respeito ao resguardo tanto aos

direitos fundamentais, quanto aos ideais democráticos de igualdade e participação.

Uma discussão muito bem trabalhada por Hlabermas está

representada na noção de que não há verdadeiro conflito entre direitos fundamentais

(na significação de autonomia privada) e a prospecção dos direitos do agrupamento

maior(a representar o dito, por alguns superado, conceito de interesse público). O que

se estabelece é verdadeira tensão, mas dentro de um plano intemo, pois direitos de

liberdade são exercidos pelos mesmos que titularizam as regras de convivência em

sociedade. Não deixam de compor, por isso mesmo, uma ordem normativa só3."

Todo este aparato teórico é para assinalar que eventuais

práticas restaurativas a serem adoradas pelo Ministério Público e Judiciário não devem

ser apuradas sob a ótica puramente semântico-textual da legislação infra
constitucional. Isso porque elas se prestam a um propósito mais amplo que a mera

repartição instrumental de atribuições e de poderes pelas partes integrantes do Estado,

seja pelas demandas de "enforcement", seja pela efetivação que geraram no âmbito da

sociedades.

Outrossim, as vocações democrática e republicana do

Judiciário e Ministério Público visam à promoção, objetiva e subjetiva, dos direitos

fundamentais do cidadão, dentre os quais a liberdade salta com relevo inegável.

Além disso, o acordo de não persecução penal encontra

amparo no art. 7' da Convenção Americana de Direitos Hlumanos, como destaca o
3 "Direitos subjetipos não estão referidos, de acordo com seu conceito, a inditlíduos atomizndos e alienados, que se etttesant
possessiuamente ults cotttra os outros. Conto elemetttos da ordetn jtlrídica. eles pressupõem a colaboração de sujeita, que se
recotthecem reciprocamettte em seus direitos e du)eles, reciprocamente referidos utts aos outros, conto membr }ipres e iguais do
direito. Ta! reconhecimento recíproco é constittitítlo para tina ordem jurídica, da qua! é possítjei extrair direitos subjetipos
rec/amápefs .Íudfcfa/metzfe. " (Direito e Democracia - entre a facticidade e validade. Vo1. 1, 2.ed., Rio de Janeiro, Tempo

Brasileiro, 2003, p. 121).
4 Nas palavras de HASSEMER: "(.-) /as }zormas )ena/es »iás ímposranles, /o que se //ama e/ núcleo duro del Derem/lo Pelzal,
tienett sus raíces eti !a cabeça y e! corazón de !as personas. Esta tietle adeptas coma catsectiencia que el Derecho penal y su política
estén haja utta obsert'ación especialmente atenta, que los contbios qüe se producen elt sus normas pttedan ser más di$ciles y
dolosos(» que en oiros âmbitos u que el discurso Hlbre !o que dele ser uti Derecho penal justo y adaptadtl a su época está
mpregnadojuerfemente y de.Proa característica por sentímíeizfos .y oa/oraciones.@ndamenta/es.' (HASSEMER, Winfried, .apor
qué castigar? Razones por ]as que merece la pena, trad. Manuel Cancio Meliá e Francisco Mufioz Conde, Valencial
Tirant lo BI :h, 2016, P. 32)
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trecho a seguir, extraído de artigo intitulado "Acordos Penais no Brasil: Uma análise à

luz do direito comparado' de autoria de Vladimir Aras

Da análise do direito brasileiro, comparativamente ao /eadítzg case
Nafsz;/ís/zuí/í e Togotíídze as. Geor8ía, da Corte Americana de Direitos
Humanos, e aos precedentes La@m as. Cooper e Mlssourí os. Frye, da Suprema
Corte dos Estados Unidos, percebe-se a adequação desse acordo de não
acusar aos preceitos de direitos humanos que caracterizam um processo
penal garantista, minimamente intervencionista que valoriza os interesses de
investigados e vítimas.
Não custa repetir. O acordo de não-persecução tem íntima identidade com
uma prática restaurativa, no que tange ao consenso, à consideração dos
interesses de ofendido e ofensor e à resolução extrajudicial do confl ito.
Do ponto de vista constitucional (art. 5' da Constituição) ou do prisma
convencional (art. 7 da CADA), o art. 18 da Resolução CNMP 181/2017
firma-se como ;Egt[41Bg!!t4..perfeitamente adequada ao desempenho das
funções institucionais do Ministério Público.e ao exercício da ampla
defesa Q da autonomia da vontade dojnvestigado, abrindo, ao lado da
111stica: Restaurativa. uma nova vereda pat.B o princípio da oportunidade e

gçQQ$eD$Q. ç!!i&expansão e consolidação no processa penal brasileiro são
certas e não tardarão:

Logo, se o acordo de não persecução penal se mostra

como uma prática que, além de preservar a liberdade individual, busca a efetividade

da norma penal, com a responsabilização consciente do ofensor. sua célere

ressocialização, sem a aflitividade desnecessária', não há razões para que deixe de ser

implementado, quando preenchidos certos requisitos objetívamente estabelecidos

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a

designação de audiência para a propositura e eventual homologação de acordo de

não persecução penal à investigada DANIELLY TOTTI GOMES

Leite Ferreira Cabral, Salvadclr: Juspodivm, 2017, p.
6 "Muitos sentem que o processo judicial aprofunda as chag\sje os conflitos sociais ao invés de contribuir para seu
saneamento e pacificação." (ZEHR. Howard. /usllça ResfaaralítpzNtrad. Ténia Van Acker, São Paulo: Palas Athena, 2012.
p. 13). E prossegue: "(.-) o senso de alienação social do ofensor só aumenta ao passar pelo processo penal e pela

periência prisional." (Ob. c/f.,p. 27).

Barro, Renee do O Souza, ltodrig(
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