
ACORDOS DE 
NÃO PERSECUÇÃO PENAL

“Investigações mais céleres, eficientes e 
desburocratizadas.”

Abril/2021



Expansão da Justiça consensual no 
Brasil

→  Constituição de 1988: linhas gerais para a composição de conflitos

• Lei 9.099/95: composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo;

• Lei 9.807/99: colaboração premiada como acordo;

• Lei 12.850/13: procedimento consensual como meio especial de obtenção de provas para o 

enfrentamento de organizações criminosas e crimes transnacionais;

• Lei 12.846/13: possibilidade de se formalizar acordos de leniência em matéria anticorrupção 

(Lei Anticorrupção Empresarial);

• Lei 13.129/15 e Lei 13.140/15: possibilidade de autocomposição e da arbitragem pela 

Administração Pública, em harmonia com a principiologia do CPC (Lei 13.105/15);

• Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime): insere o Acordo de Não Persecução Penal no CPP (art. 

28–A).

• Lei 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos): transfere para o Código 

Penal toda a disciplina dos crimes cometidos nos processos licitatórios e nos contratos 

administrativos e insere onze tipos penais entre os artigos 337-E e 337-O. Possibilidade de 

aplicar o ANPP para os demais delitos que não se enquadram nos benefícios previstos na lei 

9.099/95.
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Expansão da Justiça consensual no 
Brasil

→  Consenso ganhou espaço no processo civil

• Lei 8.078/90 – CDC: Formalização pelo MP de termos de ajustamento de 

conduta (TAC), para solução de conflitos em torno de direitos conduta (TAC), 

para solução de conflitos em torno de direitos individuais indisponíveis, coletivos 

e difusos (solução de conflitos por meios extrajudiciais). 

→ Adoção dos acordos penais:

• Necessidade de se superar o modelo de que nenhum crime deve ficar impune 

(nec delicta maneant impunita), característico da obrigatoriedade da ação penal;

• Atual modelo se tornou economicamente inviável e inviabilizador de ideias de 

justiça e eficiência na persecução penal;

• Harmonia com a orientação de intervenção mínima do sistema penal;

• Princípio da oportunidade.
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→ Fundamentos para adoção dos acordos de não persecução penal (sistema

acusatório) antes da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime):

• Art. 129, I, da CF e art. 28 c/c art. 3º do CPP;

• Art. 18 da Resolução 181/17, alterada pela Resolução 183/18, ambas do CNMP.

→ Resistência na adoção do ANPP antes da Lei 13.964/19:

• ADINs 5793 (OAB) e 5790 (AMB).
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ORIENTAÇÃO CONJUNTA Nº 03/2018

2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF

(Atualizada com a Lei 13.964/19)

ORIENTA os membros do Ministério Público Federal, respeitada a independência

funcional, a observar, na realização dos ANPPs, os seguintes requisitos de cabimento:

a) pena mínima abstrata inferior a 4 anos;

b) crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa;

c) não cabimento da transação penal (art. 76 da Lei 9.099/96);

d) dano causado igual ou inferior a 60 salários mínimos ou valor superior quando

assegurada integral reparação do dano;

e) o investigado não incorrer em nenhuma das hipóteses do art. 76, § 2º, da Lei nº

9.099/95;

f) inexistência de risco de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em razão do

aguardo do cumprimento integral do acordo;

g) o delito não ser hediondo ou equiparado;
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RECOMENDAÇÃO TRF 1ª Região

Circular COGER – 8721150, 5 de setembro de 2019

(Antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19)

RECOMENDA a todos os juízes criminais da 1ª Região a utilização dos acordos de não persecução

penal (ANPPs) como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crime,

principalmente no momento presente, em que se faz premente a otimização dos recursos públicos.

Decisão TRF 5ª Região

MANDADO DE SEGURANÇA – 0804975-89.2019.4.05.0000

Decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, de forma unânime,

deferiu MS concedendo a ordem para assegurar que seja apreciado o ANPP apresentado pelo MPF

perante o Juízo impetrado.

Na decisão também ficou consignado que a Resolução Nº 181/2017, do CNMP, e o acordo de não

persecução penal são harmônicos com os ditames da justiça e da sociedade moderna, com o

movimento que visa a descarcerização e, sobretudo, com os princípios da celeridade e da

economia processual, constitucionalmente consagrados.
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LEI 13.964/2019 - “PACOTE ANTICRIME”
ANPP no  CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

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.
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LEI 13.964/2019 - “PACOTE ANTICRIME”
ANPP no  CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

→ NÃO se aplica o ANPP nas seguintes hipóteses (art. 28-A, § 2º):

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;

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

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.
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LEI 13.964/2019 - “PACOTE ANTICRIME”
ANPP no  CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

→ FORMALIZAÇÃO:

§ 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.

→ HOMOLOGAÇÃO:

§ 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.

→ CONDIÇÕES:

§ 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.

→ EXECUÇÃO:

§ 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.

→ RECUSA DO JUIZ:

§ 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.
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LEI 13.964/2019 - “PACOTE ANTICRIME”
ANPP no  CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

→ INTIMAÇÃO:

§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.

→ DESCUMPRIMENTO DO ACORDO:

§ 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 investigado também poderá ser utilizado pelo

Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do

processo.

→ CERTIDÃO DE ANTECEDENTES:

§ 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.

→ EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE:

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de

punibilidade.

→ RECUSA DO MP:

§ 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.
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ENUNCIADO Nº 98
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF

É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes

do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do

MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e

circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar

de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme

precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos

autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração

do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei

nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.

Alterado na 187ª Sessão Virtual de Coordenação, de 31/08/2020.

Precedentes 2ª CCR:

Processo: JF-RJ-2015.51.01.509192-3-AP, Sessão de Revisão nº 770, de 25/05/2020, unânime.

Processo: 1.29.000.001782/2020-82, Sessão de Revisão nº 770, de 25/05/2020, unânime.

Processo: JF/PR/CUR-IANPP-5011021-84.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão nº 770, de 25/05/2020, unânime.

Processo: JF/PR/LON-5007299-39.2020.4.04.7001, Sessão de Revisão nº 770, de 25/05/2020, unânime.

Processo: JFRS/POA-5069978-06.2019.4.04.7100-APN, Sessão de Revisão nº 769, de 11/05/2020, unânime.
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Precedentes Jurisprudenciais
(Na vigência da Lei 13.964/19)

► RETROAÇÃO DO ANPP:

• 5ª Turma do STJ: “No que tange à aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução

Penal (ANPP), introduzido no nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964/2019 (art. 28-

A e seguintes do Código de Processo Penal), a Quinta Turma deste Superior Tribunal de

Justiça já decidiu que, embora o benefício processual penal possa ser aplicado aos

fatos anteriores à vigência da lei, a denúncia não pode ter sido recebida, o que não

ocorre na hipótese dos autos.” (AgRg no REsp 1898529/RS, Rel. Ministro RIBEIRO

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

• 6ª Turma do STJ: Entendia que o art. 28-A do CPP devia retroagir em benefício do réu em

processos não transitados em julgado. Em 9 de março de 2021, por maioria, estabeleceu

que é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que

a denúncia não tenha sido recebida. Para o colegiado, uma vez iniciada a persecução

penal em juízo, não há como retroceder no andamento processual. (AgRg no HC

628.647/SC, Ministra Laurita Vaz, que lavrará o acórdão)

• Supremo Tribunal Federal: Ministro Gilmar Mendes, em 22 de setembro de 2020, afetou a

discussão sobre a retroação da ANPP ao Plenário do STF, considerando a então

divergência entre as Turmas do STJ (HC 185913/DF). Link para o parecer da PGR:

https://www.conjur.com.br/dl/mpf-retroatividade-anpp-nao-ocorre.pdf

https://www.conjur.com.br/dl/mpf-retroatividade-anpp-nao-ocorre.pdf
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PROPOSTAS ANPP
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PROPOSTAS ANPP
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PROPOSTAS ANPP
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EXEMPLOS DE CELEBRAÇÃO DE ANPP
(Antes da vigência da Lei 13.964/19)

► Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul; http://www.mpf.mp.br/ms/sala-de-imprensa/noticias-

ms/mpf-inova-em-ms-e-encerra-por-acordo-26-acoes-criminais-de-menor-gravidade

► 26 acordos celebrados, com destaque para crimes de contrabando, não pagamento de imposto de

importação, estelionato, falsificação de documentos, uso de moeda falsa, CNH falsa e importação e

revenda de substâncias proibidas;

► Revertidos para a sociedade um total de R$ 6,2 mil em produtos (fralda, roupa de cama e alimentos) e

ainda 10 conjuntos escolares de mesas e cadeiras e um bebedouro entregues a entidades de assistência

social, além de prestação de serviços à comunidade e reparação do dano à vítima;

► Polícia Federal recebeu 60 webcams para uso nas investigações;

► MPF em São Paulo celebra acordo em procedimento relacionado à fraude de uso indevido de

informação privilegiada junto à CVM, com estipulação de prestação pecuniária a entidade pública

cadastrada na Justiça Federal de São Paulo, via CEPEMA (NF 1.34.001.009085/2017-02);

► MPF em Presidente Prudente/SP utilizará recursos provenientes do ANPP para financiamento de

projetos sociais, preferencialmente nas áreas de saúde e educação http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-

imprensa/noticias-sp/edital-do-mpf-preve-financiamento-de-projetos-sociais-na-regiao-de-presidente-

prudente-sp

http://www.mpf.mp.br/ms/sala-de-imprensa/noticias-ms/mpf-inova-em-ms-e-encerra-por-acordo-26-acoes-criminais-de-menor-gravidade
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EXEMPLOS DE DESTINAÇAO DE RECURSOS DOS ANPP
(Antes da vigência da Lei 13.964/19)

► Projeto “Judô na Faixa” - PRM-Dourados/MS (IPL nº 174/2019 – DPF/DRS/MS);

► Parceria com escola pública;

► Recurso transferido para conta exclusiva da escola e movimentado somente para

o projeto de judô;

► Fiscalização por meio de procedimento administrativo;

► O MPF não executa e não tem dinheiro em caixa, sendo toda a execução feita

pela escola selecionada.
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APLICAÇÃO DOS ANPP (Exemplos PRR1)
(Na vigência da Lei 13.964/19)
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APLICAÇÃO DOS ANPP (Exemplos PRR1)
(Na vigência da Lei 13.964/19)
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
(Link na Imagem)

https://www.editoramizuno.com.br/lei-anticrime-comentada.html
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/copy_of_2CCR_Coletanea_Artigos_FINAL.pdf
https://emaiseditora.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/como-negociar-o-acordo-de-nao-persecucao-penal-limites-e-possibilidades/
https://www.editorajuspodivm.com.br/acordos-de-admissao-de-culpa-2019-devido-processo-efetividade-garantias
https://www.editoradplacido.com.br/acordo-de-nao-persecucao-penal-2-edicao-2020
http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books-esmpu/direitos-fundamentais-em-processo-2013-estudos-em-comemoracao-aos-20-anos-da-escola-superior-do-ministerio-publico-da-uniao/4_acordo-de-nao-persecucao-penal.pdf
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