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É sintomático que a única construção humana que pode 
ser vista do espaço seja uma muralha. A chamada Grande 
Muralha foi erguida para proteger a China das guerras e 
das invasões. A Muralha não evitou conflitos nem parou 
os invasores. Possivelmente, morreram mais chineses 
construindo a Muralha do que vítimas das invasões do Norte. 
Diz-se que alguns dos trabalhadores que morreram foram 
emparedados na sua própria construção.

Esses corpos convertidos em muro e pedra são uma metáfora 
de quanto o medo nos pode aprisionar. Há muros que separam 
nações, há muros que dividem pobres e ricos. Mas não há 
hoje no mundo muro que separe os que têm medo dos que 
não têm medo. 

(Murar o medo – Mia Couto)
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1 INTRODUÇÃO

1.1 O OBJETO DESTE ESTUDO

Desde a Constituição de 1988, as mudanças ocorridas no Brasil podem ser 
evidenciadas em diversas áreas jurídicas. Especialmente no direito processual penal, 
foram acentuadas tanto no campo normativo, quanto na prática forense, entre outros, 
com a introdução de instrumentos da Justiça Penal Negociada que repercutiram na 
atuação do Ministério Público em vários segmentos, como no combate à corrupção.

De fato, a corrupção e a improbidade são ilícitos que devem ser combatidos, 
porque levam ao desvio e desperdício de recursos públicos, impossibilitam a 
implantação de políticas públicas, fragilizam o Estado, solapam a legitimidade das 
instituições públicas e atentam contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem 
como o desenvolvimento integral dos povos1.

Além disso, são práticas que corrompem o tecido social, de forma a tornar todas 
as relações permeadas de um sentimento intolerável de desconfiança. Esse sentimento 
depõe contra valores humanos da sociedade moderna, como a democracia, a república 
e a pacificação dos conflitos sociais2.

Por sua vez, sabe-se que o crime de corrupção ativa pode ser realizado das 
mais variadas formas: através da oferta de dinheiro para que o policial militar não 
aperfeiçoe a prisão em flagrante pelo delito de embriaguez ao volante ou para que o 
carcereiro facilite a fuga de preso; ou proposta de vantagem indevida a funcionário 
público municipal para expedição de alvará ou para deixar de realizar fiscalização 
de ofício; ou doação de imóvel por empresários construtores para políticos eleitos, 
visando à aprovação de legislação urbanística favorável a seus negócios, entre outros.

Contudo, elegeu-se como objeto deste estudo o delito de corrupção ativa 
praticado por empresários primários contra a administração pública, quando agem 
com o fim de obter benefícios ou vantagens ilícitas em favor de seus negócios, bem 
como a formulação de parâmetros possíveis para o uso do ANPP pelo Ministério 
Público quando preenchidos os requisitos legais em tal contexto.

Em outras palavras, pretende-se investigar em que medida o ANPP deverá ser 
usado pelo Ministério Público no plano da execução da política criminal funcionalmente 
ordenada em crimes de corrupção ativa empresarial. Esclarece-se que se utiliza 
o termo “crime de corrupção ativa empresarial” no decorrer desta dissertação no 
sentido do delito de corrupção ativa contra a administração pública praticado por 

1 CUNHA, Rogério Sanches; SOUZA, Renee do Ó. Lei Anticorrupção Empresarial. 2. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2018, p. 19.
2 Ibidem, p. 19.
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empresários visando benefícios ou vantagens ilícitas em favor de seus negócios.
Afinal, conforme explica Jorge de Figueiredo Dias, um processo penal 

funcionalmente orientado constitui uma exigência irrenunciável do Estado de Direito, 
na medida em que esse tem o dever de realizar a Justiça de maneira rápida e eficiente, 
transmitindo à sociedade confiança na funcionalidade das instituições públicas. Antes 
de chegar a essa conclusão, Figueiredo Dias critica a demasiada procrastinação dos 
processos criminais em Portugal, os quais se arrastam interminavelmente, fazendo 
com que a população perca o interesse pela própria Justiça, e com isso prega uma 
Justiça Penal célere, consensualizada e funcionalmente orientada. O catedrático 
português avalia que o Estado de Direito só pode se realizar quando o agente 
criminoso, absolutamente dentro das normas vigentes, for perseguido, sentenciado e 
punido em tempo razoável com uma pena justa3.

A correlação da temática com crimes de colarinho branco reside principalmente 
nas lições de Edwin H. Sutherland, ao desvelar o brando tratamento jurídico 
outorgado aos crimes do mundo dos negócios praticados por pessoas com influência, 
se comparado ao que é conferido a crimes realizados por agentes desprivilegiados4. 
O modelo de Sutherland para o criminoso com prestígio associa-se em muitas 
oportunidades a empresários corruptores, entregando base teórica mínima para 
desenvolvimento da problemática.

Com esse caldo normativo e doutrinário, a proposta é realizar incursão pelo crime 
de colarinho branco associado à corrupção ativa empresarial e interlocução entre esses 
e os parâmetros possíveis para o uso do ANPP pelo Ministério Público em tal contexto. 

1.2 O PORQUÊ DESTE ESTUDO

Segundo Flávio Eduardo Turessi, é corriqueira a indicação de que o Direito Penal 
está em crise e que não responde satisfatoriamente às expectativas sociais:

É comum a afirmação de que o Direito Penal está em crise e 
que não atende de maneira satisfatória, nos dias que correm, 
as expectativas sociais.

3 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O Homem 
Delinquente e a Sociedade Criminógena. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 36-40.
4 Segundo Sutherland, “Pessoas da classe socioeconômica mais alta são mais poderosas 
politicamente e financeiramente e escapam da prisão e da condenação em maior escala que 
pessoas que carecem de poder. Pessoas abastadas podem contratar advogados habilidosos e 
outras vezes podem influenciar a administração da justiça em seu próprio favor de maneira 
mais efetiva que pessoas da classe econômica mais baixa. Os criminosos profissionais, que 
possuem poder político e econômico, escapam da prisão e da condenação de forma mais 
efetiva que os criminosos amadores e eventuais, que têm pouco poder econômico e político”. 
SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2015, p. 33.
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Ocorre que, se, por um lado, a aludida ineficiência do Direito 
Penal decorre de verdadeira crise de legitimação social entre 
esse ramo do Direito e os bens e valores que, no limiar do 
século XXI, em um Estado Democrático de Direito, se deveria 
tutelar, de outro vértice, é inegável que grande parte da 
inoperância ao Direito Penal atribuída decorre da péssima 
técnica legislativa demonstrada pelo legislador penal 
ordinário na construção de tipos penais, além do acentuado 
isolamento percebido entre a dogmática penal tradicional, a 
criminologia, a vitimologia e a política criminal, que, como 
ciências integradas, deveriam fundamentar sua legitimidade 
e utilidade social5.

Enlaçando tais considerações, verifica-se como exemplos práticos dessas 
distorções: (a) a previsão do tráfico de drogas ser crime hediondo e o tráfico de pessoas 
não. Facilmente se nota que, em relação ao “objeto contrabandeado”, evidencia-se 
indigno e desarrazoado não estimar o ser humano “comercializado” como merecedor 
dos rigores da hediondez penal, ao passo que a conduta de traficar maconha recebe 
tal tratamento. O tráfico de drogas não atinge diretamente de forma tão imediata e 
inevitável a liberdade e dignidade das vítimas como no crime de tráfico de pessoas; 
(b) a existência de causa extintiva de punibilidade decorrente única e exclusivamente 
do pagamento do dano tributário, prevista no art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003. 
Conforme será discutido no item 4.2, tutelar de forma efetiva a proteção da receita 
pública é essencial para o cumprimento dos deveres do Estado, além da norma 
não guardar nenhuma correspondência com outros crimes de menor impacto para 
coletividade, como o furto simples e a receptação.

Inoperância também observada nas normas processuais vigentes, a exemplo do 
ocorrido no STF por ocasião do julgamento do Quarto Agravo Regimental do Inquérito 
n. 4.435/DF, em data de 14/03/2019, quando, por 6 x 5 votos, se definiu que à Justiça 
Eleitoral compete julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Até 
então a jurisprudência entendia que era obrigatória a cisão processual se houvesse 
conexão entre crime comum e crime eleitoral. Mudança brusca de entendimento 
que acarretou anulações e retardo de inúmeras investigações e ações penais de 
expressiva envergadura que tramitavam perante a Justiça Comum (Federal e Estadual) 
envolvendo organizações criminosas, corrupções ativa e passiva, lavagem de dinheiro, 
evasão de divisas e afins.

5 TURESSI, Flávio Eduardo. Justiça Penal Negociada e Criminalidade Macroeconômica 
Organizada. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 17.
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Representação da insegurança jurídica que pode conduzir a prescrições e à 
impunidade de crimes graves contra a administração pública. Reforçando os prejuízos 
à prevenção de crimes que a ausência de retribuição penal estimula, Beccaria 
asseverava que não é o rigor da sanção, mas a certeza de que não ficará impune a 
conduta delituosa, que previne a prática de crimes:

Não é o rigor do suplício que previne os crimes com mais 
segurança, mas a certeza do castigo, o zelo vigilante do 
magistrado e essa severidade inflexível que só é uma virtude 
no juiz quando as leis são brandas. A perspectiva de um 
castigo moderado, mas inevitável causará sempre uma 
impressão mais forte do que o vago temor de um suplício 
terrível, em relação ao qual se apresenta alguma esperança 
de impunidade6.

Contextualizando tal advertência no horizonte dos crimes de colarinho branco, 
Sutherland explicava que as leis relacionadas a tal criminalidade são menos efetivas 
que outras na tarefa de fortalecer os costumes civilizatórios:

A relação entre a lei e os costumes, finalmente, tende a 
ser circular. As leis, numa extensão considerável, são a 
cristalização de costumes, e cada ato de concretização das 
leis tende a reforçar costumes. As leis relacionadas aos crimes 
de colarinho branco, as quais ocultam o caráter criminoso 
do comportamento, têm sido menos efetivas que outras leis 
criminais na tarefa de reforçar costumes7.

A lentidão e a ineficiência igualmente preocupam, conforme dados relacionados 
aos crimes de homicídio doloso e corrupção exibidos pelo sociólogo José Murilo de 
Carvalho:

Lentidão e ineficiência continuam sendo a marca do sistema 
judiciário. Um exemplo basta para demonstrar a afirmação. 
Em 2007, o governo federal definiu a meta de finalizar até 2012 
pelo menos 90% dos 134.944 processos até então abertos por 
homicídio doloso. O resultado foi que apenas 32% deles foram 
concluídos. Entre esses poucos, foi oferecida denúncia em 479 
casos, isto é, em 3% dos casos finalizados e 0,3% do total de 

6 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Edição eletrônica, 1764, p. 111.
7 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 105.
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casos. O Brasil soluciona anualmente entre 5% e 10% dos 
processos de homicídio. Os números para a França são 80%, 
para a Inglaterra, 90%. No caso de corrupção, excetuando 
julgamento do mensalão, a regra ainda é a impunidade 
dos acusados graças aos infindáveis recursos e apelações 
processuais. A meta do Conselho Nacional de Justiça de 2012 
para julgar, até o final de 2013, todos os processos relativos 
à corrupção entrados até 2011 chegou ao fim do prazo com 
apenas 54% dos casos nessa situação. A situação levou o 
próprio ministro-chefe da Controladoria Geral da União, 
Jorge Hage, a afirmar, referindo-se a crimes de corrupção 
no serviço público: “É quase impossível hoje ver um processo 
condenatório chegar ao fim”8.

Contudo, a inquietação da doutrina não se limita à inefetividade estatal penal 
(ao não punir delitos), tanto que Luciano Feldens alerta que há muito o Direito Penal 
vem sendo qualificado como instrumento gerador de violência quando efetivamente 
executado nos casos concretos, ou seja, quando realiza efetivamente a persecução 
penal:

Entre discursos sérios e outros de distinta classificação, 
há muito o Direito Penal vem sendo qualificado como um 
instrumento gerador de violência.

De fato, são identificáveis históricas e recorrentes iniquidades 
na operacionalização do Direito Penal. Segmentos sociais 
tradicionalmente marginalizados têm aqui marcado seu 
(único) encontro com o Direito: precisamente, com o Direito 
Penal. Um encontro patenteado por uma visão burocrática 
dos direitos individuais no plano processual, cujas garantias 
se têm cumpridas independentemente da eficiência da (ou 
mesmo existência de uma) reação defensiva.

Por outro lado, hoje em dia percebem-se abusos manifestos 
do poder acusatório em demandas que parecem pretender 
corrigir, pela via do Direito Penal, o desnível econômico que 
grassa na sociedade. Sob o generalíssimo argumento de que 
os direitos fundamentais “não são absolutos”, ou de que a 

8 MURILO DE CARVALHO, José. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 24. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2018, p. 242-243.
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complexidade da causa impõe sua “relativização” (desde 
logo: o fato de não serem “absolutos”, na medida em que 
comportam restrições, não implica que sejam “relativos”, no 
sentido de removíveis diante do “interesse público”), garantias 
individuais são contrapostas, em desvantagem, ao que já se 
denominou por aí como “garantismo social”, algo que de tão 
estranho à ciência jurídico-constitucional sequer se consegue 
classificar – embora se possa compreender o que se objetiva 
com essa esfinge designativa9.

Abordado o “garantismo social”, urge confrontá-lo com o “garantismo penal”, 
indiscutivelmente ligado a Luigi Ferrajoli, conforme explica Ana Cláudia Bastos de 
Pinho10:

[…] o termo garantismo recebeu tratamento extenso por Luigi 
Ferrajoli, que, em Direito e Razão, formulou, inicialmente, a 
teoria do garantismo penal. [...] A preocupação de todo o 
arcabouço garantista é com a contenção da violência (seja 
a advinda dos particulares, seja a produzida pelo próprio 
Estado). E, nesse contexto, nada melhor que a seara penal 
para a interlocução, já que, se o crime é uma violência, a 
pena também o é. Ferrajoli propõe, então, um duplo fim ao 
Direito Penal: prevenir a violência advinda dos crimes e, ao 
mesmo tempo, evitar a violência advinda das reações (penas) 
arbitrárias. Trata-se de seu importante utilitarismo reformado. 
Interessante notar que, muito embora o garantismo acredite 
na finalidade preventiva clássica, avança ao afirmar que, mais 
importante do que evitar crimes, é evitar a violência advinda do 
próprio Estado, com penas e processos arbitrários, sobretudo 
porque somente esse segundo fim “é necessário e suficiente 
para fundamentar um modelo de direito penal mínimo e 
garantista, como o formalizado em nosso sistema SG”.11 A 

9 FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal: a constituição penal. 2. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 18-19.
10 A utilização dessa autora para tratar da doutrina de Luigi Ferrajoli se deve à linha 
de pesquisa acadêmica, que inclui sua dissertação de mestrado publicada pela editora 
Lumen Juris, cujo título é “Direito Penal e Estado Democrático de Direito: uma abordagem a 
partir do garantismo de Luigi Ferrajoli” (2006), bem como sua tese de doutorado publicada 
pela editora Livraria do Advogado com o título “Para além do garantismo: uma proposta 
hermenêutica de controle da decisão penal” (2013).
11 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial 
Trotta, 2000, p. 334.
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propósito, nessa obra, o professor de Roma estrutura — a 
partir de uma rigorosa tradição positivista e analítica — o que 
chama de sistema garantista, um modelo racional de limites 
e vínculos ao exercício do poder de punir, com a releitura de 
princípios iluministas, em formato de dez axiomas, os quais 
são por ele denominados de “regras do jogo fundamentais do 
direito penal”.12

[...]

3) O garantismo penal, como dito pelo próprio autor, é um 
modelo ideal e, de certa maneira, utópico, jamais realizável 
por completo, pois o conjunto dos dez axiomas (princípios) 
que Ferrajoli constrói - relacionando pena, delito e processo 
- é concebido de forma prescritiva, e não descritiva. Trata-
se, pois, de um modelo de dever ser.13 Entre a obediência fiel 
e irrestrita de todas as garantias (modelo de Direito Penal 
mínimo) e seu extremo oposto, ou seja, de violação de todas 
elas (modelo de Direito Penal máximo), há vários modelos 
intermediários, podendo-se falar em tendências a um ou a 
outro. Disso se conclui, invariavelmente, que jamais haverá 
“excesso de garantias”, já que estamos falando de um modelo 
ideal (limite), que funciona como critério de deslegitimação 
das práticas autoritárias. Aliás, num país de incontáveis 
violações aos direitos da pessoa imputada, parece até piada 
falar em excesso de garantias!14

Ana Cláudia Bastos de Pinho esclarece ainda a visão do professor italiano sobre 
a posição da vítima e do investigado no campo penal, bem como o entendimento dele 
a respeito do crime de corrupção:

5) Garantismo é la legge del più debole (a lei do mais fraco). 
No campo eminentemente penal (posto que aqui está 
o busílis), quem é o mais fraco? A vítima, no momento do 
crime (daí a necessidade de uma séria teoria do bem jurídico, 

12 Ibidem, p. 93.
13 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial 
Trotta, 2000, p. 38.
14 PINHO, Ana Cláudia Bastos de. Garantismo penal: Ferrajoli por Ferrajoli, colocando os 
pingos nos is. Consultor Jurídico, 29/07/2020, sem página.
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comprometida com os valores constitucionais). O investigado, 
por ocasião das investigações. O réu, durante o processo. O 
condenado, no momento da execução. Queiramos, ou não; 
gostemos, ou não, o réu é o polo mais fraco no processo 
penal! Pelo menos, para o garantismo de Ferrajoli e, como 
de modo geral, para todo o pensamento ilustrado, desde 
Beccaria! Não existe a menor possibilidade de relativizar 
um direito fundamental em nome de um suposto interesse 
da sociedade (aliás, Ferrajoli sequer trabalha com essas 
categorias). Quando Ferrajoli se refere aos direitos sociais 
ele está falando do garantismo social, e não do garantismo 
penal! A proteção, isso é verdade, abrange todos os direitos, 
mas a forma de exercê-la difere para cada categoria deles. 
Impossível, pois, falar-se em relativizar garantias no campo 
penal, em nome do que quer que seja! Não há espaço para 
isso na obra do professor italiano.

6) Garantismo não é sinônimo de impunidade! Mas de punição 
com racionalidade e respeito às leis e à Constituição. Nada 
mais, nada menos. Importante registrar que o paradigma 
ideal de um Direito Penal mínimo proposto por Ferrajoli não 
propõe que os bens jurídicos tutelados sejam mínimos. Essa é 
uma leitura reducionista e totalmente enviesada. Obviamente, 
Ferrajoli aposta em um processo sério de descriminalização 
(até porque, convenhamos, há inúmeras figuras típicas que já 
deveriam ter sido expurgadas há tempos — ou, será que ainda 
precisamos conviver com ato obsceno, jogos de azar e coisas 
desse jaez?), sugerindo, como possível solução, a adoção da 
reserva de código para tratar de matéria de natureza penal15. 
Mas não minimiza a tutela dos bens jurídicos relevantes! 
O modelo de DP Mínimo (insisto!) diz com o respeito às 
garantias. Por exemplo, Ferrajoli considera a corrupção crime 
grave, sim! Porém, em nenhum momento concorda que, para 
puni-la, podemos jogar no lixo o sistema acusatório e deixar 
o juiz investigar, adotar medidas constritivas de ofício, etc. 

15 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. Madrid: Editorial Trotta, 2008, p 220-
233.
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[…]16.

Assim, entre aqueles que assumem o “garantismo penal” e os que exaltam 
o “garantismo social”, o fato comum é que as críticas provêm da colisão desses no 
campo da persecução penal17.

Em vista disso, aborda-se no decorrer desta dissertação que, dentre os efeitos 
da consensualidade estabelecida no ANPP, um deles é mitigar essa polarização em 
casos envolvendo crimes de corrupção ativa empresarial.

Isso não significa que serão ignoradas eventuais críticas sobre o uso do ANPP em 
crimes de corrupção ativa empresarial, em razão da reprovabilidade intrínseca que 
o cerca e eventual insuficiente proteção ao bem jurídico correlato. Para tanto, será 
abordada a aplicação do instituto sob o viés do princípio da proibição da proteção 
deficiente, com sugestão de critérios objetivos para diferenciar em que casos é 
recomendável o uso do acordo (item 5.1).

Sabe-se que “nenhuma pesquisa é totalmente controlável, com início, meio e 
fim18”, mas certamente explorar o tema para além dos limites doutrinário e normativo, 
com abordagem de entendimentos jurisprudenciais e soluções práticas, proporcionará 
outros ângulos de reflexão diante de problema a ser manejado no âmbito da política 
criminal executada pelo Ministério Público19.

1.3 A PROPOSTA DESTE ESTUDO

Paulo César Busato leciona que as eleições de diretrizes político-criminais 
referentes à atuação do Ministério Público têm, necessariamente, grande influência 
nos rumos que seguirá o Direito Penal brasileiro, tanto no estudo da dogmática, da 
Política Criminal, como no desenvolvimento de uma necessária linguagem própria que 
corresponda aos objetivos visados pelo Estado com a aplicação das consequências 
jurídicas do delito20:

16 PINHO, Ana Cláudia Bastos de. Garantismo penal: Ferrajoli por Ferrajoli, colocando os 
pingos nos is. Consultor Jurídico, 29/07/2020, sem página.
17 A diferenciação será retomada no item 4.1.
18 GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: Como fazer pesquisa qualitativa em 
Ciências Sociais. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 13.
19 Salo de Carvalho ao abordar em trabalhos acadêmicos “a ancoragem do trabalho no 
empírico e o seu atravessamento pelo teórico”, adverte não ser possível uma cisão artificial 
entre teoria e prática, “como se uma construção teórica não dependesse de um mínimo de 
efetividade e a prática não estivesse invariavelmente informada por uma teoria, por mais 
que o operador não se dê conta dos pressupostos que orientam o seu agir [...]”. CARVALHO, 
Salo de. Como (não) se faz um trabalho de conclusão: provocações úteis para orientadores e 
estudantes de Direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 47.
20 BUSATO, Paulo César. Reflexões sobre o Sistema Penal do nosso tempo. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, p. 69.
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Não tenho qualquer dúvida de que cada Promotor de Justiça, 
em sua atuação político-criminal cotidiana, ao decidir, a 
respeito dos rumos interpretativos de cada impulso da 
Justiça Criminal, traz a lume os pontos que vão ser objeto de 
discussão técnico jurídico. [...] Assim, é muito importante que 
o Ministério Público esteja consciente do papel determinante 
que exerce na evolução do desenvolvimento dogmático 
do Direito penal brasileiro, dado que suas opções político-
criminais representam um papel de verdadeiro ‘filtro’ das 
questões que doravante tendem a ser postas em discussão21.

Justamente por isso se pretende investigar em que medida o ANPP deverá ser 
usado pelo Ministério Público no plano da execução da política criminal funcionalmente 
ordenada em crimes de corrupção ativa empresarial.

Para esse propósito, será necessário primeiramente compreender o papel do 
Ministério Público na esfera penal e quais foram as mudanças em sua atuação a partir 
da introdução de institutos da Justiça Penal Negociada no ordenamento jurídico.

Registrando de plano que o ANPP constitui o ponto mais importante do giro 
brasileiro em direção ao denominado Direito Penal consensual22, operação que mexe 
com toda a arquitetura jurídica do Sistema Penal brasileiro e que exigirá reflexão 
acadêmica sobre os efeitos acarretados na forma de realizar a persecução penal pelo 
Ministério Público23. Logo, é fundamental explorar todas as características do instituto.

O recorte escolhido, vinculado ao crime de corrupção ativa empresarial, além 
de ter a pretensão de mostrar a abrangência de aplicação do ANPP, quer minutar 
sugestões de customização do instituto ao perfil do infrator em questão, objetivando 
a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito.

Nesse contexto, optou-se por uma linha de pesquisa pelo método hipotético-
dedutivo, com revisão doutrinária e jurisprudencial e observando-se também como 
tais infratores são tratados normativamente e apenados pelo Sistema de Justiça 
Criminal; após, centra-se na construção de balizas mínimas de uso do ANPP que se 
alinham da melhor forma com o papel constitucional penal do Ministério Público para 
atingir eficazmente a função do Direito Penal, na perspectiva dos que entendem24 que 

21 Ibidem, p. 69-70.
22 Nesse ponto Cabral leciona que no Brasil os institutos relacionados ao denominado 
Direito Penal consensual são: a transação penal, a suspensão condicional do processo, a 
colaboração premiada e agora o ANPP. CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de 
Não Persecução Penal. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 66-78.
23 Ibidem, p. 8.
24 Para Claus Roxin a função do Direito Penal consiste em garantir a seus cidadãos uma 
existência pacífica, livre e socialmente segura, sempre e quando estas metas não possam ser 
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isso se traduz no papel primordial de servir de instrumento para a tutela dos bens 
jurídicos mais relevantes25.

Diante de tais limites, a dissertação foi desenvolvida em cinco capítulos e 
considerações finais. Assim sendo, no capítulo primeiro26 discute-se a origem, as 
principais características e a estrutura normativa do Ministério Público brasileiro, 
destacando o papel constitucional da instituição na persecução penal. A partir disso, 
se historiou o princípio da obrigatoriedade da ação penal, propondo-se sua releitura 
para assim alinhar-se ao sistema jurídico-penal vigente.

Essa primeira etapa propiciou sustentação para o desenvolvimento do capítulo 
dois27, no qual se passa a tratar da Justiça Penal Negociada, cotejando-a com o 
Sistema de Justiça Penal conflitivo, os reflexos do momento social atual na persecução 
penal e alguns dados estatísticos da realidade judicial penal brasileira. Firmado que 
o ordenamento jurídico brasileiro adotou um modelo dual (convivendo o processo 
penal litigioso com o processo penal negociado), tratou-se especificamente da 
origem, requisitos, condições possíveis de serem acordadas e natureza jurídica do 
ANPP, bem como das obrigações jurídicas acordadas com as partes envolvidas e das 
consequências em caso de descumprimento.

Em um terceiro momento28, discorre-se sobre a teoria do crime de colarinho 
branco, descrita por Edwin H. Sutherland, bem como são delimitados os principais 
contornos jurídicos do crime de corrupção ativa para, na sequência, associá-
los. Estabeleceu-se que o crime de corrupção ativa empresarial ofende, além da 
moralidade administrativa, a ordem econômica constitucional, o que exige cautela na 
formalização de ANPP em tais situações.

Na sequência, por amostragem, realizou-se pesquisa nos sites dos Tribunais 
da região sul do Brasil, visando concretamente demonstrar que alguns crimes de 
corrupção ativa empresarial já julgados, em razão da pena aplicada e da primariedade 
dos agentes envolvidos, estariam aptos à formalização do ANPP. Pontuou-se que não 
caberá acordo em todos os casos indistintamente, mas que há compatibilidade do 
acordo em certas condutas, que seu uso pode transpor a resistência sistêmica no trato 
igualitário dos crimes de corrução em relação aos demais e que há vantagens em sua 
formalização, quando cabível, para o Sistema de Justiça, vítimas e investigados.

alcançadas com outras medidas político-sociais que afetem em menor medida a liberdade 
dos cidadãos. ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. 2ª 
edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2018, p. 16-17.
25 O tema será retomado no item 5.1.
26 Item 2.
27 Item 3. 
28 Item 4.
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Alinhando todos os conceitos anteriores e descortinado o protagonismo político-
criminal do Ministério Público, no capítulo quatro29 ofertam-se parâmetros para a 
proposta de ANPP em crimes de corrupção ativa empresarial. Para tanto, primeiro foi 
destacada a importância de avaliar-se o ANPP no caso da criminalidade ora estudada, 
em conjunto com a proibição da proteção deficiente. Segundo, apresentou-se os 
desafios probatórios em investigações de crimes de corrupção ativa e a viabilidade 
do uso do ANPP como fonte de prova. Terceiro, esclareceu-se a importância de que 
seja constituído em suas condições o efeito shaming durante a responsabilização 
criminal dos infratores empresários. Quarto, asseverou-se a complexidade da atuação 
do Ministério Público e foram propostas referências objetivas de atuação ética e 
subordinada aos procedimentos normativos aplicáveis.

Fechando o ciclo do estudo proposto, no capítulo cinco30 elenca-se sugestão de 
cláusulas de referências para ANPP em crime de corrupção ativa empresarial. Nas 
considerações finais, apresenta-se o apanhado de tudo que foi discutido.

Apesar do título pretensioso da dissertação, reconhece-se que algumas posições 
escolhidas são polêmicas e dariam azo a discussões jurídicas acaloradas e bem 
fundamentadas em qualquer um dos ângulos defendidos.

Adverte-se, todavia, que não se tentou solucionar de maneira definitiva as 
indagações realizadas, mas principalmente lançar luz à problemática, sendo certo que 
as sugestões necessariamente devem passar pelo filtro valorativo da independência 
funcional do promotor e procurador do Ministério Público.

29 Item 5.
30 Item 6.
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2 O MINISTÉRIO PÚBLICO E O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE

O Ministério Público é um órgão de Estado independente e autônomo (por isso 
não vinculado a nenhum dos três Poderes), atuante no âmbito extrajudicial e judicial 
na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis31.

Conforme esclarece Gerson Daniel Silva da Silveira, a origem histórica do 
Ministério Público é diversificada e não pacífica:

Dentre as tantas polêmicas que gravitam a respeito do 
Ministério Público, até mesmo o estudo sobre as suas origens 
históricas não é pacífico. Existem profundas controvérsias 
entre os pesquisadores acerca dos vestígios mais primitivos 
da instituição. Há expressa referência aos éforos de Esparta, 
os quais detinham a função moderadora entre o poder real 
e o senatorial; presidiam a Assembleia ao coordenar as 
reuniões da Gerúsia e da Ápela; ordenavam a mobilização em 
caso de guerra; controlavam a administração – inseridas aqui 
a vida econômica e social cidade – e a educação, bem como 
vetavam os projetos de lei e, sobretudo, tinham a atribuição 
de fiscalizar as atividades dos reis32.

Silveira ainda cita que, na Roma antiga, são identificados como os antecessores 
dos Promotores de Justiça os Advocatus Fisci e os Procuratores Caesaris, encarregados 
de vigiar a administração de bens do Imperador, além de serem responsáveis a zelar 
pela moralidade pública e fazer o censo dos cidadãos33.

Para Marcellus Polastri Lima, na Idade Média, foram reconhecidos traços 
ministeriais no Saions germânicos, nos Bailios e Senescais, que eram procuradores 
dos senhores feudais, nos Gastaldi do direito longobardo, nos Advogatori di Comun 
de Veneza, e ainda, nos Gemeiner Anklager (acusador comum) da Alemanha, que se 
incumbiam da acusação quando o particular restava inerte, além dos Vindex Religionis 
do direito canônico34.

Enquanto para Roberto Lyra, a origem remonta a um longínquo passado remoto 
há mais de 4 mil anos no Egito, na figura do funcionário real, conhecido como magiaí, 
compreendido como a “língua e os olhos do rei”. Dentre as suas inúmeras atribuições, 
exercia a função de castigar rebeldes; reprimir os violentos e proteger os cidadãos 

31 Art. 127 da CF.
32 SILVEIRA, Gerson Daniel Silva da. Ministério Público: o equilíbrio entre o garantismo e 
o eficientismo na justiça penal consensual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 7.
33 Ibidem, p. 8.
34 POLASTRI LIMA, Marcellus. Ministério Público e Persecução Criminal. 5. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2016, p. 25.
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pacíficos; acolhia os pleitos do homem justo e verdadeiro, perseguindo o malvado e 
mentiroso; era marido da viúva e o pai do órfão; ouvia as palavras de acusação para, 
a seguir, subsumi-las às disposições legais aplicáveis e, acima de tudo, participava 
diretamente das instruções na persecução da verdade35.

Não obstante, Paulo Rangel aponta com propriedade que “na verdade, o que se 
faz quando se procuram as raízes do Ministério Público é tentar identificar funções 
de fiscalização de atos ilegais em cargos de agentes da época”, concluindo com base 
nessa premissa que a origem mais precisa da instituição está no Direito francês, na 
personificação dos Procureurs du Roi36, nascendo e formando-se no judiciário francês37.

Assim, o primeiro diploma legal a tratar especificamente sobre a figura do 
promotor de Justiça foi o sistema judiciário francês, na Ordenança de 25 de março 
de 1302, de Felipe IV, intitulado Rei Belo, sendo vedado aos procuradores do rei 
patrocinar qualquer outro interesse que não os da coroa, bem como, para assumir a 
função, tinham de prestar os mesmos juramentos impostos aos magistrados38.

Baseado nisso, elucida Paulo Rangel que os reis sempre deixavam clara 
a independência de seus procuradores em relação aos juízes através de atos, 
constituindo-se em verdadeira magistratura diversa da dos julgadores, e por isso a 
disposição física daqueles na época nas sessões da Corte consolidou no século XVIII a 
expressão Parquet, em alusão ao piso dos tribunais. Isso porque os procuradores do 
rei não se dirigiam aos juízes do chão, mas de cima do mesmo assoalho (Parquet em 
francês) em que estava o estrado dos juízes, embora tivessem de falar de pé, o que 
também originou a alcunha de magistratura de pé39.

Diante disso, Rangel esclarece que a independência funcional do Ministério 
Público tem raízes históricas:

A independência funcional do Ministério Público tem raízes 
históricas, pois em 1879 a Corte de Cassação Criminal 
declarava de forma definitiva que os membros do Ministério 
Público eram totalmente independentes em relação às cortes 
e aos tribunais perante os quais funcionavam, não havendo 
nenhuma subordinação perante os magistrados que atuavam 
sentados, muito menos podiam os Procuradores do Rei sofrer 

35 LYRA, Roberto. Teoria e Prática da Promotoria Pública. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 2001, p. 17.
36 Na tradução livre, procuradores do rei.
37 RANGEL, Paulo. Investigação Criminal Direta pelo Ministério Público: visão crítica. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 93.
38 SILVEIRA, Gerson Daniel Silva da. Ministério Público: o equilíbrio entre o garantismo e 
o eficientismo na justiça penal consensual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 8.
39 RANGEL, Paulo. Investigação Criminal Direta pelo Ministério Público: visão crítica. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 94.
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qualquer censura ou críticas dos tribunais40.

Feito o breve registro da origem histórica, as atribuições outorgadas pelo 
constituinte de 1988 ao Ministério Público é extensa41, com poucos assuntos referentes 
à sociedade brasileira que não possam ser objeto de intervenção.

Nesse ponto, a sua atividade na seara criminal rege-se por princípios específicos 
que delimitam a discricionariedade de atuação de seus membros, entre eles, o 
princípio da obrigatoriedade da ação penal pública.

Inclusive, algumas obras que tratam do assunto42 apontam que um dos obstáculos 
que se levanta contra a possibilidade de celebração de acordos penais é o princípio da 
obrigatoriedade da ação penal.

Porém, as mudanças promovidas pela Carta Política vigente reverberaram na 
legislação infraconstitucional43, o que de certa forma exige dimensionar até que ponto 
o princípio da obrigatoriedade da ação penal permanece vigente ou com o mesmo 
conteúdo normativo conforme será tratado nos itens 2.3 e 2.4.

2.1 DELINEAMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

De acordo com Emerson Garcia, a lógica cartesiana que buscava ajustar o 
Ministério Público a um dos três arquétipos básicos de funções estatais sempre 
dificultou a compreensão sobre o modo de sua inserção nas estruturas de poder, 
historiando que:

Já esteve entre os “órgãos de cooperação nas atividades 
governamentais” (1934), no âmbito do Poder Executivo 
(1969) ou do Poder Judiciário (1967), ou foi simplesmente 
omitido (1937). A Constituição de 1946 chegou a lhe dedicar 
título próprio, dissociando-o dos demais Poderes do Estado, e 
a Constituição de 1988 o inseriu entre as “funções essenciais à 
administração da Justiça”. Se a legislação infraconstitucional 
já havia lhe assegurado algumas prerrogativas, foi com 
a reconstrução democrática do País que a Instituição 

40 Ibidem, p. 94.
41 Arts. 127 e 129 da CF.
42 BARROS, Francisco Dirceu. Acordo Criminais. Leme/SP: JH Mizuno, 2020. p. 50-51; 
CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 16; LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2020, p. 275; CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 127 e TURESSI, Flávio Eduardo. Justiça Penal Negociada e Criminalidade 
Macroeconômica Organizada. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 207.
43 A CF de 1988, no art. 98, inciso I, determinou a criação dos Juizados Especiais Criminais 
para infrações penais de menor potencial ofensivo, permitindo a realização de transação 
penal (instituto negocial), que foi regulamentada pela Lei n. 9.099/95. O tema será retomado 
no item 3.1.
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verdadeiramente alcançou o seu apogeu. Foram dissolvidos os 
vínculos com o Executivo e ao Ministério Público foi outorgada, 
de forma expressa, autonomia funcional e administrativa e, 
de forma implícita, autonomia financeira [...]44

E, ao atentar-se nas funções estatais exercidas pelo Ministério Público, de fato, 
conclui-se que esse não se equipara ao Poder Legislativo ou Poder Judiciário, como 
explica Hugo Nigro Mazzilli:

[...] o simples fato de zelar pela aplicação da lei não o torna 
um complemento do Legislativo, da mesma forma que o Poder 
Judiciário e o Poder Executivo — que também aplicam a lei, 
seja de forma contenciosa ou não — só por isso não passam a 
ser meros complementos da atividade legiferante.

A tese de ser o Ministério Público um órgão do Poder Judiciário 
também não convence, ainda que na Constituição de 1967 
tenha sido ele inserido dentro do Capítulo do Poder Judiciário. 
Com efeito, ainda quando o Ministério Público atue junto ao 
Judiciário — pois nem todas suas atribuições se desenvolvem 
em juízo —, não é ele órgão jurisdicional, pois não dirime, com 
a força estatal, os conflitos de interesses entre as partes45.

Mazzilli ainda esclarece que, apesar de conceitualmente o Ministério Público 
ter afinidade com o Poder Executivo, não se destina a servir à administração pública 
executiva:

Desta forma, à vista do critério residual, como o Ministério 
Público não legisla nem presta jurisdição, o que faz se insere 
entre os atos da Administração do Estado. Sob essa ótica, 
em período de ditadura militar, a Carta de 1969 inseriu o 
Ministério Público expressamente dentro do Poder Executivo, 
até mesmo para que os governantes tivessem maior controle 
ou manipulação sobre a instituição e seu Procurador-Geral, 
livremente escolhido e destituído pelo chefe do Executivo.

Embora, sob o aspecto puramente conceitual, seja propositado 
considerar o Ministério Público como um órgão administrativo, 
está evidente que, numa verdadeira democracia, o Ministério 
Público não se destina a servir a Administração, nem o governo 
nem os governantes, e sim a promover com autonomia e 
independência a correta aplicação da lei, o que significa 

44 GARCIA, Emerson. O Conselho Nacional do Ministério Público e a semântica do 
“controle”. Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná, Curitiba, n. 1, p. 53-
79, dez/2014, p. 55.
45 MAZZILLI, Hugo Nigro. A natureza das funções do Ministério Público e sua posição no 
processo penal. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 805, p. 464-476, nov. 2002, p. 465.
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até mesmo poder contrariar, se for o caso, os interesses da 
Administração ou dos governantes46.

De qualquer forma, cotejando a Constituição anterior e a de 1988, o Ministério 
Público era ligado ao Poder Executivo e a maior parte de seus esforços era direcionada 
à ação penal pública.

Foi a Constituição Cidadã de 1988 que alterou significativamente a formatação 
do Ministério Público, ao caracterizá-lo como instituição independente e a teor do 
art. 129, inciso II, com a função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos 
e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia”. A propósito:

O Ministério Público pode ser considerado, do ponto de vista 
institucional, a maior novidade trazida pela Constituição de 
1988, mesmo quando comparado aos Poderes de Estado ou 
outras instituições como o Exército ou o Banco Central. Ou 
seja, mesmo com modificações, as atribuições básicas dessas 
instituições e Poderes foram mantidas. De fato, o Legislativo 
continuou bicameral; o Executivo manteve suas atribuições 
administrativas e preservou grandes poderes para legislar; 
o Banco Central permaneceu ligado ao Poder Executivo. 
Quanto ao Ministério Público, entretanto, há um claro ponto 
de inflexão. Antes de 1988, tratava-se de uma instituição 
ligada ao Executivo, responsável principalmente pela ação 
penal pública junto aos tribunais. Após a Constituição de 
1988, o Ministério Público passa a ser independente de todos 
os Poderes de Estado e detentor de atribuições extremamente 
reforçadas de representante da sociedade, inclusive para 
questões coletivas de fundo civil, através da ação civil 
pública47.

Como tem entre suas atribuições fiscalizar os Poderes, não deve ficar subordinado 
hierarquicamente a nenhum um deles, basta recordar que ostenta a titularidade da 
ação penal e da ação de improbidade administrativa também contra governantes, 
legisladores e magistrados ou ação civil pública por danos ao patrimônio público, até 
mesmo contra o próprio Estado.

Seus membros, denominados promotores e procuradores, devem defender 
cidadãos contra abusos e omissões do Poder Público e proteger o próprio Poder Público 
quando violado por particulares. Para tanto, é instituição dotada constitucionalmente 

46 Ibidem, p. 466.
47 KERCHE, Fábio. O Ministério Público e a Constituinte de 1987/88. In: SADEK, Maria 
Tereza (Org.). O Sistema de Justiça. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 
2010, p. 107.
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de autonomia financeira (art. 127, § 3º), funcional (art. 127, § 2º) e administrativa 
(art. 127, § 2º), bem como é prevista a independência funcional de seus membros 
(art. 127, § 1º), conjunto normativo que lhes garante liberdade no exercício de sua 
atividade-fim.

Revela-se assim que o Ministério Público tem autonomia institucional na 
estrutura do Estado (não se vincula nem se subordina a nenhum dos poderes da 
República), não podendo ser extinto ou ter atribuições transferidas a outra instituição, 
e que seus membros têm liberdade para atuar segundo suas convicções, pautados 
sempre nas normas.

Da mesma forma, seus princípios de organização são similares àqueles previstos 
para o Poder Judiciário, com direito de apresentar proposta orçamentária própria ao 
Poder Executivo; de submeter ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos 
e serviços auxiliares, provendo-os por intermédio de concurso público de provas e 
títulos; seus integrantes não respondem a outros poderes ou instituições e gozam 
das mesmas prerrogativas dos membros do Poder Judiciário, como a vitaliciedade, a 
inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos48.

Tem-se assim um remake da origem histórica do Ministério Público vinculada 
aos procuradores do rei do sistema judiciário francês, que receberam o agnome de 
“magistratura de pé”. “Magistratura” em relação à organização e garantias dos juízes; 
de “pé”, quebrando a inércia característica da jurisdição e, de certo modo, do hábito 
dos juízes penais de ficarem sentados, enquanto promotores caminham pelo plenário 
defendendo a sociedade no Tribunal do Júri.

A autonomia orçamentária é fator determinante para garantia da independência 
típica dos Poderes da República, bem como para atuação regular dos membros do 
Ministério Público:

O orçamento do Ministério Público, por exemplo, é proposto 
pelo órgão ao Poder Legislativo, e sua administração é 
realizada pelo próprio Ministério Público, o que aponta uma 
diferença importante em relação a outras organizações 
estatais ou ao próprio Ministério Público antes da Constituição 
de 1988. Além do mais, como a ação penal pública é monopólio 
do Ministério Público, diminuir suas verbas pode significar a 
paralisação de atividade fundamental de enforcement da lei, 
já que não há outro substituto legal para cumprir a função49.

48 SADEK, Maria Tereza. Cidadania e Ministério Público. In: SADEK, Maria Tereza (Org.). 
Justiça e Cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, p. 
4.
49 KERCHE, Fábio. Autonomia e discricionariedade do Ministério Público no Brasil. 
DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 50, n. 2, p. 259-279. 2007, p. 111.
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O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público 
de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 
sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade 
jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação (art. 129, § 3º, da 
CF). Ou seja, o recrutamento dos seus membros é realizado pela própria instituição, o 
que reforça sua autonomia funcional.

Para salvaguardar a autonomia da atuação dos membros do Ministério Público, 
além de garantias constitucionais (§ 5º, inciso I, do art. 128), foram também impostas 
vedações conforme inciso II e § 6º do mesmo artigo c/c art. 95, parágrafo único, inciso 
V:

I – as seguintes garantias:

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo 
perder o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, 
mediante decisão do órgão colegiado competente do 
Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros, assegurada ampla defesa;

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 
4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 
153, § 2º, I;

II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 
honorários, percentagens ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra 
função pública, salvo uma de magistério;

e) exercer atividade político-partidária;

f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou 
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou 
privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto 
no art. 95, parágrafo único, V.
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Art. 95 [...]

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

[...]

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, 
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por 
aposentadoria ou exoneração.

Dessa forma, os membros do Ministério Público são protegidos de eventual 
tentativa de retaliação indevida por agentes de poder em razão do exercício legítimo 
de suas funções, com a garantia de inamovibilidade50, que significa que não devem 
sofrer alteração de sua lotação e matéria de atribuição, sem que concordem ou que 
haja motivo de interesse público.

A esse título, também não podem ter o subsídio reduzido51 e após dois anos 
de efetivo exercício adquirem vitaliciedade, perdendo o cargo somente se houver 
sentença judicial transitada em julgado52.

A garantia de orçamento próprio, a independência de gestão administrativa e 
a autonomia funcional de seus membros possibilitam atuação em favor do estrito 
cumprimento normativo vigente e sem interferências objetivando desvio de sua 
finalidade constitucional.

Além do princípio da independência funcional, a CF atribuiu ao Ministério Público 
os princípios da unidade e da indivisibilidade, conforme § 1º, do art. 127.

O princípio da independência funcional assegura a cada membro do Ministério 
Público inteira autonomia em sua atuação finalística, não se sujeitando a ordens de 
instituições diversas, Poderes ou de outros membros ou órgãos do próprio Ministério 
Público.

Independência que logicamente não desonera os membros do dever de cumprir 
as normas e decisões judiciais, bem como de fundamentar e informar sobre os atos 
praticados. Ademais, a hierarquia é exigida para atos de gestão e funcionamento 
institucional.

E pelo princípio da unidade, os promotores e procuradores integram um só órgão 
e a manifestação de qualquer membro vale como posicionamento de todo o Ministério 
Público. E pelo princípio da indivisibilidade os membros podem ser substituídos por 
outros nos procedimentos administrativos e processos que atuam sem sofrer quebra 
de continuidade.

50 Art. 128, § 5º, inciso I, alínea ‘b’.
51 Art. 128, § 5º, inciso I, alínea ‘c’.
52 Art. 128, § 5º, inciso I, alínea ‘a’.



29

CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Linhas sobre a atuação do Ministério Público

Com o advento da Emenda Constitucional n. 45/2004, foi criado o Conselho 
Nacional do Ministério Público (doravante denominado CNMP), que a teor do § 2º do 
art. 130-A da Constituição exerce “o controle da atuação administrativa e financeira 
do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros”. 
Com relação à natureza jurídica do CNMP, Emerson Garcia esclarece:

Considerando que o Conselho Nacional do Ministério Público 
não está inserido nos Poderes Executivo, Legislativo ou 
Judiciário, isso pela singela razão de ter autonomia própria e 
não estar sujeito ao controle ou à supervisão dessas estruturas 
de poder, é preciso identificar qual a sua natureza jurídica. 
E, aqui, não parece haver maior espaço para dúvidas. Como 
esse órgão não julga e muito menos legisla, é nítida a sua 
natureza administrativa. Ao exercer o controle externo das 
distintas instituições autônomas que integram o Ministério 
Público brasileiro, o Conselho Nacional do Ministério Público 
o faz na condição de órgão administrativo53.

Em relação ao controle externo exercido pelo CNMP em todo o Ministério Público 
brasileiro, o § 2º do art. 130-A da CF restringe à “atuação administrativa e financeira 
do Ministério Público” e aos “deveres funcionais de seus membros”. E para zelar pela 
autonomia funcional e administrativa, o CNMP pode “expedir atos regulamentares, 
no âmbito de sua competência, ou recomendar providências” conforme inciso I do 
§ 2º da Constituição. Com isso abriu-se espaço normativo para o CNMP expedir a 
Resolução que tratou pela primeira vez do ANPP no ordenamento jurídico brasileiro54.

Contudo, no âmbito da atuação funcional propriamente dita, o controle e a 
regulamentação devem se harmonizar com o princípio da independência funcional 
garantido pelo § 1º do art. 127 da CF, para o exercício da atividade-fim dos promotores 
e procuradores.

A atividade-fim, realizada pelos órgãos de execução, vincula-se à defesa dos 
direitos sociais e individuais indisponíveis, à defesa da ordem jurídica e do regime 
democrático, assegurando o respeito aos princípios e normas que garantam a 
participação popular, conforme elencado no art. 129 da CF:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma 
da lei;

53 GARCIA, Emerson. O Conselho Nacional do Ministério Público e a semântica do 
“controle”. Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná, Curitiba, n. 1, p. 53-
79, dez/2014, p. 66.
54 Será tema do item 3.2.
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II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos;

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação 
para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos 
previstos nesta Constituição;

V - defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas;

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos 
de sua competência, requisitando informações e documentos 
para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma 
da lei complementar mencionada no artigo anterior;

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais;

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde 
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a 
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 
públicas.

[...]

Da leitura do texto constitucional, nota-se que são muitas as obrigações do 
Ministério Público, desde a tradicional atuação criminal até a defesa de variados 
direitos sociais difusos, coletivos e individuais homogêneos, consequência da profusão 
de direitos previstos na Constituição Cidadã:

Como se depreende da leitura do texto constitucional, são 
muito amplas as obrigações do Ministério Público, indo 
de sua função mais tradicional, a ação penal, até a defesa 
de variados direitos sociais, sejam eles difusos, coletivos 
ou individuais homogêneos. Para a correta apreciação do 
leque de competências do Ministério Público relacionado 
à defesa de direitos, deve-se considerar o fato de que a 
Constituição Federal de 1988 consagrou uma extensa lista de 
direitos, justificando sua proclamação como a “Constituição 
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Cidadã”. Os direitos constitutivos da cidadania foram 
significativamente alargados. Aos tradicionais direitos de 
natureza individual (civis e políticos) foram incorporados os 
direitos supraindividuais ou sociais. Desta forma, o Ministério 
Público é chamado a agir em novas áreas, cabendo à 
instituição salvaguardar e proteger interesses e direitos 
constitucionalmente previstos, protegendo-os de abusos do 
poder, tanto por parte do Estado como de particulares55.

Os aspectos de autonomia institucional, independência funcional e o instrumento 
de ação civil pública tornaram o Ministério Público do Brasil não somente o caso 
mais extremo de Parquet distante dos Poderes políticos quando comparado a outros 
países, como também um caso único56. Para exemplificar, veja que o Ministério Público 
inglês, o francês, o alemão, o canadense, o espanhol e o Ministério Público Federal 
norte-americano são ligados ao poder político stricto sensu, Poder Executivo ou Poder 
Legislativo, conforme o Sistema de Governo57.

A soma da característica essencial de inércia do Poder Judiciário, do inquérito 
civil, da ação civil pública, da autonomia institucional, da independência funcional dos 
seus membros e a significativa ampliação de direitos individuais e sociais reconhecidos 
na CF de 1988 trouxe protagonismo do Ministério Público em praticamente todas as 
áreas, como educação, saúde, meio ambiente, relações de trabalho, proteção civil 
de idosos, crianças e vulneráveis, para além da persecução penal, o que reforçou a 
distinção das características do órgão em relação aos demais do mundo.

Autonomia institucional, independência funcional e protagonismo na defesa 
dos direitos sociais difusos, coletivos e individuais homogêneos que, entre outros, 
são fundamentais para a compreensão do ANPP e seu uso pelo Ministério Público 
enquanto política criminal a ser desenvolvida no âmbito do combate à corrupção 
ativa empresarial, conforme será tratado no decorrer desta dissertação.

2.2 A FUNÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SEARA CRIMINAL

É notório que o Estado moderno, detentor do monopólio legítimo da violência 
física, deve punir aqueles que, nos termos da lei, perturbarem a paz ou o bem-estar 
social. O Ministério Público, as polícias, os estabelecimentos penitenciários (esses 

55 SADEK, Maria Tereza. Cidadania e Ministério Público. In: SADEK, Maria Tereza (Org.). 
Justiça e Cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009. p. 
4.
56 KERCHE, Fábio. O Ministério Público e a Constituinte de 1987/88. In: SADEK, Maria 
Tereza (Org.). O Sistema de Justiça. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 
2010, p. 119.
57 Ibidem, p. 113.
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dois últimos órgãos do Poder Executivo) e o Poder Judiciário são as instituições no 
âmbito penal responsáveis pela execução dessa função de Estado.

Apesar de o Ministério Público não ser formalmente um quarto Poder, evidenciou-
se o elevado status constitucional ofertado, outorgando-se lhe todas as garantias de 
Poder, o que na esfera penal encontra total coerência, pois ostenta o monopólio de 
fato e de direito de uma parcela direta da própria soberania estatal, como explica 
Mazzilli:

Com efeito, no exercício da ação penal pública, a atuação do 
Ministério Público condiciona o direito de punir do Estado. 
O exercício do direito de punir, que deriva diretamente 
da soberania do Estado, compreende quatro condições 
para ser autuado: a) a elaboração da lei penal (atividade 
conjunta do Poder Legislativo e do Poder Executivo, sob 
controle de constitucionalidade do Poder Judiciário); b) a 
acusação penal (monopolizada pelo Ministério Público, a 
só exceção da ação privada subsidiária, em caso de inércia 
ministerial); c) a jurisdição penal (monopolizada pelo 
Poder Judiciário, à exceção da competência do júri); d) a 
execução penal (atividade desenvolvida em colaboração pelo 
Poder Executivo e pelo Poder Judiciário, com a atuação do 
Ministério Público). Ora, na fase pré-processual, o Ministério 
Público exerce uma parcela direta da soberania do Estado 
porque decide incontrastavelmente se propõe ou não a 
ação penal pública. Assim, se o Ministério Público insistir 
no arquivamento das investigações, nem mesmo o Poder 
Judiciário poderá determinar que ele promova a ação penal 
pública (Constituição, art. 129, I; Cód. de Processo Penal, art. 
28). Naturalmente, depois de proposta a ação penal pública, 
a partir da instauração do processo penal passará a caber ao 
órgão jurisdicional decidir absolutamente sobre a imputação 
inicial58.

Mas nos crimes comuns, como os de violência doméstica contra mulher, 
embriaguez ao volante, posse irregular de arma de fogo, furtos, receptações, 
roubos, tráfico de drogas etc., o Ministério Público tem pequena participação na fase 
investigatória criminal, que fica a cargo da Polícia Judiciária, conforme dispõe o art. 
144, §§, da CF.

A investigação criminal policial se realiza por meio do inquérito policial, que é 
um procedimento administrativo privativo da Polícia Judiciária, que marca a fase pré-
processual de apuração de fatos, em tese, criminosos. É instrumento investigativo 

58 MAZZILLI, Hugo Nigro. A natureza das funções do Ministério Público e sua posição no 
processo penal. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 805, p. 464-476, nov. 2002, p. 467-468.
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exclusivo da Polícia Judiciária, porém a investigação criminal, não.
Isso porque o Ministério Público pode investigar diretamente na fase pré-

processual penal, embora seguidamente se retome a discussão sobre essa 
possibilidade, visto que para alguns tal atribuição seria questionável ante o teor 
do texto constitucional, por não haver referência expressa. Neste sentido, houve 
tentativa, através da famosa Proposta de Emenda Constitucional n. 37/2011, batizada 
de “PEC da Impunidade”, visando literalmente vedar a possibilidade de o Ministério 
Público titularizar também a fase investigatória, que, como se sabe, após forte apoio 
popular, foi rejeitada pelo Plenário da Câmara dos Deputados em 25/06/2013 por 430 
votos, com apenas 9 favoráveis e 2 abstenções.

Atualmente o Ministério Público instaura, quando necessário, o denominado 
procedimento investigatório criminal, que é instrumento procedimental administrativo 
de coleta de dados, destinado a apurar a ocorrência de infrações penais de natureza 
pública, servindo como embasamento para o juízo de propositura de ação penal ou 
de arquivamento. Nesse sentido, a vigente Resolução n. 181/2017, do CNMP, que 
dispõe sobre a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a 
cargo dos membros do Ministério Público, conceitua-o da seguinte forma:

Art. 1º O procedimento investigatório criminal é instrumento 
sumário e desburocratizado de natureza administrativa 
e investigatória, instaurado e presidido pelo membro do 
Ministério Público com atribuição criminal, e terá como 
finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa 
pública, servindo como preparação e embasamento para o 
juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal.

Inclusive, um dos fundamentos dessa Resolução faz menção ao entendimento 
do STF em sede de repercussão geral favorável a investigações diretas pelo Ministério 
Público:

Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal 
fixou, em repercussão geral, a tese de que o “Ministério 
Público dispõe de competência para promover, por autoridade 
própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, 
desde que respeitados os direitos e garantias que assistem 
a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação 
do Estado”. (RE 593727, Repercussão Geral, Relator: Min. 
CÉZAR PELUSO, Relator para Acórdão: Min. GILMAR MENDES, 
julgamento em 14/5/2015, publicação em 8/9/2015)

Como regra, os membros do Ministério Público se valem do procedimento 
investigatório criminal para apurar fatos criminosos, em tese, praticados por 
policiais, políticos e empresários influentes, especialmente ligados a crimes contra a 
administração pública ou grupos criminosos estruturados e com abrangente atuação, 
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justamente por ter maior independência política e menor ingerência externa que a 
Polícia Judiciária.

Ou seja, o Ministério Público utiliza do expediente investigatório direto em casos 
em que a Polícia Judiciária é deficiente ou inefetiva, sem desconsiderar que essa atua 
por meio do inquérito policial em expressiva quantidade nos demais crimes.

Finalizadas as investigações, a ação penal pública é prerrogativa estatal e poder-
dever do Ministério Público (art. 129, inciso I, da CF) que, verificando indícios de 
autoria e materialidade, ofertará denúncia ao Poder Judiciário para que se instaure 
a relação jurídico-processual “com o escopo de apurar, à luz do contraditório e da 
ampla defesa, a prática de infração penal, assumindo, inteiramente, o ônus de provar 
a culpa do réu, devendo, inclusive, diligenciar para colher todas as provas (lícitas e 
legítimas) que interessem ao processo (a favor ou não do réu)59”.

Contudo, se eventualmente houver inércia injustificada do Ministério Público 
no prazo legal, sem denunciar, avençar acordo penal quando aplicável, promover 
arquivamento ou requerer/providenciar diligências que entender faltantes, poderá o 
ofendido agir em substituição processual (art. 5o, inciso LIX, da CF).

As hipóteses que autorizam o arquivamento de investigações criminais são as 
mesmas previstas para rejeição da peça acusatória e de absolvição sumária dos arts. 
395 e 397 do CPP, aplicáveis por analogia diante da ausência de regramento específico.

Apesar das garantias constitucionais de que no processo penal haverá um órgão 
de acusação distinto do que julgará e que o réu terá obrigatoriamente defesa técnica, 
deve o procurador ou promotor natural requerer a absolvição quando verificar que 
não há provas da culpabilidade ou restar caracterizada a inocência.

Entre outros, essa possibilidade de o Ministério Público constitucionalmente 
dever pugnar pela condenação quando provado na instrução penal o delito imputado 
ou pela absolvição em caso contrário, despertou interessante discussão doutrinária a 
respeito da posição do Parquet no âmbito do Processo Penal, como explica Mazzilli:

Também no âmbito do processo penal, a posição do Ministério 
Público é controvertida: parte sui generis (Vincenzo Manzini, 
Hélio Tornaghi); parte imparcial (Alfredo De Marsico, 
Magalhães Noronha); parte parcial (Francesco Carnelutti); 
parte material e processual (José Frederico Marques); parte 
formal, instrumental ou processual (Jorge Olmedo, Giovanni 
Leone, Fernando da Costa Tourinho Filho); não é parte (Otto 
Mayer, Biagio Petrocelli)60.

59 RANGEL, Paulo. Investigação Criminal Direta pelo Ministério Público: visão crítica. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 134.
60 MAZZILLI, Hugo Nigro. A natureza das funções do Ministério Público e sua posição no 
processo penal. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 805, p. 464-476, nov. 2002, p. 469.
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Para Mazzilli, o Ministério Público é parte material, pois ao promover a ação 
penal pública é o próprio Estado que o faz (teoria da organicidade); é também parte 
formal, pois é um dos sujeitos processuais, com ônus e faculdades processuais61.

Diante da evolução histórica que aboliu a autotutela ou vingança privada62, o 
Estado assumiu o controle das investigações, ritos processuais e punições, valendo-
se as sociedades organizadas de sistemas processuais, destacando-se o sistema 
inquisitivo, acusatório e misto como paradigmas. A propósito, aproveita-se da didática 
do professor Renato Brasileiro de Lima para diferenciar os dois primeiros sistemas 
processuais citados:

Sistema Inquisitorial Sistema Acusatório

Não há separação das funções de acusar, 
defender e julgar, que estão concentradas em 
uma única pessoa, que assume as vestes de 
um juiz inquisidor;

Separação das funções de acusar, defender e 
julgar. Por consequência, caracteriza-se pela 
presença de partes distintas (actum trium 
personarum), contrapondo-se acusação 
e defesa em igualdade de condições, 
sobrepondo-se a ambas um juiz, de maneira 
equidistante e imparcial

Como se admite o princípio da verdade real, 
o acusado não é sujeito de direitos, sendo 
tratado como mero objeto do processo, daí 
por que se admite inclusive a tortura como 
meio de se obter a verdade.

O princípio da verdade real é substituído 
pelo princípio da busca da verdade, devendo 
a prova ser produzida em fiel observância 
ao contraditório e à ampla defesa.

Gestão da prova: o juiz inquisidor é dotado 
de ampla iniciativa acusatória e probatória, 
tendo liberdade para determinar de ofício 
a colheita de elementos informativos e de 
provas, seja no curso da investigação, seja no 
curso da instrução processual; [...]

Gestão da prova: recai precipuamente 
sobre as partes. Na fase investigatória, o 
juiz só deve intervir quando provocado, e 
desde que haja necessidade de intervenção 
judicial. Durante a instrução processual, 
prevalece o entendimento de que o juiz 
tem certa iniciativa probatória, podendo 
determinar a produção de provas de ofício, 
desde que o faça de maneira subsidiária; 
[...]63

O terceiro sistema é chamado de misto, porquanto abrange duas fases processuais 
distintas: a primeira é tipicamente inquisitorial, destituída de publicidade e ampla 
defesa, com instrução escrita e secreta, sem acusação e, por isso, sem contraditório. 
Sob o comando do juiz, são realizadas uma investigação preliminar e uma instrução 

61 Ibidem, p. 469.
62 Será tratado no item 3.1.
63 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 
2020, p. 45.
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preparatória, objetivando-se apurar a materialidade e a autoria do fato delituoso. Na 
segunda fase, de caráter acusatório, o órgão acusador apresenta a acusação, o réu 
se defende e o juiz julga, vigorando, em regra, a publicidade, a oralidade, a isonomia 
processual e o direito de manifestar-se a defesa depois da acusação64.

Importante ressaltar que se parte do pressuposto de que o Brasil adotou o 
sistema majoritariamente acusatório, considerando a nítida divisão dos “atores” 
que ostentam as funções de acusar, defender e julgar, bem como em razão de que o 
acusado não é mero objeto de direitos como no sistema inquisitório, mas sim sujeito 
de direitos e garantias constitucionais (devido processo legal, contraditório e ampla 
defesa, presunção de inocência, julgamento por juiz competente e imparcial etc.). 
Diz-se “majoritariamente”, dado que permanece certa carga inquisitorial, como bem 
explica Paulo Rangel:

O Brasil adota um sistema acusatório que, no nosso modo 
de ver, não é puro em sua essência, pois o inquérito policial 
regido pelo sigilo, pela inquisitoriedade, tratando o indiciado 
como objeto de investigação, integra os autos do processo, 
e o juiz, muitas vezes, pergunta, em audiência, se os fatos 
que constam do inquérito policial são verdadeiros. Inclusive, 
ao tomar depoimento de uma testemunha, primeiro lê seu 
depoimento prestado, sem o crivo do contraditório, durante 
a fase do inquérito, para saber se confirma ou não, e, depois, 
passa a fazer as perguntas que entende necessárias. Neste 
caso, observe o leitor que o procedimento meramente 
informativo, inquisitivo e sigiloso dá o pontapé inicial na 
atividade jurisdicional à procura da verdade processual. 
Assim, não podemos dizer, pelo menos assim pensamos, 
que o sistema acusatório adotado entre nós é puro. Não é. 
Há resquícios do sistema inquisitivo, porém já avançamos 
muito65.

Por sua vez, o próprio ANPP gestado pelo CNMP e materializado inicialmente 
pela Resolução n. 181/201766, que considerou para tal fim as disposições contidas no 
art. 127, caput, e no art. 129, incisos I, II, VII e IX, ambos da CF, bem como o art. 8º, 
da Lei Complementar n. 75/1993 (Estatuto do Ministério Público da União) e o art. 
26, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), confirmou a 
“opção inequívoca da CF pelo sistema acusatório”, conforme um dos fundamentos da 
Resolução em questão, que cita julgado do Tribunal Pleno do STF e voto do Ministro 

64 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 
2020, p. 45.
65 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 29. ed. Barueri/SP: Atlas, 2021, p. 46.
66 Serão contextualizados no item 3.2 os motivos para criação do instituto e as principais 
críticas.
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Roberto Barroso:

Considerando que, como bem aponta o Ministro Roberto 
Barroso, em julgamento do Tribunal Pleno do Supremo 
Tribunal Federal, “a Constituição de 1988 fez uma opção 
inequívoca pelo sistema acusatório – e não pelo sistema 
inquisitorial – criando as bases para uma mudança profunda 
na condução das investigações criminais e no processamento 
das ações penais no Brasil”. (ADI 5104 MC, Relator: Min. 
ROBERTO BARROSO, julgamento em 21/5/2014, publicação 
em 30/10/2014)

A partir do momento em que se firmou o poder acusatório estatal na titularidade 
do Ministério Público, houve redimensionamento dos poderes do Judiciário na fase 
investigatória pré-processual, bem como em relação a sua iniciativa probatória na 
fase processual para aquele e o respectivo fortalecimento da imparcialidade deste:

Cuidou-se de uma redefinição que limitou os poderes do Juiz, 
sobretudo quanto à sua iniciativa investigatória na fase pré-
processual, bem como quanto à sua iniciativa probatória na 
fase processual. Antes de representar um enfraquecimento da 
função jurisdicional, tal redimensionamento teve o mérito de 
fazer com que o órgão jurisdicional se aproximasse ainda mais 
da sua desejada imparcialidade. Mas também o Ministério 
Público experimentou um redimensionamento de suas 
funções, mas num sentido que se pode dizer inverso àquele 
experimentado pelo Juiz e, em certo sentido, em detrimento 
dos poderes deste.

Com efeito, ao passo que o Juiz se viu alijado de determinados 
poderes no processo penal, houve um notável acréscimo dos 
poderes do Ministério Público67.

Apesar disso, o Ministério Público, durante anos, combateu a improbidade 
administrativa e a corrupção política através de inquéritos civis e ações judiciais 
promovidas pelos membros com atuação na esfera civil.

Com esse fim, Rogério Bastos Arantes exemplifica que o Ministério Público paulista 
durante os anos 90 desenvolveu ações no combate à improbidade administrativa e 
à corrupção política, atingindo resultados nada desprezíveis. Esclarece que apesar 
da baixa efetividade processual das ações judiciais movidas contra administradores 
públicos nesse período, o efeito político da luta travada por promotores e procuradores 
de Justiça contra a improbidade administrativa foi enorme, a ponto de abalar a 

67 ARAÚJO DE SOUZA, Alexandre. O Ministério Público como instituição de garantia: as 
funções essenciais do Parquet nas modernas democracias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, 
p. 79.
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imagem pública de várias lideranças políticas, além de lançar sobre a administração 
pública uma grande sombra fiscalizadora68.

O autor ainda destaca que embora essa primeira fase de atuação do Parquet 
tenha causado impactos significativos sobre a esfera política, ações desencadeadas a 
partir de 1998 parecem indicar o início de uma segunda fase do trabalho de apuração 
da improbidade administrativa e corrupção política pelo Ministério Público:

Isto é, até 1998, o combate à corrupção política vinha 
sendo feito basicamente através de inquéritos civis e ações 
judiciais promovidos pelos integrantes da ala cível da 
instituição, apoiados na Lei da Ação Civil Pública de 1985 e 
na Lei da Improbidade Administrativa de 1992. Apesar dos 
avanços conquistados por essa via, o combate à corrupção 
política começou a sofrer com a baixa efetividade judicial 
das ações civis públicas, seja pela demora do Judiciário em 
dar solução definitiva a centenas delas, seja pelas derrotas 
acumuladas pelo Ministério Público no campo processual 
(desde a ilegitimidade para propor ações desse tipo até a não 
aceitação de provas obtidas por meio do inquérito civil).

Para enfrentar o problema da baixa efetividade processual, 
era preciso dar um passo além e fazer avançar a instituição 
para um outro campo de batalha contra a corrupção: o 
campo criminal. Na verdade, como veremos nesse texto, 
foi o Ministério Público quem atraiu o inimigo para a arena 
criminal, na qual armas velhas foram usadas com inteligência 
e chegaram a obter resultados mais efetivos do que aqueles 
alcançados, até então, com as armas de última geração da 
esfera cível, tais como o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública. 
Em 1999, o combate à improbidade administrativa ganhou 
finalmente o caráter de ação criminal — especialmente 
na capital paulista — agravando a situação de políticos e 
funcionários públicos sob suspeita e permitindo que alguns 
deles fossem levados à cadeia69.

O enquadramento penal de tais fatos, mais que colocar remendo novo em 
veste velha, ofertou meios de prova judicial eficientes (como quebra de sigilo fiscal e 
bancário, interceptação telefônica, entre outros) e compatíveis com investigações de 
corrupção política e empresarial, que iniciavam no campo penal e depois migravam 

68 ARANTES, Rogério Bastos. O Ministério Público e a Corrupção Política em São Paulo. 
In: SADEK, Maria Tereza (Org.). Justiça e Cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Centro Edelstein 
de Pesquisas Sociais, 2009, p. 24.
69 ARANTES, Rogério Bastos. O Ministério Público e a Corrupção Política em São Paulo. 
In: SADEK, Maria Tereza (Org.). Justiça e Cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Centro Edelstein 
de Pesquisas Sociais, 2009, p. 24.



39

CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Linhas sobre a atuação do Ministério Público

no compartilhamento de provas para responsabilização administrativa e civil70.
A propósito, isso demonstra que o Ministério Público sempre se empenhou 

para o uso dos instrumentos jurídicos disponíveis de forma a potencializá-los diante 
dos fins institucionais. Igualmente indica, conforme será tratado no decorrer desta 
dissertação, a atenção que se deve ter em relação à multiplicidade de formas de 
uso do ANPP no caso concreto, considerando que é uma das ferramentas da política 
criminal a ser desenvolvida pelo Parquet enquanto titular exclusivo da ação penal 
pública.

Esclarecida a contextualização almejada, nota-se que a partir de então o 
movimento anticorrupção reforçou a atuação tradicional penal do Ministério Público, 
com outra importante alteração, em vez de aguardar conclusões de inquéritos 
policiais, passou a, de forma ordenada e ampliada (pelas denominadas “forças 
tarefas”), investigar diretamente atos de corrupção.

Observou-se um “salto de qualidade” nas investigações penais de crimes de 
corrupção política e empresarial. O fato de promotores e procuradores acompanharem 
o cumprimento de mandados de busca e apreensão resultou, em tese, em maior 
eficiência na apropriação de documentos e outros elementos de prova, visto que o 
titular da ação penal, diferente do policial, está naturalmente familiarizado com a 
seleção do acervo probatório essencial para comprovação de fatos aptos a embasar 
uma denúncia e relevantes para a instrução penal.

Pelas mesmas razões, a oitiva das testemunhas na fase pré-processual 
diretamente pelo promotor ou procurador natural e o uso de delações premiadas 
negociadas diretamente pelo Ministério Público mitigaram a ocorrência de lacunas 
ou imprecisões não suficientemente esclarecidas durante o inquérito policial e que o 
titular da ação penal reputava indispensável para subsunção ou não do fato ao tipo 
penal.

A expertise outrora adquirida no uso das ações de improbidade, especialmente 
para compreensão das mais variadas formas de atos ímprobos, foi muito aproveitada 
para assimilação fática de alguns desvios de condutas configuradores de crimes.

Nesse ponto abre-se um pequeno parêntese. É público e notório que a Operação 
Lava Jato muito se utilizou de tais expedientes e teve alguns processos penais 
sentenciados anulados. Nulidades que não ocorrem em razão dessas iniciativas 
probatórias e sim diante de mudanças de entendimento jurisprudenciais após o início 

70 Essa forma de atuar encontra reflexo em decisões do STJ que validaram o 
compartilhamento de provas produzidas na seara criminal para responsabilização por 
improbidade administrativa, exemplos: REsp n. 1685324/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 
2ª Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018; MS n. 18.860/DF, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, 1ª Seção, julgado em 09/11/2016, DJe 29/11/2016 e REsp n. 1653591/MT, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017.
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dos processos penais, tais como a interpretação dos julgamentos dos crimes eleitorais 
conexos71, a necessidade de o delator apresentar alegações finais antes dos demais 
réus delatados72, alteração superveniente de competência de casos de Curitiba73, 
entre outros.

De qualquer forma, seja na atuação do Ministério Público em investigações 
diretas ou por meio de inquéritos policiais, seja nas ações penais, seus membros 
têm contato diário com as fragilidades do Sistema Penal, bem como têm o dever 
constitucional de adotar as providências necessárias visando à superação daquelas.

Dessa maneira, além da instauração de expedientes extrajudiciais previstos 
no seu âmbito de atuação, interessante perspectiva é a prevista no art. 26 da Lei n. 
8.625/1993, que no inciso VII estabelece que no exercício de suas funções o Ministério 
Público poderá “sugerir ao Poder competente a edição de normas e a alteração 
da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas, destinadas à 
prevenção e controle da criminalidade”. Fomentando essa maior participação do 
Ministério Público no processo legislativo, Hugo Nigro Mazzilli assevera:

Sugerimos, ainda, uma atitude ministerial mais criadora, na 
área de alterações legislativas. Por trabalhar com as leis, não 
raro os membros do Ministério Público podem bem apontar suas 
falhas. Congressos, seminários, grupos de estudos, iniciativas 
individuais – tudo isso pode e deve gerar anteprojetos de leis, 
que devem ser encaminhados aos Procuradores-Gerais, e, 
por estes, às autoridades competentes, para regular início do 
processo legislativo74.

Desse modo, legitimado está o fato de que a Resolução do CNMP que criou o 
ANPP serviu de base para o Projeto de Lei que redundou em sua inclusão no CPP, 
conforme será tratado no item 3.2.

2.3 O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL

Rogério Sanches, lecionando sobre o princípio da obrigatoriedade e o ANPP, 
cita que “[...] a maioria dos manuais ensina que, de acordo com esse princípio, o 

71 STF, Inq n. 4435 AgR-quarto-QO/DF, Tribunal Pleno, julgamento em 20/11/2018, 
publicação em 01/08/2019.
72 STF, HC n. 166.373/PR, Tribunal Pleno, julgamento em 02/10/2019, publicação em 
17/10/2019.
73 STF, HC n. 193726 AgR/PR, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2021, publicado em 
01/09/2021.
74 MAZZILLI, Hugo Nigro. Propostas de um Novo Ministério Público. In: CHAVES, Cristiano 
(Coord); ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Coord); ROSENVALD, Nelson (Coord.). Temas 
Atuais do Ministério Público. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 470.
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Ministério Público, presentes as condições da ação, é obrigado a agir, a ingressar com 
a ação penal75”.

Nesse ponto, como dito inicialmente, algumas obras que tratam do assunto76 
apontam que um dos obstáculos que se argui contra a possibilidade de celebração de 
acordos penais é o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Afirma-se que haveria 
incompatibilidade entre o princípio e a possibilidade de soluções consensuais penais.

Para enfrentar a validade ou não dessa afirmação, conforme ensina Rodrigo 
Cabral, é necessário primeiramente entender os fatos e motivos que deram origem ao 
princípio da obrigatoriedade, identificando no decorrer da história a quem se atribuiu 
a titularidade da persecução penal77 e o sistema processual adotado. Afinal, Miguel 
Reale já advertia que “é possível que a meditação da história nos torne mais conscientes 
das razões concretas da atividade jurídica, de maneira que as necessárias estruturas 
e processos formais, garantidores da justiça, não se convertam em rígidos entraves à 
atualização espontânea dos fins que compõem a constante ética do Direito78”.

Desse modo, indispensável também percorrer brevemente nesta dissertação os 
pontos históricos mais relevantes dentro do limite proposto. E devido ao protagonismo 
do autor em relação ao tema, optou-se por seguir, em grande medida, os limites 
temporais e regionais históricos indicados por Rodrigo Cabral79.

Grécia na Antiguidade
O processo penal na Grécia dos séculos VI a IV a.C, mais precisamente o processo 

na cidade de Atenas, correspondia ao modelo acusatório puro, “já que qualquer 
cidadão ateniense [...] podia formular a acusação perante o oficial ou ‘autoridade’ 
competente (arconte), existindo, assim, uma verdadeira acusação popular80”. 
Abarcava um processo penal eminentemente privado e por isso regido pelo princípio 
dispositivo:

Tratava-se, assim, efetivamente de um processo acusatório 

75 CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 127.
76 BARROS, Francisco Dirceu. Acordo Criminais. Leme/SP: JH Mizuno, 2020. p. 50-51; 
CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020. p. 16; LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2020. p. 275; CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime. Salvador: 
JusPodivm, 2020. p. 127 e TURESSI, Flávio Eduardo. Justiça Penal Negociada e Criminalidade 
Macroeconômica Organizada. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 207.
77 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 16-18.
78 REALE, Miguel. Horizontes do direito e da história. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 
10.
79 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 17-28. 
80 AMBOS, Kai; POLASTRI LIMA, Marcellus. O processo acusatório e a vedação probatória: 
perante as realidades alemã e brasileira. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 
10.
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privado, pois além da iniciativa e do modo de se iniciar o 
processo, o acusador podia ver sustentada sua acusação 
inclusive por outros cidadãos, enquanto o acusado é que devia 
fazer sua defesa, podendo, ainda, sua defesa ser apoiada 
por outros cidadãos. O processo era regido pelo princípio 
dispositivo, o que significa dizer, entre outras coisas, que 
os juízes estavam vinculados às petições formuladas pelas 
partes, através das peças escritas da acusação e defesa. A 
vinculação era de tal monta que nem mesmo tinham os juízes 
discricionariedade para determinar o alcance da punição ou 
mesmo fazer a fixação da pena81.

Considerando que a acusação popular era uma faculdade deferida a qualquer 
cidadão, não se lidava com o princípio da obrigatoriedade.

Roma na Antiguidade
Na Roma antiga, as transformações políticas operadas em seu sistema 

organizacional – Monarquia (753 a.C - 509 a.C), República (509 a.C - 27 a.C) e Império 
(27 a.C - 476 d.C) – impactaram diferentemente em seu modelo de Justiça Processual 
Penal82, com mudanças relevantes entre os sistemas inquisitivo e acusatório.

Apesar da escassa literatura a respeito do período monárquico romano, o que se 
sabe é que o rei era o governante supremo, o chefe do executivo, o sumo sacerdote, 
o legislador e o juiz do Estado. Quando o rei não exercia seus poderes diretamente, 
esses eram delegados aos magistrados (duumviri)83.

Adotava-se um modelo de persecução penal denominado cognitio84. Nessa 
fase, o magistrado ou o rei reuniam todas as funções e não havia a necessidade de 
provocação por terceiros para a persecução penal. Não existiam regras processuais que 
limitavam a investigação nem a instrução85. O magistrado podia deixar de investigar 
ou prosseguir na instrução do caso de acordo com seu arbítrio, de forma inquisitiva e 
sem limites. Portanto, não havia obrigatoriedade, “mas sim arbitrariedade86”.

No transcorrer da história, o último rei de Roma, Tarquínio, o Soberbo, foi deposto 
em 509 a.C. Inicia-se, a partir de então, o período republicano e o processo penal foi 

81 Ibidem, p. 11.
82 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 18.
83 MAIER, Julio B. J. Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos. Buenos Aires: Editores del 
Puerto, 2004, p. 274.
84 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 19.
85 MAIER, Julio B. J. Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos. Buenos Aires: Editores del 
Puerto, 2004, p. 274-275.
86 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 19.
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se transformando em acusatório87. Tanto que o último período republicano passou a 
ser considerado como marco para o nascimento de um sistema acusatório em Roma 
(accusatio88). Para tanto, era facultado ao ofendido ou a qualquer outro membro da 
população em pé de igualdade promover a acusação perante a respectiva quaestio89.

Esclarecendo outras características da persecução penal desse momento 
histórico, Rodrigo Cabral concluiu que não havia obrigatoriedade em acusar:

Nele, retirou-se a função instrutória do juiz, que passou a ser 
exercida por um representante da comunidade que não fosse 
magistrado, o accusatore. Esse acusador poderia ser a pessoa 
que, diretamente ou indiretamente, tinha sido atingido 
pelo delito ou ser alguém que simplesmente pretendesse 
aperfeiçoar a prática do direito ou o exercício de funções 
públicas. O julgamento era feito por tribunais populares 
(os comícios). De tal maneira, as funções de acusar e julgar 
estavam separadas e eram exercidas por figuras distintas. 
A acusação não era, portanto, feita por um órgão público e 
poderia ser promovida por qualquer cidadão, que preenchesse 
a condição de accusatore.90 Não havia, pois, obrigatoriedade 
na acusação91.

Contudo, a perda de confiança no governo, em razão da cobiça dos magistrados 
e da falta de respeito às leis, seja por violência, intriga ou simplesmente dinheiro, 
marcaram também a queda da República e o início do período imperial92.

Por conseguinte, na última fase da Roma antiga, a do Império, ascendeu o sistema 
da Extraordinaria Cognitio, que passou a atender aos anseios do novo regime93:

Com a crise da República e o advento do Império, que significou 
a substituição de um regime democrático por um autocrático, 
há uma involução também no sistema do direito processual 
penal, com a crescente adoção da cognitio do imperador e 
dos funcionários que agiam por sua delegação, inicialmente 

87 Ibidem, p. 19.
88 Também designada judicium publicum ou quaestio. PRADO, Geraldo. Sistema 
Acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
1999, p. 81.
89 MAIER, Julio B. J. Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos. Buenos Aires: Editores del 
Puerto, 2004, p. 276.
90 BARONA VILAR, Silvia. Proceso penal desde la historia desde su origen hasta la 
sociedad global del miedo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, p. 59-61.
91 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 19.
92 FONSECA ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas processuais penais e seus princípios 
reitores. Curitiba: Juruá, 2010, p. 92.
93 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020. p. 19.
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extra ordinem, cuidando da incriminação de fatos que não 
eram previstos como criminosos pelas leis instituidoras 
das quaestiones, mas que passaram a ser considerados 
merecedores de repressão penal94.

Geraldo Prado inclusive chamou essa fase de a “nova cognitio”, pois 
diferentemente da primeira, ela conferia amplos poderes ao magistrado, “não 
somente para investigar as infrações penais, recolhendo provas, como, ainda, para 
julgar a causa, podendo valer-se mesmo da tortura95”.

Tais mudanças evidenciam a adoção de um sistema inquisitorial e a inexistência 
do princípio da obrigatoriedade. Estabeleceu-se o retorno de um modelo parcial de 
persecução de ofício exercida por autoridades públicas; acusavam e julgavam de 
acordo com os interesses do Imperador e de seu governo96.

A queda do Império Romano e a influência do Sistema Germânico
A queda do Império Romano foi causada por diversos fatores97, sendo um deles 

as invasões bárbaras que marcaram “uma nova era de transição”, entre outros, ao 
introduzir a “estrutura modelar adotada pela maioria dos povos germânicos98”.

O Direito Processual Germânico, de um modo geral, era consuetudinário e não 
distinguia ilícito civil e penal, utilizando como método predominante de solução dos 
conflitos penais o entendimento privado:

Ocorre, todavia, que em uma fase posterior toda infração 
passou a ser considerada como rompimento da paz 
(Friedensbruch), autorizando, consequentemente, a guerra 
e a vingança (Blutrache e Fehde), de tal sorte que perdia o 
ofensor e sua família a proteção comunitária. Tal sistema 
progrediu até que fosse permitido o pagamento do preço 
da paz à comunidade (Friedensgeld), por meio de convênios 
reparatórios, e uma indenização ao ofendido ou sua família 
(Busse), o que era possível em se tratando de infrações 
menores.

94 ALENCAR, Cláudio Demczuk de. Os períodos do processo penal romano e seus 
respectivos procedimentos. Revista CEJ. Brasília, Ano XVI, n. 58, set/dez 2012, p. 65-69, p. 68.
95 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: a conformidade constitucional das leis 
processuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 77.
96 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 20.
97 Segundo Edward Gibbon, na obra The History of the Fall of the Roman Empire, 
originalmente publicado em seis volumes, o primeiro em 1776 e o último em 1788, a 
deposição do último imperador de Roma, Rômulo Augusto, em 476 d.C, marca a queda do 
Império Romano, o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. GIBBON, Edward. Declínio 
e queda do Império Romano. Edição abreviada. São Paulo: Companhia das Letras: Círculo do 
Livro, 1989, p. 52.
98 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: a conformidade constitucional das leis 
processuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 85.
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O entendimento privado constitui-se, por isso, no método 
predominante de solução de conflitos de interesses de natureza 
penal, o que não impedia o ofendido de se socorrer dos 
Conselhos (Placita), assembleias populares que ministravam 
justiça, começando aí o verdadeiro processo judicial de 
corte acusatória. Tal processo peculiarizou-se pelo direito 
privado de iniciativa da persecução (nemo iudex sine actore), 
começando diante do fracasso da composição entre as partes 
sobre a emenda ou indenização ou por reclamação unilateral 
do ofendido ou sua família ao tribunal (Hunderschaft), 
composto por pessoas capazes para a guerra (Thing)99.

Por ser um sistema acusatório privado, marcado pela vingança privada, não se 
reconhece qualquer vinculação com o princípio da obrigatoriedade100.

A Inquisição na Europa Continental
Com o Papa Inocêncio III (1161-1216) implanta-se, no Direito Canônico do século 

XIII, o processo “inquisitivo stricto sensu”, que se diferenciava do processo canônico 
anterior, no qual era necessária a queixa de um particular, pois “bastava a existência 
de uma delação (denunciatio) ou um rumor publicamente divulgado de má fama [...] 
para que se produzisse uma atuação oficial persecutória: se abria, em consequência, 
a inquisitio, com o objetivo de averiguação da verdade material (veritas delicti)101”.

A crescente expansão da Igreja Católica na Europa continental fez com que a 
caça aos hereges se transformasse em seu principal objetivo102. Para tanto, o Papa 
Inocêncio III, no início do séc. XIII, reuniu a cúpula da Igreja Católica em São João de 
Latrão (IV Concílio de Latrão) e em 1215 decidiu que para atingir o objetivo proposto 
o uso da força seria permitido. O recurso “a tais métodos, em particular à prática da 
tortura, passou a se estender, também, de forma plena, ao processo penal103”. Era o 
marco do nascimento de um novo modelo processual104.

99 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: a conformidade constitucional das leis 
processuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 86.
100 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020. p. 20.
101 AMBOS, Kai; POLASTRI LIMA, Marcellus. O processo acusatório e a vedação probatória: 
perante as realidades alemã e brasileira. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 
17-18.
102 Precisamente do vocábulo “penitência”, de estreita vinculação com o direito canônico, 
surgiram as palavras “penitenciário” e “penitenciária”. BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência 
da pena de prisão - Causas e alternativas. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 49.
103 AMBOS, Kai; POLASTRI LIMA, Marcellus. O processo acusatório e a vedação probatória: 
perante as realidades alemã e brasileira. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 
18-19.
104 COUTINHO, José Miranda de. Sistema Acusatório: cada parte no lugar 
constitucionalmente demarcado. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 46, n. 183, p. 
103-115, jul./set. 2009, p. 105.
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Nesse ponto, Rodrigo Cabral identifica que a partir do século XIII, na tradição do 
sistema continental, a persecução penal inquisitória é obrigatória e fica a cargo de um 
ente estatal, o Ministério Público:

De tal maneira, nos delitos em que Deus ou o príncipe eram 
os ofendidos, a acusação passou a ser pública e obrigatória, 
constituindo, assim, a semente fundamental do princípio da 
obrigatoriedade da ação penal, como conhecemos hoje105.

No século XVI, essa concepção de processo se expandiu para 
todos os tipos de delitos e se espalhou por todo o continente. 
Desenvolveu-se, também, a figura do procurador, como 
representante do soberano. Com isso, o poder de iniciativa 
deixava de ser da vítima, passando para as mãos do Estado, 
uma vez que os delitos, em geral, começavam a ser encarados 
como uma lesão da ordem e das leis do Soberano, que eram 
representadas pelo Procurador106.

[...]

Nesse sentido, na tradição continental, a persecução penal 
inquisitória fica a cargo de um ente estatal, o Ministério 
Público. Por essa razão – precisamente por não ser um 
particular – é visto como um ator que se encontra em um 
plano hierárquico superior ao do acusado, buscando cumprir 
finalidades que transcendem a mera resolução do conflito, já 
que o delito não é mais visto como uma questão simplesmente 
particular, mas como um problema que envolve um interesse 
público. Nesse contexto [...] na prática, acaba ficando muito 
difícil o desenvolvimento de um sistema em que a solução dos 
casos penais passa pela celebração de um acordo entre as 
partes107,108.

Nota-se nesse momento histórico que, apesar da compulsoriedade de investigar 
e processar, faltava o aspecto de que fosse realizada por órgão equidistante e 
independente daquele que julgava. Novamente, trata-se de uma persecução penal 
marcada pela arbitrariedade e não pelo princípio da obrigatoriedade.

A influência Iluminista

105 ANITUA, Gabriel I.; BORINSKY, Mariano H. Principios de legalidad y oportunidad en 
los sistemas procesales penales europeos. In: Sistemas Procesales Penales comparados. 
HENDLER, Edmundo S. (Org.). Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 455.
106 Ibidem, p. 455.
107 DAMASKA, Mirjan. Negotiated Justice in International Criminal Court, Journal of 
International Criminal Justice, Vol. 2, Issue 4, December 2004, p. 1021.
108 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 21-22.
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A herança espiritual da Idade Média, no âmbito da repressão penal, não 
desapareceu definitivamente, até que, a partir dos séculos XVII e XVIII, sob inspiração 
do Iluminismo, iniciou-se o período moderno da administração da justiça, reduzindo-
se e amenizando-se as características inquisitoriais dos procedimentos penais:

Com efeito, se o marco político inquestionável foi a Revolução 
Francesa de 1789, as condições ideológicas e filosóficas 
que viabilizaram a sua eclosão devem muito ao triunfo das 
ideias humanistas de Beccaria (Dei Delitti e delle Pene, 1764), 
Thomasio (De Origine Processus Inquisitorii), Montesquieu 
(Esprit des Lois, 1748), Voltaire (Prix de la Justice et de 
I´Humanité, 1777), Bentham (Introduction to the Principles 
of Morals and Legislation, 1780), Pufendorf e Wolf, além, 
naturalmente, de Rosseau (Contrato Social, 1764), quer no 
tocante à secularização do direito penal, ousando separar o 
Direito da Religião, quer quanto os fins da pena, quer, ainda, 
pela sistematização da ideia de separação dos poderes109.

A crítica tenaz ao modelo penal e processual penal vigente remontava a 
contestação ao sistema político do Ancien Régime, do qual mecanismos punitivos 
nada mais eram do que instrumentos de manutenção da ordem classista e desigual, 
cabendo ao Judiciário, de uma forma geral, “o triste papel de garantidor de um status 
quo de injustiças110”.

Os filósofos iluministas defendiam a necessidade de substituir o sistema 
absolutista monárquico pela República, com repercussões no campo do processo 
penal, por meio da abolição da tortura e adoção de um sistema persecutório penal 
inspirado naqueles aplicados na Roma republicana e na Inglaterra111.

Nessa linha, “pairava uma séria desconfiança sobre o Poder Judiciário e, para os 
iluministas, era precisamente o princípio da legalidade que amarrava suas mãos”, pois 
“a lei limitaria o arbítrio dos juízes”, surgindo tal princípio como um limite claro de que 
o poder do povo (o Legislativo) obrigava os juízes112.

O novo sistema, que principiou sua atuação na França, em seguida à Revolução, 
para com as guerras napoleônicas chegar a outros países, disciplinava o processo 
penal em duas fases:

Na primeira delas, denominada instrução, procedia-se 
secretamente, sob o comando de um juiz, designado juiz-

109 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: a conformidade constitucional das leis 
processuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 99.
110 Ibidem, p. 100.
111 Ibidem, p. 100.
112 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 25.
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instrutor, tendo por objetivo pesquisar a perpetração das 
infrações penais, com todas as circunstâncias que influem 
na sua qualificação jurídica, além dos aspectos atinentes à 
culpabilidade dos autores, de maneira a preparar o caminho 
para o exercício da ação penal; na segunda fase, chamada de 
juízo, todas as atuações realizavam-se publicamente, perante 
um tribunal colegiado ou o júri, com a controvérsia e o debate 
entre as partes, no maior nível possível de igualdade113.

Pode-se dizer que nesse sistema misto a ação penal exercida pelo Ministério 
Público, pelo ofendido ou por qualquer pessoa (dividindo-se, assim, conforme a 
peculiaridade dos ordenamentos jurídicos, em pública, de iniciativa privada e popular), 
caracteriza-se por ser de realização obrigatória:

Atende a etapa preliminar, ou de instrução, ao propósito 
declarado de otimizar os meios de apreensão dos elementos 
que constituirão o núcleo do trabalho a ser desenvolvido na 
fase seguinte e ao objetivo implícito de realização pública 
e obrigatória do direito penal, ou, como prefere Maier, de 
indisponibilidade na atuação do preceito e sanção penais, 
nem bem verificada a infração penal, substancialmente 
fazendo operar “de ofício” o direito penal, conforme as 
reservas de direitos fundamentais, motivo pelo qual, 
nesta perspectiva, pode ser compreendido como sistema 
inquisitorial garantista114.

Com esse movimento, no início do século XIX, a doutrina jurídica alemã – que 
também sofreu, em parte, influência da evolução ocorrida na França e de seu Code 
Instruction Criminelle (CIC) de 1808 – impôs a ideia de que era imprescindível se fazer 
uma reforma integral do processo inquisitivo herdado da geração anterior:

Em cima de um projeto que foi imposto pela “pérfida 
Jagdwissenschaft” (ciência de perseguição ou caça), com o 
intuito de se elaborar uma instrução que procurava sempre a 
obtenção da confissão do acusado, passou-se a entender que 
se deveria sobrepor uma teoria que reconhecesse ao acusado 
sua condição de sujeito processual, com a possibilidade de 
se defender em uma audiência levada a feito em um juízo de 
forma pública115.

113 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: a conformidade constitucional das leis 
processuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 100.
114 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: a conformidade constitucional das leis 
processuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 102.
115 AMBOS, Kai; POLASTRI LIMA, Marcellus. O processo acusatório e a vedação probatória: 
perante as realidades alemã e brasileira. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 
30.
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Assim sendo, no § 179 da Constituição de Paulskirche116 do ano de 1849117, 
finalmente passa-se a se clamar pela instrução de um processo acusatório, que teve 
suas bases institucionais “criadas com a aprovação da Ordenação Processual Penal 
da Prússia de 1846 e através da lei que regulamentou esta Ordenação, fazendo-se 
a criação de um Ministério Público junto ao Tribunal Superior (Kammergericht) de 
Berlim118”.

O § 5 do Regulamento, relativo à introdução do processo oral e público, através 
da participação de jurados de 03/01/1849, acabou por fixar o monopólio do Ministério 
Público no exercício da ação penal: “Os tribunais estão obrigados a comunicar 
imediatamente ao Ministério Público aqueles delitos que, por razão de seu ofício, 
cheguem a seu conhecimento119”.

No Brasil, regra idêntica apenas chegou na legislação infraconstitucional no CPP 
de 1941, no seu art. 40, e a exclusividade total da persecução pública pelo Ministério 
Público só foi afirmada com a CF de 1988120.

Rodrigo Cabral, após percorrer parte da História que explicaria o nascimento 
do princípio da obrigatoriedade, visitando a forma de persecução penal na Grécia e 
Roma antigas, o sistema inquisitivo desenvolvido na Europa Continental influenciado 
pelo Direito Canônico, a Revolução Francesa e o Código de Napoleão de 1808, as 
convicções iluministas, dentre outros, teceu as seguintes conclusões: (a) o princípio 
da obrigatoriedade teve sua origem “primordial no ideário iluminista e servia como 
uma espécie de remédio contra os abusos, arbítrios e perseguições” de persecuções 
penais privadas e dos detentores do poder; (b) na prática, a ideia de obrigatoriedade, 
em vez de limite em favor do indivíduo, se traduzia na conclusão de que a pena judicial 
era a única resposta aplicável a práticas delitivas121.

O caminho histórico aqui percorrido confirma tais conclusões, merecendo cada 
uma delas alguns apontamentos.

(a) O Iluminismo e o princípio da obrigatoriedade para contenção de abusos 
pelo Estado

O princípio da obrigatoriedade da ação penal pública foi historicamente forjado 

116 Tradução literal: Igreja de São Paulo.
117 Primeira constituição aprovada democraticamente para todo o império alemão, por 
uma assembleia nacional reunida na Paulskirche de Frankfurt am Main.
118 AMBOS, Kai; POLASTRI LIMA, Marcellus. O processo acusatório e a vedação probatória: 
perante as realidades alemã e brasileira. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 
32.
119 Ibidem, p. 33.
120 Ibidem, p. 33.
121 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 15-29.
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para a tarefa de evitar acusações infundadas, antes proporcionadas por um modelo 
com a legitimidade privada e em que pairavam desconfianças sobre o Poder Executivo 
e o Judiciário, que somente seriam debeladas se fossem vinculados os movimentos 
de persecução penal a órgão estatal delimitado pela Lei (fruto do poder do povo: 
Legislativo)122.

Por outro lado, a herança processual penal iluminista não se limitava à vedação 
de excesso aos poderes de Estado, afinal, o direito de punir se ampara unicamente no 
pacto social, e a vítima, ao “renunciar” a uma parcela de sua liberdade em favor do 
Estado, confiou que esse não abdicaria de buscar a aplicação da pena e a reparação do 
dano, conforme explicam Fábio André Guaragni e Vanessa Milene de Santana citando 
François Châtelet:

Parece-nos que a percepção de herança iluminista como 
exclusiva vedação de excesso aos poderes de Estado – 
emblematicamente, o poder punitivo – não a traduz 
em plenitude. É certo que o Estado cunhado a partir do 
contratualismo apresenta-se com exercícios de poderes 
limitados, bem como que os direitos humanos de primeira 
dimensão afirmam-se contra o Estado, traduzindo em 
vedação de arbítrios.

Porém, limitar o poder punitivo é autorizá-lo. Quando se 
limita, automaticamente se autoriza – dentro dos limites – 
o exercício daquilo que possui limites. “A partir do momento 
em que afirmamos alguma coisa, excluímos o que não é essa 
alguma coisa [...] Afirmar é negar”.

Os fundamentos para que, dentro de limites, os poderes de 
Estado se realizem – inclusive o punitivo – deitam origem 
no próprio contratualismo. A ideia forte de concessão de 
segurança (ou paz) como direito fundamental dirige-se não só 
aos réus, mas a todos: réus e vítimas. Desde o contratualismo 
hobbesiano, que resolve o dilema clássico e multicitado da 
liberdade sem paz ou paz sem liberdade, com a opção pela 
segunda (numa servidão no Estado) até o contratualismo 
lockeano, pelo qual o indivíduo abre mão unicamente da 
liberdade de fazer justiça em prol do Estado Civil, que – em 
troca – dá-lhe segurança (ou paz), o dado comum é que o 
Estado Civil se estrutura para conceder segurança/paz a 
todos123.

122 Ibidem, p. 25.
123 GUARAGNI, Fábio André; SANTANA, Vanessa Milene de. Princípio da vedação 
de proteção deficiente de vítimas em matéria penal: dois casos emblemáticos da Corte 
Americana de Direitos Humanos. In: CAMBI, Eduardo (Coord); GUARAGNI, Fábio André 
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A vítima ao privar-se da autotutela espera que o Estado realize a Justiça. Caso 
contrário, perde-se o caráter sinalagmático essencial do contrato social. O Estado 
obriga-se a reagir em favor da vítima para que se cumpra o contrato social em todos 
os seus termos.

Desse modo, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública firma-se 
como expressão de um aparelho de Estado legitimado a monopolizar a persecução 
penal por vontade popular, devolvendo segurança às pessoas que lhe deram origem, 
através do pacto social.

Disso decorre que tal princípio: a) visa conter abusos estatais contra os 
investigados ou acusados; b) não autorizaria omissão da atuação do Estado em 
desfavor da vítima ou distinções discricionárias.

(b) O princípio da obrigatoriedade, em vez de limite em favor do indivíduo, 
se traduzia na conclusão de que a pena judicial era a única resposta aplicável às 
práticas delitivas

Por esse viés, o princípio da obrigatoriedade da ação penal, também chamado 
de princípio da legalidade processual, assenta-se em uma concepção absoluta de 
pena124, conforme explica Rodrigo Cabral:

Essa concepção do princípio da legalidade processual, 
obviamente, vem acompanhada de todo o arcabouço 
ideológico que inspirou o iluminismo e, portanto, no âmbito 
penal, caminha de mãos dadas com as concepções de pena 
daquele período.

[...]

(Coord). Ministério Público e Princípio da Proteção Deficiente. São Paulo: Almedina, 2016a, 
p. 178.
124 Ferrajoli esclarece que segundo uma útil distinção escolástica, proposta pelos 
criminalistas do século passado, as doutrinas sobre a pena, que, para contrastar com 
aquelas abolicionistas, chamou de justificacionistas, podem ser divididas em duas grandes 
categorias: teorias denominadas de absolutas e teorias rotuladas como relativas. São teorias 
absolutas todas aquelas doutrinas que concebem a pena como um fim em si próprio, ou 
seja, como castigo, reação, reparação ou retribuição do crime, justificada por seu intrínseco 
valor axiológico, vale dizer, não um meio, e tampouco um custo, mas, sim, um dever ser 
metajurídico que possui em si seu próprio fundamento. São, ao contrário, relativas todas as 
doutrinas utilitaristas, que consideram e justificam a pena enquanto meio para a realização 
do fim utilitário da prevenção de futuros delitos. As doutrinas absolutas ou retributivas foram 
divididas tendo como parâmetro o valor moral ou jurídico conferido à retribuição penal. As 
doutrinas relativas ou utilitaristas, por seu turno, são divididas entre da prevenção especial, 
que atribuem o fim preventivo à pessoa do delinquente, e doutrinas da prevenção geral, 
que, ao invés, atribuem-no aos cidadãos em geral. Por derradeiro, a tipologia das doutrinas 
utilitaristas foi enriquecida com uma nova distinção, qual seja aquela entre doutrinas de 
prevenção positiva e doutrinas de prevenção negativa, dependendo do fato da prevenção 
– especial ou geral – realizar-se positivamente, por meio da correção do delinquente ou da 
integração disciplinar de todos os cidadãos, ou, negativamente, por meio da neutralização 
daquele ou da intimidação destes. (FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo 
penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 236).
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De acordo com a teoria absoluta de Kant, basicamente, a 
pena não se prestaria a nenhum fim, estando fundamentada 
na ideia de retribuição e justiça.

Ademais disso, verifica-se que as argumentações expendidas 
por FEUERBACH denotam praticamente uma concepção 
absoluta de pena, no sentido de que a aplicação da 
punição constitui um imperativo categórico decorrente do 
cometimento do delito (apesar de ele, como todos sabem, 
defender uma concepção preventivista, manifestada pela 
teoria da coação psicológica).

O fato inegável é que o princípio da obrigatoriedade da ação 
penal assenta-se em uma concepção absoluta de pena, que 
hoje encontra-se amplamente superada125.

Cezar Roberto Bitencourt, ao pontuar que tradicionalmente são destacados 
Kant126 (1724-1804) e Hegel (1770-1831) como os principais representantes das 
teorias absolutas de pena, explica parte do entendimento kantiano:

De acordo com as reflexões kantianas, quem não cumpre as 
disposições legais não é digno do direito de cidadania. Nesses 
termos, é obrigação do soberano castigar “impiedosamente” 
aquele que transgrediu a lei. Kant entendia esta como 
imperativo categórico, isto é, como aquele mandamento que 
“representasse uma ação em si mesma, sem referência a 
nenhum outro fim, como objetivamente necessária127”.

Kant elabora sua concepção retributiva da pena sobre a ideia 
de que a lei penal é um imperativo categórico128.

Com efeito, Rodrigo Cabral, ao citar o silogismo kantiano que leva a uma ideia 
de que, sempre que ocorresse um delito, seria imperativa a aplicação da pena, 
assevera que o filósofo prussiano foi um dos precursores do princípio da legalidade 

125 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 29-30.
126 Kant é um dos grandes representantes do Iluminismo, contudo, necessário registrar 
que essa posição não era pacífica entre os principais pensadores da época, a exemplo do 
iluminista italiano Beccaria (1738-1794) e do iluminista inglês Bentham (1748-1832), que 
tinham uma concepção utilitarista da pena. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena 
de prisão - Causas e alternativas. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 69 e 77).
127 Nota do autor citado: Immanuel Kant, Fundamentación metafísica, p. 61. Kant 
afirma que “todos os imperativos mandam, seja hipoteticamente, seja categoricamente. Os 
hipotéticos são aqueles que representam a necessidade prática de uma ação possível, como 
meio de conseguir outra coisa que se queria (ou que seja possível que se queira)”.
128 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão - Causas e alternativas. 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 133-134.
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processual129.
A seu turno, Ferrajoli explica que apesar das doutrinas absolutas ou retributivistas 

fundarem-se no arcaico instituto da “vingança de sangue”, comum a todos os 
ordenamentos primitivos mesmo na época do iluminismo, foram relançadas no século 
XIX graças à tese kantiana atrelando a pena a uma retribuição ética e à tese hegeliana 
atrelada à retribuição jurídica:

As doutrinas absolutas ou retributivistas findam-se todas na 
expressão de que é justo “transformar mal em mal”. Trata-
se de um princípio com origens seculares, e que está à base 
daquele arcaico instituto, comum a todos os ordenamentos 
primitivos, que é a “vingança de sangue”. Presente na 
tradição hebraica sob a forma de preceito divino, incorporada 
inobstante o preceito evangélico do perdão na tradição 
cristiana e católica [...] tal concepção gira em torno de três 
ideias fundamentais de caráter religioso, vale dizer, aquelas 
da “vingança” (ex parte agentis), da “expiação” (ex parte 
patientis) e do “reequilíbrio” entre pena e delito.

Estas três ideias exercitaram sempre um fascínio irresistível 
no pensamento político reacionário e nunca foram totalmente 
abandonadas pela cultura penalística. Em crise na época 
do iluminismo, viram-se relançadas no século XIX graças a 
duas versões laicas, quais sejam a tese de origem kantiana 
segundo a qual a pena é uma retribuição ética, que se justifica 
por meio do valor moral da lei penal violada pelo culpado e 
do castigo que consequentemente lhe é imposto, e aquela 
de ascendência hegeliana, segundo a qual a pena é uma 
retribuição jurídica, justificada pela necessidade de restaurar 
o direito por meio da violência, em sentido contrário, que 
reestabeleça o ordenamento legal violado130.

Na sequência, Ferrajoli concluiu que é impossível negar que a concepção 
retributivista da pena tenha sido teorizada por outros grandes filósofos e juristas:

É impossível negar que a concepção retributivista da pena 
tenha sido expressamente teorizada, não apenas por 
HEGEL e KANT, mas, e antes mesmo, por CAMPANELLA, 
SELDEN, LEIBNIZ e GENOVESI, bem como, e posteriormente, 
de maneira ainda mais tenaz, por uma grande série de 
filósofos, e, principalmente, de juristas. Basta recordarmos, 
entre os maiores expoentes, PELLEGRINO ROSSI, ANTONIO 

129 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 26 e 30.
130 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 236-237. 
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ROSMINI, TERENZIO MAMIANI, ENRICO PESSINA, TANCREDI 
CANONICO, GIUSEPPE MAGGIORE, GIUSEPPE BETTIOL e 
VITTORIO MATHIEU, na Itália, LUDWIG HEINRICH JAKOB, 
JULIUS FRIEDRICH ABEGG, ALBERT FRIEDRICH BERNER e KARL 
BINDING na Alemanha, o juiz vitoriano JAMES FITZJAMES 
STEPHEN na Inglaterra, e, mais recentemente, a orientação 
anticorrecional desenvolvida nestes últimos anos nos 
Estados Unidos sob o título de Justice Model, que agrega as 
orientações liberais de MORRIS, HAWKINS e FOGEL àquelas 
moralistas de SINGER e DERSHOWITZ baseadas na ideia 
de “pena merecida”, bem como, e por derradeiro, aquelas 
alarmistas de VAN HAAG e de VON HIRSCH131.

Com tudo isso, confirma-se que Kant, ao elaborar sua concepção retributiva da 
pena sobre a ideia de que a lei penal é um imperativo categórico, assim como os demais 
filósofos e juristas adeptos da teoria absoluta de pena, influenciou no entendimento 
de que a persecução penal é obrigatória.

Apesar dessa leitura acerca do princípio da obrigatoriedade da ação penal 
assombrar muitos processualistas penais, necessário que ele seja repensado e 
ressignificado, abandonando-se o que dele é prejudicial e mantendo-se aquilo que 
tem de positivo para o desenvolvimento do processo penal brasileiro132.

É indispensável a reformulação do princípio em debate, para conectá-lo à 
Constituição Cidadã e às normas infraconstitucionais vigentes, conforme discussão a 
seguir.

2.4 A NECESSIDADE DE RELEITURA DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE

Será que nos dias de hoje, como consequência do princípio da obrigatoriedade 
da ação penal, diante da prática de crimes, deve permanecer a aplicação de pena pelo 
Estado-Juiz como única forma de intervenção penal?

Entende-se que não, pois, assim como a estrutura jurídica do Direito Penal 
Clássico foi questionada diante das novas práticas criminosas e de bens jurídicos 
supraindividuais, o conceito tradicional do princípio da obrigatoriedade não teria 
como passar sem contestação.

Sobressai que tal princípio não pode ser míope e inatingível, nem ser tratado 
como algo sagrado, a ponto de se desconectar da realidade e prejudicar a manutenção 
da paz social que, ao fim e ao cabo, é a razão de existir do sistema penal do qual faz 
parte.

131 Ibidem, p. 237. 
132 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 28.
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No Direito brasileiro, o princípio da obrigatoriedade da ação penal é direcionado 
ao Ministério Público que, como visto no Capítulo 2, foi consagrado pela CF como 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, sendo-lhe atribuída, no campo penal, a titularidade da ação penal 
pública (art. 129, inciso I).

Por sua vez, convencionou-se que o princípio da obrigatoriedade da ação penal 
pública compele os órgãos persecutórios criminais a oferecer denúncia, havendo 
indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a concretamente enquadrar o 
fato como típico, antijurídico e com agente culpável133, sendo-lhes vedada a realização 
de qualquer tipo de juízo de oportunidade e conveniência ou a busca de soluções 
diversas ou alternativas à propositura da acusação134.

Referiu-se à ação pública, em contraposição às ações de iniciativa privada e 
naquelas condicionadas à representação do ofendido, nas quais prevalecem os 
princípios da oportunidade e da disponibilidade.

Com isso, começa-se por uma constatação fácil: a CF e a prática forense confirmam 
que o interesse do Ministério Público como titular da ação penal pública nem sempre 
é na condenação, como nos casos em que pede absolvição diante da ausência de 
confirmação da autoria e/ou materialidade delitiva. Logo, a “obrigatoriedade” está 
ligada à Justiça do caso concreto e não ao movimento desmedido de condenar.

Aliás, os arts. 24, do CPP (redação original de 1941) e 100, § 1o, do CP (redação 
dada pela Lei n. 7.209/1984) indicam tão somente que os crimes de ação penal pública 
serão processados pelo Ministério Público. Portanto, apenas reforçam a titularidade 
da ação penal pública a recair no Parquet, nos moldes do que fora decretado pela 
Carta Política. A imposição normativa é a de fiscalizar e cumprir a legislação vigente, 
não uma compulsoriedade em denunciar sem resguardar a política pública criminal 
estabelecida.

Ambos são dispositivos anteriores a 1988 e uma interpretação conforme 
a Constituição elimina o conceito restritivo do princípio (na forma atribuída 
historicamente). Mesmo se utilizada uma interpretação progressiva135 para ajustar 

133 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 
2020, p. 323-324.
134 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 16.
135 Segundo Renato Brasileiro de Lima, considera-se interpretação progressiva (adaptativa 
ou evolutiva) como aquela que busca ajustar a lei às transformações sociais, jurídicas, 
científicas e até mesmo morais que se sucedem no tempo e que acabam por interferir na 
efetividade que buscou o legislador com a edição de determinada norma processual penal. 
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 
98.
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os dispositivos supra referidos às transformações sociais136 e a alteração no CPP que 
incluiu o art. 28-A, chegar-se-ia à conclusão da necessidade de revisão do conteúdo 
semântico histórico da obrigatoriedade da ação penal.

Igualmente não procede a preservação do princípio da obrigatoriedade de forma 
estanque visando prevenir ingerências no órgão de acusação (que poderiam ocorrer 
se houvesse outras formas de resolução de casos penais que não fosse a propositura 
de ação), uma vez que, como visto no Capítulo 2.1, o Ministério Público brasileiro é 
dotado constitucionalmente de autonomia financeira (art. 127, § 3º), funcional (art. 
127, § 2º) e administrativa (art. 127, § 2º), bem como é reconhecida a independência 
funcional de seus membros (art. 127, § 1º), previsões que configuram arcabouço 
jurídico suficiente para assegurar liberdade no exercício de sua atividade-fim.

Contudo, não se concorda com a adoção do princípio da disponibilidade 
ou da oportunidade ou então da discricionariedade regrada, em detrimento da 
obrigatoriedade. A construção histórica iluminista do princípio merece ser preservada, 
porém harmonizando-se às normas estabelecidas na legislação brasileira para manter 
a regra de “obrigatoriedade” de resposta estatal pelo órgão persecutório prevista em 
Lei, em lugar de “obrigatoriedade” de propositura da denúncia em todos os casos.

O Ministério Público não age mediante “oportunismo” e sim nos estritos limites 
da Lei. Na lógica deôntica dos operadores, obrigação, permissão e proibição, não 
se tem dúvidas de que a atuação constitucional do Ministério Público se adequa ao 
poder-dever, logo existe a obrigação de agir quando presente a subsunção fática à 
norma.

Mantém-se a baliza iluminista de que não podem os membros do Ministério 
Público frustrar as expectativas de Justiça das vítimas ou agir com desvio de suas 
funções constitucionais em desfavor dos acusados, seja praticando abusos, seja 
atuando com preferências de índole eminentemente pessoal:

Assim, a obrigatoriedade não pode ser vista como se fosse uma 
imposição cega de fazer a mesma coisa sempre e a todo custo, 
inclusive contra os próprios objetivos que fundamentaram o 
princípio da legalidade processual.

A ideia importante da obrigatoriedade é a que não pode o 
Ministério Público, sem justa causa, simplesmente abrir mão 
de dar uma resposta às investigações maduras e viáveis que se 
encontram em seu poder. Assim, tal interpretação deixa claro, 
que o Ministério Público não pode perseguir arbitrariamente 
alguns, nem conceder favores ilegítimos para determinadas 
pessoas.

136 Serão tratadas no item 3.1.
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Esse dever de atuação – ainda que nem sempre por meio da 
ação penal – decorre, fundamentalmente, do princípio da 
moralidade (CF, art. 37, caput) e do dever de objetividade que 
deve marcar a atuação ministerial.

Essas diretrizes constitucionais proscrevem o favoritismo e 
o protecionismo. É isso que o princípio da obrigatoriedade 
pretende evitar. E é precisamente essa fatia, essa faceta da 
obrigatoriedade que deve ser preservada137.

A propósito, apesar de alguns autores usarem como sinônimos o princípio da 
obrigatoriedade da ação penal, o princípio da legalidade e o princípio da legalidade 
processual penal,138 entende-se que “o princípio da legalidade na seara processual 
penal engloba o dever de investigar os fatos (CPP, art. 6º, caput); a obrigatoriedade da 
ação penal; a impossibilidade de desistência da ação penal (CPP, art. 42) e a vedação 
de renúncia ao recurso já interposto (CPP, art. 576)139”.

Dessa forma, o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, e no caso de ato atrelado 
a funções públicas art. 37, caput, ambos da CF) deve orientar a atuação de promotores 
e procuradores, o que reforça a necessidade de atualização dos limites do princípio da 
obrigatoriedade.

Afinal, o princípio da obrigatoriedade é decorrente do princípio da legalidade 
e, quando o Parquet não formaliza a denúncia em favor da transação penal, por 
exemplo, prossegue agindo em conformidade com a Lei. Transação penal que não é 
oferecida a partir de um juízo pessoal e subjetivo do membro do Ministério Público, 
mas desde que preenchidos os requisitos legais140.

Ademais, é certo que o Iluminismo repensou e humanizou a persecução penal, 
mas como destacado no item anterior (2.3), não compactuou com a impunidade, o 
que reforça a ideia de concessão de segurança a todos, réus e vítimas. Desse modo, 
a quantidade enorme de fatos criminosos que prescrevem no modelo tradicional, 
e nada racional, de obrigatoriedade limitada à propositura de denúncia penal, 
invariavelmente acentua a vulnerabilidade da vítima, agora perante o próprio sistema 
que não oferece respostas no tempo legal exigido em muitos casos.

Resguarda-se o interesse da vítima de perceber que seu agressor foi efetivamente 

137 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 33.
138 Exemplos: LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 323; RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 29. ed. Barueri/SP: Atlas, 
2021, p. 223.
139 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 16.
140 Será abordado no item 3.1.
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responsabilizado pelo Estado-Juiz, sem que isso signifique um retorno ao modelo 
superado de vingança privada. O art. 201, § 2º, do CPP, confirma esse direito de 
informação da vítima ao fixar que o “ofendido será comunicado dos atos processuais 
relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para 
audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem”.

Por isso que, neste novo viés, o fundamento da obrigatoriedade de agir de 
determinada forma (denunciar) se amplia para abarcar as demais opções legais que o 
órgão de acusação pode adotar para, com isso, reaproximar a vítima de um cuidado 
efetivo pelo Estado. Além de racionalizar os recursos disponíveis, evitando prescrições, 
os instrumentos da Justiça Penal Negociada aclaram a necessidade de reparação do 
dano à vítima, a exemplo do que ocorre no âmbito do ANPP.

Acompanha-se o movimento mundial de reconhecimento político-criminal da 
vítima, conforme Resolução n. 40/34, de 29 de novembro de 1985, da Assembleia 
Geral da ONU, que estabeleceu a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos 
às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder. O Brasil participou da aprovação e 
a ratificou.

Essa declaração é o mais importante documento internacional relacionado 
às vítimas de crimes e fomentou alterações no CPP (como a Lei n. 11.719/2008 
que inseriu a obrigação de, em sentença, se fixar valor mínimo para reparação dos 
danos causados pela infração à vítima) e a publicação das Leis ns. 9.807/1999 (Lei de 
Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas), 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 
e 13.431/2017 (Lei de Escuta Especializada e Depoimento Especial de Criança e 
Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência).

Assim, para além do confronto entre Estado e acusado para proteção da 
sociedade, atenta-se a outro personagem natural da contenda penal, que é a vítima e 
seu direito de obter uma resposta estatal que não seja a prescrição, proporcionando 
outros meios para se alcançar a reparação do dano.

O professor René Ariel Dotti explicava que o sistema penal não pode conferir à 
vítima uma simples e mera certidão de trânsito em julgado da condenação proferida 
e remetê-la à execução civil, destacando a vertente doutrinária em que a reparação 
do dano à vítima é uma expressão moderna da política criminal:

No pressuposto de que a reparação do dano é uma verdadeira 
questão criminal – movimentada nos quadros da retribuição 
e da prevenção de forma intensa e expressiva -, entende-se 
que o sistema não pode conferir à vítima uma simples e mera 
certidão do trânsito em julgado da condenação e remetê-
la aos problemas e aos mistérios da execução civil. Este 
assunto volta à pauta de discussão, renovando a polêmica 
entre clássicos e positivistas, quando estes tiveram à frente a 
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pregação de Garofalo141.

Nos últimos tempos e muito enfaticamente se tem admitido 
o caráter publicístico da indenização à vítima, como nos 
indica Gunter Kaiser, e em tal sentido se orientou uma das 
resoluções do XI Congresso Internacional de Direito Penal, 
em Budapeste (1974), através da seção que tratou do tema 
indenização às vítimas da infração criminal. A reparação 
do dano – admitiram os juristas ali presentes – é um meio 
para restabelecer o equilíbrio jurídico e social perturbado 
pela infração e também como expressão moderna da política 
criminal.

[...]

A indenização à vítima pela via penal implica um renascimento 
do instituto, como refere adequadamente Costa Andrade, e se 
situa “na confluência de duas linhas de força, uma de sentido 
penal, outra de raiz vitimológica. Responde simultaneamente 
a um novo entendimento da punição do delinquente e às 
reivindicações que a vítima logrou fazer ouvir nas instâncias 
penais142”.

Diante dessa multiplicidade de interesses, permanece a obrigatoriedade 
do Parquet de intervir penalmente, conforme o caso e a norma regente. Não há 
disponibilidade ou discricionariedade, mas compulsoriedade em oferecer uma solução 
penal nos termos da lei, ora denunciando, ora arquivando ou, ainda, propondo algum 
dos institutos da Justiça Penal Negociada, mas nunca silenciando diante das provas 
acerca da prática de um crime.

141 Nota do autor: A proposta de substituição das penas curtas de prisão pelo pagamento 
coercitivo de uma indenização ao ofendido foi levada por Garofalo aos congressos 
penitenciários de Roma (1885), da União Internacional de Direito Penal, em Bruxelas (1889) 
e de São Petersburgo (1890).
142 DOTTI, René Ariel. Bases alternativas para o sistema de penas. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 97-98.
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3 CONTEXTUALIZANDO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Rodrigo Cabral aponta que o diagnóstico de imprescindibilidade de soluções 
alternativas consensuais para determinados casos penais não é exclusividade do Brasil, 
exemplificando que “em países como a Alemanha, a conclusão acerca da necessidade 
da implantação do princípio da oportunidade é apresentada como inexorável, inclusive 
por penalistas que são abertamente contrários ao instituto do acordo, como é o caso 
de Bernd Schüneman143,144”. O renomado professor citado assim se manifestou:

O ideário do século XIX de submeter cada caso concreto a um 
juízo oral completo (audiência de instrução e julgamento), 
reconhecendo os princípios da publicidade, oralidade e 
imediação somente é realizável em uma sociedade sumamente 
integrada, burguesa, na qual o comportamento desviado 
cumpre quantitativamente somente um papel secundário. 
Nas sociedades pós-modernas desintegradas, fragmentadas, 
multiculturais, com sua propagação quantitativamente 
enorme de comportamentos desviados, não resta outra 
alternativa que a de chegar-se a uma condenação sem um 
juízo oral detalhado, nos casos em que o suposto fato se 
apresente como tão profundamente esclarecido já na etapa 
da investigação, que nem sequer ao imputado interessa uma 
repetição da produção da prova em audiência de instrução e 
julgamento145.

Nessa lógica, não é incomum deparar-se com situações para as quais o legislador 
não previu uma solução, tampouco um processamento penal adequado diante das 
exigências e peculiaridades de uma sociedade cada vez mais pluralizada, complexa e 
diversificada, o que exige o constante aperfeiçoamento do processo146.

Deveras, quando não corrigido o fluxo processual penal, aumenta-se a 
percepção social de impunidade, pelas mais variadas razões, seja pela inefetividade 
estatal na apuração e persecução de todos os crimes realizados, seja pelas nulidades 
e prescrições reconhecidas judicialmente, entre outros. Adiciona-se a isso o crescente 
aumento de demandas judiciais, a insuficiência de recursos humanos e a respectiva 

143 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 14.
144 Nesse mesmo sentido CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Procedimento 
de Estudos e Pesquisas 01/2017. Corregedoria Nacional. 2017, p. 29.
145 SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones Básicas de la Estructura y Reforma del Procedimiento 
Penal bajo una Perspectiva Global. In: Obras. Tomo II, Rubinzal-Culzoni: Buenos Aires, 2009, 
p. 423.
146 SILVEIRA, Gerson Daniel Silva da. Ministério Público: o equilíbrio entre o garantismo e 
o eficientismo na justiça penal consensual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 85.
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morosidade nos julgamentos.
Desse emaranhado de transformações sociais e jurídicas surge a Justiça Penal 

Consensual, ampliando as alternativas procedimentais penais, dentre as quais, na 
realidade brasileira, o ANPP é o mais novo instrumento.

3.1 O FUNDAMENTO DO ANPP NA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA

Adriano Godoy Firmino lembra que, apesar de historicamente prevalecer no 
Brasil um sistema conflitivo de Justiça Penal com observância do contraditório e ampla 
defesa (full trial), há uma tendência metodológica de separação entre a denominada 
“grande” criminalidade daquelas de “pequeno e médio” potencial ofensivo, o que 
influencia o ordenamento jurídico-penal a prever moldura normativa reativa para 
cada espécie de criminalidade, quantitativa e qualitativamente, com instrumentos e 
procedimentos distintos147.

Assinala ainda que para “as modalidades de crimes de média e pequena 
potencialidade ofensiva, a tendência internacional é a fixação, do ponto de vista 
processual, de mecanismo de consenso, havendo, assim, no aspecto político-criminal, 
uma clara manifestação do princípio da intervenção mínima148”.

Contudo, Fábio André Guaragni alerta que a leveza da resposta ao delito indica 
risco de que as finalidades preventivas do Direito Penal não sejam levadas a sério, 
comprometendo a evitação de ataques a bens jurídicos e que a inefetividade derruba 
essa função preventiva, “tanto quanto a excessiva leveza, em quebra do princípio da 
proporcionalidade, voltado a limitar a pena, confinando-a para que não seja excessiva, 
mas também para orientá-la de modo a não se mostrar insuficiente149”.

Guaragni cita na sequência a conclusão de Roberto Angelini sobre o 
patteggiamento150 na Itália, por soar como advertência para o estado de coisas no 
Processo Penal brasileiro, por similaridade:

Se não houvesse risco de prescrição e se os recursos materiais 
e pessoais de nossos tribunais fossem adequados para 

147 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 49.
148 Ibidem, p. 49.
149 GUARAGNI, Fábio André. Acordo de não persecução penal: os contornos da confissão 
exigida pelo art. 28-A do CPP. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, João Paulo 
(Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, p. 285.
150 Roberto Angelini explica na mesma obra que patteggiamento é o nomem juris de um 
instituto jurídico do direito processual penal acusatório italiano, introduzido no ordenamento 
jurídico em 1981 (curiosamente ainda na vigência do sistema inquisitório), relativo à 
negociação das penas, que se foi desenvolvendo até hoje, e que constitui um importante 
instrumento de deflação processual ao nível da pequena e média criminalidade. ANGELINI, 
Roberto. A negociação das penas no direito italiano. Revista Julgar. Coimbra: Coimbra Editora, 
n. 19, 2013, p. 221.
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chegar em prazos razoáveis a uma sentença justa, depois 
de uma instrução completa e exaustiva, baseada em provas 
que deem uma certeza para além de uma dúvida razoável 
acerca da culpabilidade do arguido, o processo comum seria 
preferível à justiça negociada. Isso não só porque o processo 
comum respeita muito mais as garantias procedimentais (e 
constitucionais), mas também porque uma sanção aplicada 
na sequência de um processo comum, se mostrará mais 
ajustada. A pena decorrente do patteggiamento (assim 
como a obtida no juízo abreviado) é muito pouco ajustada 
às finalidades gizadas pelo ordenamento jurídico. Representa 
apenas uma modesta fração da sanção que o legislador 
originariamente previu. É por isso pouco conforme ao 
critério de proporcionalidade e nem parece satisfazer as 
exigências de prevenção geral (pois é intrinsecamente leve) 
ou da ressocialização (não sendo doseada considerando as 
necessidades reeducativas do arguido).

Por isso, é claro que, abstratamente, o processo comum 
é preferível ao procedimento negociado. Mas não há 
como negar que diante de uma realidade concreta como 
a do processo atual — que produz sanções que não o são 
efetivamente (tal como a pena suspensa) ou respostas que 
não são quanto ao mérito da causa (tal como a prescrição, que 
frequentemente torna inútil todo o trabalho desempenhado, 
deixando as vítimas dos crimes sem uma proteção efetiva dos 
seus direitos) — o recurso à justiça negociada representa uma 
solução alternativa que, mesmo com todos os seus defeitos e 
limitações, é imprescindível num sistema acusatório151.

Compartilhando o mesmo entendimento, para Cabral, não há a menor dúvida que 
o ideal seria submeter todos os casos penais a um “juízo plenário”, em que o acusado 
é julgado por um magistrado com observância do devido processo legal; porém, 
apesar de confortável a defesa desta posição conservadora, tal sustentação seria algo 
descompromissado diante dos problemas práticos que devem ser enfrentados no 
Brasil:

Isso porque, ao escolher um modelo sem acordo, ao contrário 
do que normalmente se pretende fazer crer, se está optando 
por um sistema que gera inúmeras injustiças.

Num modelo sem acordo, a demora na tramitação processual, 
o excesso de serviço e a pressa para fazer frente a essa carga 

151 ANGELINI, Roberto. A negociação das penas no direito italiano. Revista Julgar. 
Coimbra: Coimbra Editora, n. 19, 2013, p. 221-229, p. 229.
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de trabalho, geram seríssimos efeitos colaterais. É dizer, num 
modelo tradicional, sem acordo, paga-se um alto preço com 
a proliferação de injustiças.

Essas injustiças são de duas ordens. De um lado, o Estado 
descumpre com o seu dever de tutela jurídica, de outro, 
por mais surpreendente que possa parecer, se enfraquece 
substancialmente a capacidade do processo penal ser um 
processo materialmente justo152.

Com isso, é necessário investigar se o estabelecimento do ANPP é necessário 
e adequado perante a realidade fática e jurídica brasileira, conforme será abordado.

3.1.1 As mudanças no modo de viver e os reflexos no Processo Penal brasileiro

A revolução industrial e tecnológica repercutiu com mudanças do cotidiano em 
uma sociedade contemporânea, que encurrala o Direito para o enfrentamento de 
novos desafios.

Nessa perspectiva, Fabrício Dreyer de Ávila Pozzebon destaca que há inúmeros 
aspectos positivos dessa nova forma de viver, como acesso ilimitado à informação, 
redução de custos de produção, novas mercadorias ao alcance do consumidor, 
intercâmbio cultural, redução de distâncias, fabrico de alimentos em larga escala e 
com maior tempo de conservação, dentre outros153.

Porém, o mesmo autor adverte que, concomitantemente, há crises de toda 
ordem, econômica, do conhecimento e do próprio conceito de humano sobre o 
qual se estrutura o Direito, como terrorismo, imigração, valores, ética, preconceito, 
imprevisibilidade, insegurança, intolerância, desigualdade social, urbanização sem 
planejamento, aquecimento global, conflitos armados, tutela de novos bens jurídicos 
e epidemias, cujos efeitos se fazem sentir em todo o Planeta154.

No conhecido como o livro inacabado de Ulrich Beck intitulado “A Metamorfose 
do Mundo”, ao tratar da metamorfose consistente na nova maneira de gerar normas 
na era dos riscos globais, citando a bomba de Hiroshima e o Holocausto, demonstra-
se a significativa mudança do horizonte normativo, sobretudo social:

Os estudiosos das leis e a sociologia padrão pensam sobre 
violação somente se houver uma norma. Mas, com os 

152 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 46-47.
153 POZZEBON, Fabrício Dreyer de Ávila. A matriz oculta da violência na modernidade: 
dimensões do consenso no processo penal. Revista Duc In Altum Cadernos de Direito, Recife, 
n. 24, vol. 11, p. 5-42, mai./ago. 2019, p. 6.
154 Ibidem, p. 6.
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riscos globais, está emergindo um novo horizonte global 
a partir da experiência do passado e da expectativa de 
catástrofes futuras. A sequência é virada de cabeça para 
baixo – a violação vem antes da norma. [...] Um breve olhar 
para a história da sociedade de risco mundial ilustra essa 
metamorfose. Antes de Hiroshima, ninguém compreendia o 
poder das armas nucleares; mas depois o sentido de violação 
criou um forte ímpeto normativo e político. “Hiroshima nunca 
mais!” Violações da existência humana como em Hiroshima 
induzem choques antropológicos e catarse social, desafiando 
e alterando a ordem das coisas a partir de dentro.

“Holocausto nunca mais!” Essa metamorfose desacopla 
nossos horizontes normativos de normas e leis nacionais 
existentes, introduzindo a noção de “crimes contra a 
humanidade”. Estou me referindo aqui a algo profundo. Um 
princípio básico da lei nacional era que um ato não podia 
ser julgado em retrospecto sob uma lei que não existia no 
momento em que ele foi cometido. Assim, embora fosse legal 
sob a lei nazista matar judeus, em retrospecto isso se tornou 
um crime contra a humanidade. Não foi simplesmente uma 
lei que mudou, mas nossos horizontes sociais – nosso próprio 
estar no mundo155.

Pozzebon, cotejando as mudanças do modo de viver, nomeia o momento atual 
como “crise da razão e da modernidade” e aponta que essa crise também ocorre com 
o Direito Processual Penal que, ciente de sua incapacidade de acompanhar todo esse 
fluxo e exigências correlatas de regulação pelo Direito, envereda alguns momentos, 
em nome da eficiência da Justiça, pela “desconstrução de categorias essenciais à 
defesa do indivíduo hipossuficiente perante o poderio estatal, forjadas no decorrer 
de séculos da história humana”, especialmente em razão da subversão do devido 
processo legal, com a renúncia ao contraditório e à ampla defesa que uma Justiça 
Criminal Consensual reivindica156.

Eliezer Siqueira de Sousa Júnior concorda que o Sistema Penal não se afasta dessa 
conjuntura de crise e que o modelo tradicional de Justiça Criminal é o que demonstra 
sofrer mais com os efeitos dessas mudanças, sobretudo diante da globalização 
crescente, ao se deparar com um dilema profundo e complexo: “de um lado, uma 
sociedade ávida por respostas rápidas para a solução dos conflitos; de outro, uma 

155 BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade. 
Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2018, p. 59.
156 POZZEBON, Fabrício Dreyer de Ávila. A matriz oculta da violência na modernidade: 
dimensões do consenso no processo penal. Revista Duc In Altum Cadernos de Direito, Recife, 
n. 24, vol. 11, p. 5-42, mai./ago. 2019, p. 38.
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exigência cada vez maior de criminalização de condutas e uma máxima intervenção 
do direito penal nos conflitos”157.

Contudo, Sousa Júnior assevera que o modelo processual penal brasileiro carece 
de modificação dos métodos tradicionais de resolução de lides criminais, pois manter 
“procedimentos herméticos e legalistas, que atendam cegamente ao direito posto, é 
ignorar a grandeza e a dinâmica da vida social”, propondo a adoção de mecanismos 
que permitam aos envolvidos a participação na “construção de decisões jurídicas 
justas e efetivas, inclusive com a aplicação de sanções estabelecidas por acordo entre 
as partes”. Ou seja, o modelo de Justiça Penal Consensual não é um problema e sim 
a solução158.

Na combinação formada por todas essas circunstâncias atuais fáticas e jurídicas, 
apresenta-se a alternativa de incremento dos espaços de consenso no Direito 
Processual Penal brasileiro, com meios alternativos de resolução de conflitos que são 
aplicados em países desenvolvidos há mais de um século, como forma de evitar a 
morosidade e a sensação de impunidade, além de economizar recursos humanos e 
materiais159.

Diante de tal contexto, é necessário perquirir se tais condições adversas, 
concretamente, e não somente no plano da retórica, encaixam-se na realidade 
brasileira, conforme a seguir exposto.

3.1.2 A Justiça Penal brasileira é inefetiva?

Para exemplificar a percepção de morosidade que a população brasileira ostenta 
em relação ao Sistema de Justiça, veja-se que no Relatório Anual da Ouvidoria do 
CNJ de 2020 constou que o “tema morosidade processual apresenta-se em primeiro 
lugar, com 14.834 relatos, representando 56,83% das manifestações recebidas, o que 
mantém a tendência histórica160”.

O relatório “Justiça em Números 2021” compilado pelo CNJ indica que em 2020 
ingressaram no Poder Judiciário 1,9 milhão de novos casos criminais, e que, além 
disso, foram iniciadas 311,6 mil execuções penais, totalizando 2,2 milhões de casos 

157 SOUSA JÚNIOR, Eliezer Siqueira de. Consenso e sanção: uma teoria discursiva para 
um processo penal íntegro e democrático. 2019. 124 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2019, p. 100.
158 Ibidem, p. 100
159 CABRAL DA SILVA, Jonas Roberto; LIMA FERREIRA, Débora de. Acordo de Não 
Persecução Penal: Instrumento constitucional a favor da justiça célere e efetiva. Revista de 
Estudos Jurídicos/Faculdade Maringá, Maringá, n. 29, vol. 2, p. 25-43, jul./dez. 2019, p. 25.
160 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual da Ouvidoria do Conselho Nacional 
de Justiça de 2020. Brasília: CNJ, 2021a, p. 11.
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novos161.
O mesmo relatório salienta que o tempo médio de tramitação de processos 

criminais na fase de conhecimento do 1o grau da Justiça Estadual é de 4 anos, da 
Justiça Eleitoral é de 3 anos e da Justiça Federal é de 2 anos e 11 meses, sendo que a 
média global do Poder Judiciário, em termos de tramitação de processos criminais na 
fase de conhecimento do 1o grau, é de 3 anos e 10 meses162.

Igualmente preocupa a informação do referido informativo do CNJ de que a 
taxa de congestionamento criminal é de 79,5%, já que ela “mede o percentual de 
processos que ficaram represados sem solução, comparativamente ao total tramitado 
no período de um ano (que consiste na soma dos pendentes e dos baixados)163”.

Na Introdução, item 1.1 (objeto deste estudo), foram apresentados dados 
do sociólogo José Murilo de Carvalho, os quais concretamente demonstram que a 
lentidão e inefetividade em casos de corrupção continuam sendo a marca do sistema 
judiciário.

Nesse passo, a Resolução do CNMP, que criou na normativa brasileira o ANPP 
e que será melhor detalhada no item 3.2, corrobora em suas razões a necessidade 
de agilidade e efetividade da persecução penal; a realidade deletéria da carga de 
trabalho das varas criminais e desperdícios de recursos; e 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:

Considerando a necessidade de permanente aprimoramento 
das investigações criminais levadas a cabo pelo Ministério 
Público, especialmente na necessidade de modernização 
das investigações com o escopo de agilização, efetividade 
e proteção dos direitos fundamentais dos investigados, 
das vítimas e das prerrogativas dos advogados, superando 
um paradigma de investigação cartorial, burocratizada, 
centralizada e sigilosa;

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 

161 Idem. Justiça em números 2021. Brasília: CNJ, 2021, p. 214.
162 Ibidem, p. 219.
163 Ibidem, p. 126 e 175.
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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 [...]

Com essa forma de ponderar, Renee do Ó Souza, ao ressaltar as vantagens do 
ANPP, assevera que se trata de uma lúcida resposta de índole político-criminal dada 
à sabida impossibilidade estrutural do sistema de Justiça Criminal dar cabo a toda à 
demanda que nele desemboca e que manter uma atuação irracional e sem resultados 
efetivos faz lembrar “a famosa metáfora da tragédia dos comuns que ilustra bem 
que o livre acesso e demanda irrestrita a um recurso finito termina por condená-lo, 
estruturalmente, ao esgotamento”164. Manter um modelo puramente tradicional para 
todos os crimes, mesmo diante da certeza de que não há capacidade para entregar 
tempestiva solução, simbolicamente, é autofágico.

Os dados do CNJ já referidos, aliados às complexas relações criminais articuladas 
na atualidade, evidenciam a inefetividade dessa prestação diante do aumento da 
demanda persecutória penal.

Não por acaso, Turessi questiona o tratamento igual conferido a infrações penais 
que produzem danos sociais distintos, como furtos de supermercados, se comparados 
a grandes esquemas de corrupção pública:

Portanto, é preciso discutir, como medida de política criminal, 
a necessidade de se estabelecer um controle seletivo de 
viabilidade da persecução penal pelo Ministério Público, 
aqui incluído o seu custo-benefício, sob pena de serem 
tratados de forma idêntica, inclusive procedimental, furtos de 
supermercados e grandes esquemas de corrupção no setor 
público, fraude por meio de cheque e fraudes em licitações 
públicas pela cartelização de empresas, falsidades ideológicas 
no preenchimento de notificações de infrações de trânsito 
e “caixa dois eleitoral”, infrações penais que, a despeito do 
tratamento dogmático que recebem, produzem danos sociais 
absolutamente distintos165.

164 SOUZA, Renee do Ó. A opção político-criminal do Acordo de Não Persecução Penal 
como instrumento de segurança pública. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, n. 74, p. 167-189, out./dez. 2019, p. 189.
165 TURESSI, Flávio Eduardo. Justiça Penal Negociada e Criminalidade Macroeconômica 
Organizada. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 212.
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A seu turno, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do 
Departamento Nacional de Informações Penitenciárias expõe que no mês de referência 
de dezembro de 2021: a) o custo médio do preso por unidade federativa brasileira foi 
de R$ 2.469,16; e b) o total de despesas foi de R$ 1.603.480.939,51. Recursos públicos 
expressivos que envolvem pessoas privadas de liberdade, que merecem atenção e 
reavaliação contínua das finalidades pretendidas em comparação ao realizado, tanto 
no campo financeiro, quanto no âmbito dos Direitos Humanos166.

O mesmo Levantamento, no período de janeiro a junho de 2021, atesta que 
havia 269.665 presos por crimes contra o patrimônio advindos da Justiça Estadual, 
que representavam 39,72% do total, sendo que entre eles certamente havia muitos 
condenados por furtos, que a depender de outros fatores, seriam potenciais 
beneficiários do ANPP167.

Nesse contexto, a negociação penal, ao simplificar procedimentos e promover 
maior agilidade na solução de casos penais, pode restaurar o equilíbrio do sistema, 
combalido em razão da morosidade da persecução tradicional e da limitação de recursos 
materiais e humanos. Haverá uma economia tanto pela interrupção de persecução 
penal em alguns casos, como pelo não início da execução penal. Com a economia 
material e humana decorrente, abre-se ainda a possibilidade de enfrentamento de 
fatos penais até então não investigados, bem como de conferir maior empenho em 
situações de maior reprovabilidade penal.

Afinal, os órgãos encarregados do enfrentamento do fenômeno criminal devem 
estar aptos a concentrar esforços na denominada criminalidade grave e organizada, 
sendo essa uma das justificativas para a criação do ANPP no Brasil pelo CNMP e sua 
inclusão no CPP168.

3.1.3 Os reflexos fáticos e jurídicos na vida dos acusados

O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Departamento 
Nacional de Informações Penitenciárias169 constatou que, no período de janeiro a 
junho de 2021, havia 673.617 presos advindos da Justiça Estadual.

Espelho de um número considerável de condenações da Justiça Penal brasileira. 
Condenações que, independentemente do quantum de pena, significam para o 

166 Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/servicos/sisdepen. Acesso em: 23 
mar. 2022.
167 Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/servicos/sisdepen. Atualizado em: 
08 mar. 2022. Acesso em: 23 mar. 2022.
168 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 23.
169 Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/servicos/sisdepen. Atualizado em: 
08 mar. 2022. Acesso em: 23 mar. 2022.
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acusado a suspensão dos direitos políticos (art. 15, inciso III, da CF) e a perda da 
primariedade. Também, independentemente do quantum de pena, o réu reincidente 
em delito doloso não terá direito à transação penal (art. 76, § 2º, inciso I, da Lei n. 
9.099/1995), à suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/1995), à 
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso 
II, do CP, ressalvada a situação estabelecida no art. 44, § 3º, do CP) e à suspensão 
condicional da pena (art. 77, inciso I, do CP).

Nos casos de encarceramento, Zaffaroni afirma que o preso é ferido em sua 
autoestima pela perda da privacidade e de seu próprio espaço, além da submissão 
a situações degradantes e de outras formas imagináveis, ao que se colacionam as 
condições deficientes de todas as prisões: “superlotação, alimentação paupérrima, 
falta de higiene e assistência sanitária etc., sem contar as discriminações em relação 
à capacidade de pagar por alojamentos e privacidades”. Reitera que o efeito da prisão 
é “deteriorante”, por submergir o encarcerado na denominada “cultura da cadeia”, 
completamente distinta daquela em que vive um adulto em liberdade e que essa 
“imersão cultural” não pode, em hipótese alguma, ser interpretada como uma 
“tentativa de reeducação ou algo parecido”, ao se afastar da “ideologia do tratamento”, 
pois se processa de forma avessa a esse discurso170.

Linha de pensamento endossada pelos ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt, 
no sentido de que não se pode ignorar a dificuldade de tornar sociais os que, de forma 
simplista, são chamados de antissociais, se são dissociados da comunidade livre e 
ao mesmo tempo associados a outros antissociais, podendo criar uma delinquência 
capaz de aprofundar no recluso suas tendências criminosas, repercutindo em maior 
aprendizagem do crime e a consequente formação de associações delitivas171.

Para Francesco Carrara, “entre os direitos do delinquente existe também o de não 
ser constrangido pela autoridade social a uma situação que o leve à necessidade de 
se corromper mais do que já está corrompido: é esta a situação em que a autoridade 
coloca o delinquente, quando o atira à sentina do cárcere promíscuo172”.

Infelizmente a realidade brasileira não é diferente, na medida em que o quadro do 
sistema penitenciário configura o que a Corte Constitucional da Colômbia denominou 
de “Estado de Coisas Inconstitucional” conforme declarado pelo STF em 09/09/2015, 
ao julgar a Medida Cautelar na ADPF n. 347/DF, diante da superlotação carcerária 
e das condições desumanas impostas aos presos no plano material e estrutural de 

170 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do 
sistema penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001, p. 134-136.
171 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão - Causas e alternativas. 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 144 e 147.
172 CARRARA, Francesco. Programa do Curso de Direito Criminal: Parte Geral. Vol. 2. 
Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Editora LZN, 2002, p. 94.
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confinamento173:

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA 
PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição 
de descumprimento de preceito fundamental considerada 
a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO 
CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – 
VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS 
ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 
– CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva 
e persistente de direitos fundamentais, decorrente de 
falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja 
modificação depende de medidas abrangentes de natureza 
normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema 
penitenciário nacional ser caracterizado como “estado de 
coisas inconstitucional”. [...]

(ADPF 347 MC, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 
julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 
DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016)

Na perspectiva da degradação do sistema penitenciário, o professor René Ariel 
Dotti, ao discutir as bases e alternativas para o sistema de penas, suscita a necessidade 
de se buscar meios de solução para a crise penal que não permaneçam apenas no 
pensamento do melhor caminho, através de propostas efetivas que não se resumam 
às oriundas do Direito Penal, mas também do Direito Processual Penal:

Imitando o processo cartesiano de investigação, é preciso 
submeter a crise penal à discussão aberta e profunda, pois 
“para examinar a verdade é necessário, uma vez na vida, 
colocar todas as coisas em dúvida, tanto quanto se puder174”. 
Entre duas ou mais portas que se abrem ou podem ser abertas 
em busca de uma solução, exige a vida que se não pare; que 
não se permaneça apenas pensando no melhor caminho. 
Lembrando Ortega y Gasset: “não pode o homem permanecer 

173 O Ministro relator considerou em seu voto que, segundo dados da Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados (2007-2009), do CNJ e da Clínica de 
Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ, a maior parte dos detentos está 
sujeita às seguintes condições: “superlotação dos presídios, torturas, homicídios, violência 
sexual, celas imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida 
imprestável, falta de água potável, de produtos higiênicos básicos, de acesso à assistência 
judiciaria, à educação, à saúde e ao trabalho, bem como amplo domínio dos cárceres por 
organizações criminosas, insuficiência do controle quanto ao cumprimento das penas, 
discriminação social, racial, de gênero e de orientação sexual. (p. 4-5)
174 Nota do autor: Descartes, Princípios da filosofia, p. 53.
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na dúvida. Tem que sair dela e para isso busca um meio175”.

As alternativas para o sistema de penas constituem um dos 
meios176.

[...]

As alternativas não resultam somente das propostas oriundas 
do Direito Penal material, mas também da construção 
sistêmica de outros ramos do ordenamento jurídico, e entre 
eles, destacadamente, do Direito Processual Penal.

[...]

A suspensão do procedimento indica desde logo a existência 
de uma condição resolutiva: a investigação e/ou o processo 
não serão abertos ou não prosseguirão desde que o infrator 
atenda determinadas exigências, legal e eticamente 
estabelecidas, visando o interesse comunitário e a pessoa do 
ofendido177.

As alternativas para o sistema de penas constituem meios, métodos e formas 
de reação ao delito que atuam em todos os momentos do dinamismo penal178. A 
alternativa, em síntese, é a tomada de posição diante de uma realidade na medida 
em que implica na busca de novos caminhos para atender aos problemas por ela 
revelados. É também uma atitude alternativa à proscrição de penas cruéis e infamantes 
ou “a consideração da Política Criminal como ciência de meios e de fins que projeta 
a realidade humana e social no quadro jurídico, arrancando para a revisão como 
desdobramento da crítica que dirige contra o sistema179”.

Diante desse quadro penitenciário desumano e caótico, o novo mecanismo 
de não persecução penal é alternativa capaz de transformar a realidade da Justiça 
Penal brasileira, “haja vista que, em um sistema penal extremamente seletivo, surge a 
possibilidade de evitar sentença condenatória, reduzindo os efeitos sociais maléficos 
da pena, em especial a pena privativa de liberdade, desafogando os estabelecimentos 
prisionais180”.

175 Nota do autor: Origem e epílogo da filosofia, p. 256.
176 DOTTI, René Ariel. Bases alternativas para o sistema de penas. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 476.
177 DOTTI, René Ariel. Bases alternativas para o sistema de penas. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 517.
178 Ibidem, p. 475.
179 Ibidem, p. 476.
180 SCHMITT DE BEM, Leonardo; FUZIGER, Rodrigo José. Por uma aplicação 
“antiaporofóbica” do acordo de não persecução penal. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); 
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A maioria acachapante de presos do sistema penitenciário é composta por 
indivíduos pobres181 e o ANPP traz a possibilidade de diminuir a seletividade penal em 
favor desses, uma vez que até então se disponibilizava somente às pessoas abonadas 
a possibilidade de pagar sonegações fiscais para não serem responsabilizados 
penalmente182.

Ao Ministério Público é constitucionalmente vedado se alinhar com visões 
normativamente equivocadas de que as violações contra os presos fazem parte do 
contexto da punição “merecida”, e para tanto, se instrumentos consensuais penais, 
em determinados casos, forem suficientes para reprovação e prevenção do crime, 
então cabe aos membros realizar esforços necessários para utilização daqueles.

3.1.4 O Direito “não é uma ciência exata”

Não se pretende neste ponto explorar os temas que circundam a Teoria Geral 
do Direito, tampouco as concepções sociológicas, filosóficas, lógicas, entre outros, 
da norma jurídica e da aplicação do Direito. Pretende-se com o título tão somente 
chamar a atenção de quanto a subsunção do fato à norma em casos faticamente 
similares pode ser diferente.

Situação que remete ao princípio constitucional da segurança jurídica, que 
tem como objetivo nuclear coibir surpresas ou instabilidades que possam conturbar 
a convivência social, a partir da valorização de um Direito racional e previsível. 
Temática que, diante da divergência recorrente de interpretação pelos Tribunais em 
determinados casos183, está sempre em pauta.

Nesse plano, o modelo de Justiça não litigiosa permite o encerramento da 
incursão estatal penal, com a celebração de resolução consensual entre acusação e 
defesa, em lugar da entrega final da tutela jurisdicional após se percorrer a produção e 
análise de provas encartadas na instrução criminal, com o devido tensionamento dos 
princípios constitucionais penais aplicáveis e todos os recursos decididos e transitados 
em julgado.

Tensionamento que é a mola propulsora das divergências jurisprudênciais e 
reflexo das teses debatidas em ações penais pelo Ministério Público e réus, que não 
raras vezes geram insegurança jurídica. Com efeito, de certo modo nos casos penais 
tratados, o acordo neutraliza as críticas de que a atuação do Ministério Público viola 

MARTINELLI, João Paulo (Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, 
p. 120.
181 Ibidem, p. 124.
182 Exemplos citados na Introdução.
183 A exemplo dos casos citados na Introdução.
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garantias constitucionais dos acusados184 durante o processo penal.
Isso porque, ao contrário do que ocorre no processo penal em que o ofensor 

se posiciona contrário à pretensão punitiva estatal, no ANPP ele tem voluntariedade 
e interesse comum em sua realização na fase pré-processual. O investigado não 
é adversário do Estado-acusação na relação processual penal, no dilema entre 
condenação, prescrição ou absolvição.

Por isso o ANPP previne o aumento da insegurança jurídica decorrente da 
atividade jurisdicional litigiosa e tão presente na seara penal e processual penal, bem 
como minimiza as críticas de que a intenção frequente de promotores e procuradores 
do Ministério Público se limita a prender de forma desmedida.

No tocante às vantagens que um sistema de acordo traz diretamente para 
os profissionais envolvidos nos casos penais, apesar de tecer críticas a tal sistema, 
Schünemann menciona que:

[...] é possível constatar, no âmbito subjetivo dos interesses 
ligados aos papéis desempenhados por distintos participantes 
do processo e, em todo caso, para os profissionais, uma 
utilidade paralela, massiva, múltipla e evidente. Esta utilidade 
adicional se manifesta na forma de uma enorme diminuição 
das exigências técnicas e da complexidade do trabalho, no 
sentido de uma redução do stress decorrente dos conflitos e 
frustrações. A utilidade também se manifesta no aumento 
das probabilidades de se ter êxito profissional, que para os 
juízes consiste em ter melhores possibilidades de ascensão 
pelo aumento da quantidade de sentenças e a diminuição da 
cota de processos suspensos e, para os advogados, consiste, 
dentre outras coisas, em poder acordar os honorários em 
casos de êxito185.

A despeito de não citada expressamente pelo jurista e filósofo alemão, 
evidentemente a redução do desgaste emocional dos membros do Ministério Público 
proveniente da composição penal mostra-se ainda mais significativa, uma vez que o 
confronto com a defesa no modelo tradicional de persecução é mais direto e incisivo 

184 Silveira explica que não é raro deparar-se com ilações de que o Ministério Público 
seria um dos maiores violadores da Teoria do Garantismo, desenvolvida a partir das pesquisas 
científicas realizadas pelo jurista italiano Luigi Ferrajoli e inseridas na renomada obra Direito 
e Razão - Teoria do Garantismo Penal: “Esta instituição seria dotada de supostos ‘acusadores 
contumazes’ que, reiteradamente, violariam direitos e garantias individuais em prol de 
uma desmedida persecução criminal, cuja postura remontaria a um passado tenebroso por 
excelência e, ainda hoje, submeteria indivíduos a um Estado opressor.” SILVEIRA, Gerson 
Daniel Silva da. Ministério Público: o equilíbrio entre o garantismo e o eficientismo na justiça 
penal consensual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 1.
185 SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones Básicas de la Estructura y Reforma del Procedimiento 
Penal bajo una Perspectiva Global. In: Obras. Tomo II, Rubinzal-Culzoni: Buenos Aires, 2009, 
p. 402-403.
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do que com o Estado-Juiz.

3.1.5 O direito de todos a um processo penal funcionalmente orientado

A negociação penal, ao simplificar procedimentos e promover maior agilidade 
na solução de casos penais, harmoniza-se com a concepção esculpida no art. 5º, 
inciso LXXVIII, da CF, de assegurar o direito fundamental de todos, no âmbito judicial e 
administrativo, à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade 
de sua tramitação. Tal previsão, associada ao também direito fundamental de acesso 
à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF), exige a fixação de procedimentos penais que 
evitem a impunidade.

Afinal, conforme explica Jorge de Figueiredo Dias, um processo penal 
funcionalmente orientado constitui uma exigência irrenunciável do Estado de Direito, 
na medida em que esse tem o dever de realizar a justiça de maneira rápida e eficiente, 
transmitindo à sociedade confiança na funcionalidade das instituições públicas186.

Substanciado num processo funcionalmente orientado, o professor português 
propôs a possibilidade de acordo sobre sentença em processo penal, que segue 
o princípio do favorecimento do processo187, ou seja, com a existência de meios 
eficientes para a concretização do direito188.

Ademais, a política criminal vincula-se à dignidade da pessoa humana investigada 
ou acusada, por isso a solução penal em prazo razoável não pertence exclusivamente 
à vítima, conforme expressamente prevê a Convenção Americana dos Direitos 
Humanos, norma supralegal também conhecida como Pacto de São José da Costa 
Rica, introduzida no Brasil por meio do Decreto n. 678/1992:

Artigo 7. Direito à Liberdade Pessoal

[...]

5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, 
sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade 
autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito 
a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta 
em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua 
liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem 

186 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O Homem 
Delinquente e a Sociedade Criminógena. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 38.
187 Sobre o princípio do favorecimento do processo (ou princípio pro actione), ver: 
ANDRADE, José Carlos Vieira de. A justiça administrativa. 11. ed. Coimbra: Almedina, 2011, 
p. 436-438.
188 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O Homem 
Delinquente e a Sociedade Criminógena. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 38.
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o seu comparecimento em juízo.

Artigo 8. Garantias Judiciais

1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação 
penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus 
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou 
de qualquer outra natureza.

[...] (g.n.)

Celeridade que não pode ser exigida somente em favor de investigados ou réus 
presos, conforme destaca Luís Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho:

Os réus soltos também têm o direito de não ficarem vinculados 
indefinidamente a um processo criminal. Para o réu preso, 
a consequência imediata da extrapolação de prazos é a 
ilegalidade da prisão e a sua soltura, mas para o réu solto não 
há qualquer consequência para a indefinição do processo189.

Nesse passo, para Rodrigo Cabral o acordo se traduz em vantagens ao acusado, 
pois caso não “aposte” na prescrição e no eventual esquecimento por parte das 
testemunhas, só terá a perder com o atraso causado pelo excesso de serviço atribuído 
a juízes e promotores, durante a tramitação do seu processo penal:

O primeiro e principal prejuízo que o acusado tem, com um 
sistema abarrotado de trabalho, decorre da terceirização 
excessiva, pelos juízes e promotores, do seu trabalho para 
seus auxiliares.

Num sistema inundado de processos, passa-se a ter uma 
Justiça de estagiários e assessores. É dizer, estando os juízes e 
promotores assoberbados de trabalho, geralmente, o grosso 
dos processos acaba sendo feito por agentes auxiliares.

Claro, que os juízes e promotores que tenham responsabilidade 
revisam essas peças e decisões, mas não são eles, muitas 
vezes, os que têm primeiramente contato com a prova.

[...]

O acordo viabiliza uma resposta adequada ao delito, mas não 

189 CASTANHO DE CARVALHO, Luís Gustavo Grandinetti. Processo penal e Constituição: 
princípios constitucionais do processo penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 253.
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inviabiliza que o investigado, por fato isolado, retome a sua 
vida, agora com o devido respeito aos bens jurídicos alheios190.

Além do mais, a longa duração do processo penal não afeta somente as partes 
nele envolvidas, uma vez que ao lado “de indevidas prescrições, afeta, também, 
as expectativas sociais e a crença na resolução de conflitos pelo Poder Judiciário, 
verdadeira face oculta do princípio da celeridade que, em regra, acaba sendo 
sumariamente ignorada191”.

3.1.6 A autorização normativa brasileira para o estabelecimento da Justiça Penal Negociada

A CF de 1988, ao prever no art. 98, inciso I, a criação de Juizados Especiais 
Criminais para infrações penais de menor potencial ofensivo e permitir a proposta de 
transação penal (instituto negocial), o que foi regulamentado pela Lei n. 9.099/1995, 
fixou a mudança jurídica do modelo brasileiro até então exclusivamente full trial de 
solução de casos penais.

Deveras, a partir da vigência da referida lei, o ordenamento brasileiro assume um 
modelo dual, coabitando o processo penal litigioso com o processo penal negociado, 
no âmbito das infrações penais às quais a lei comina pena máxima não superior a 2 
(dois) anos, cumulada ou não com multa (art. 61).

Para tanto, simplificaram-se as regras procedimentais, possibilitando acordo 
entre o investigado e o Ministério Público, no qual aquele aceita cumprir determinadas 
condições em troca da extinção da punibilidade (art. 76).

Anteriormente, havia pouca liberalidade de escolha pelas partes. Timidamente, 
integrava o sistema processual penal o princípio da oportunidade da ação penal 
de iniciativa privada, que outorgava ao ofendido, ou ao representante legal, o juízo 
de conveniência para o oferecimento ou não da queixa-crime, como se verifica na 
possibilidade de renúncia (art. 49 do CPP e art. 107, V, do CP). Da mesma forma, o 
princípio da disponibilidade da ação penal de iniciativa privada, que admite que o 
querelante desista da ação penal em andamento através do perdão (art. 51 do CPP e 
art. 107, V, do CP).

Na verdade, a Lei n. 9.099/1995 trouxe três institutos consensuais e 
despenalizadores. Além da transação penal, dispôs sobre a composição civil dos danos 
e a suspensão condicional do processo.

Na composição civil dos danos, como o nome sugere, faculta-se à vítima celebrar 

190 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 51-52.
191 TURESSI, Flávio Eduardo. Justiça Penal Negociada e Criminalidade Macroeconômica 
Organizada. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 183.
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no procedimento criminal, tanto na ação penal pública condicionada à representação 
quanto na ação penal de iniciativa privada, um acordo com o agente que trará reflexos 
cíveis e criminais (art. 74, parágrafo único), encerrando-se a discussão sobre o mérito 
do fato noticiado.

A seu turno a suspensão condicional do processo (art. 89) trata-se de 
compromisso do autor do fato ao cumprimento de determinadas condições propostas 
pelo Ministério Público, que, uma vez aceitas, causam a suspensão do processo 
por um período de prova de dois a quatro anos. Caso ultrapassado esse prazo sem 
revogação do benefício, há a extinção da punibilidade. Esse instituto não se restringe 
às infrações de menor potencial ofensivo, abarcando todos os crimes em que a pena 
mínima cominada for igual ou inferior a um ano.

A transação penal e a composição civil dos danos evitam denúncias. A suspensão 
condicional pressupõe recebimento da denúncia pelo juízo criminal. Todavia, mesmo 
já havendo denúncia recebida, o art. 79 da referida lei fixa que, se não tiver havido 
possibilidade de tentativa de composição civil dos danos e de oferecimento de 
proposta de transação penal na fase preliminar, essas devem ser ofertadas antes da 
realização da audiência de instrução e julgamento.

Desse modo, enquanto a transação penal mitigou o princípio da obrigatoriedade 
da ação penal na acepção histórica, a suspensão condicional do processo abrandou o 
princípio da indisponibilidade da ação penal pública, permitindo o sobrestamento da 
marcha processual. Para Válter Kenji Ishida, “a suspensão condicional do processo tem 
por base o princípio da oportunidade, e seu grande objetivo é evitar a estigmatização 
originária da sentença condenatória e aquela derivada do próprio processo penal192”.

Por outro lado, para crimes de alto potencial ofensivo, o ordenamento jurídico 
prevê a colaboração premiada na Lei n. 12.850/2013, que, diferentemente dos 
outros diplomas legais, trata de meio de obtenção de prova em crimes complexos 
praticados por organizações criminosas. Apesar de haver hipótese específica em que 
o Parquet pode deixar de oferecer denúncia em desfavor do colaborador (art. 4o, § 
4o), como regra, não a dispensa contra esse e os benefícios acordados são aplicados 
em sentença. A esse título, Firmino recorda que regras legais disciplinando prêmios já 
orbitavam o ordenamento jurídico brasileiro:

[...] não se pode olvidar que regras legais disciplinando prêmios, 
em um sistema consensual e colaborativo do investigado e/ou 
acusado, estão previstas em nosso ordenamento jurídico-penal 
desde os anos 1990, na Lei de Crime Hediondos (Lei n. 8.072), 
a primeira a tratar do tema após a CF/88, e as subsequentes 

192 ISHIDA, Válter Kenji. A suspensão condicional do processo. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 29.
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Lei n. 9.613/1998 (Lei de Lavagem), Lei n. 9.807/1999 (Lei de 
Proteção a vítimas e testemunhas), considerada, até então, 
norma geral no trato da matéria penal, e, ainda, a Lei n. 
11.343/2006 (Lei de Drogas). De outro lado, não se trata de 
novidade na legislação brasileira, uma vez que presentes nas 
Ordenações Filipinas (1603) e também no Código Criminal do 
Império de 1830193.

Dito isso, interessante notar que enquanto na transação penal o investigado se 
compromete a não contestar o crime noticiado (não exige confissão), na colaboração 
premiada objetiva-se, entre outros, a declaração de culpa por parte do investigado.

Incluindo os já citados, Mauro Messias, após percorrer o esquema normativo 
brasileiro, elencou os sete modelos vigentes e alternativos para a solução de conflitos 
penais que se valem da prática de não processar:

1) a composição civil dos danos, previsto no artigo 72 da Lei 
n. 9.099/1995; 2) a transação penal, disposta no artigo 76, 
também da Lei n. 9.099/1995; 3) a delação ou colaboração 
premiada prevista especificamente no artigo 4o, § 4º, da Lei 
n. 12.850/2013; 4) o acordo de leniência, nos termos dos 
artigos 87 da Lei n. 12.529/2011 e 16 da Lei Anticorrupção 
(Lei n. 12.846/2013), que tem sido firmado mediante a 
participação do Ministério Público, por ser o titular da ação 
penal pública; 5) o parcelamento do débito tributário, já 
que a sua formalização, antes do recebimento da denúncia, é 
causa de suspensão da pretensão punitiva, impedindo, pois, o 
oferecimento da peça acusatória pelo membro do Ministério 
Público, conforme artigo 83, § 2º, da Lei n. 9.430/1996; e 6) 
para Renato Brasileiro de Lima (2016, p. 288-289), o termo de 
ajustamento de conduta ambiental, previsto no artigo 5o, § 
6º, da Lei n. 7.347/1985.

Somados ao novel acordo de não persecução penal, os 
instrumentos jurídicos acima completam o rol de sete espécies 
de acordos de não processar até o momento existentes no 
país194.

Assim sendo, esse último instrumento de composição penal, denominado 
acordo de não persecução penal (ANPP), primeiramente foi previsto na Resolução 
n. 181 do CNMP e, por último, estabelecido em Lei, a partir da vigência do chamado 
“Pacote Anticrime” (Lei n. 13.964/2019). Inserido no art. 28-A do CPP, abarca crimes 
de média gravidade, praticados sem violência ou grave ameaça e com pena mínima 

193 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 53.
194 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 103-104.
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inferior a 4 (quatro) anos e, uma vez satisfeitos os demais requisitos, implica no não 
oferecimento de denúncia mediante cumprimento de medidas restritivas de direitos.

Da dicção legal, nota-se que tanto a transação penal, como o ANPP: a) são 
institutos vinculados ao consenso na seara criminal; b) são acordos pré-processuais 
(não exigem denúncia recebida em juízo); c) devem ser homologados judicialmente 
para terem eficácia; d) não importam em aplicação de pena; e) em caso de 
descumprimento, caberá propositura de denúncia e não o cumprimento forçado das 
condições avençadas; e f) a celebração não configura maus antecedentes.

Por sua vez, no plano das diferenças entre a transação penal e o ANPP, para 
Cabral são basicamente as seguintes:

(i) os requisitos objetivos e subjetivos são, em grande parte, 
distintos, valendo lembrar que a transação penal estabelece 
o critério de pena máxima de dois anos e o acordo de não 
persecução é cabível para os crimes cuja pena mínima é 
de até quatro anos; (ii) a transação penal é voltada para 
os crimes de menor potencial ofensivo, enquanto que o 
ANPP se direciona a delitos de pequena e média gravidade, 
não abrangidos pela transação penal. (iii) o ANPP exige a 
confissão, que poderá ser posteriormente utilizada em juízo, 
em caso de descumprimento, requisito esse que não é exigido 
para a transação penal; (iv) na transação penal existe uma 
maior liberdade na fixação das condições, enquanto que no 
ANPP existe uma maior delimitação legal, que leva, inclusive, 
em consideração uma projeção da pena que eventual poderia 
ser aplicada em caso de condenação; (v) no ANPP há uma 
preocupação explícita com o ofendido, o que não ocorre na 
transação penal; (vi) o ANPP prevê um procedimento mais 
detalhado e sofisticado de homologação; (vii) a transação 
penal é informada por uma ideia de despenalização, enquanto 
que o acordo de não persecução penal tem como razão 
fundamental de existir a realização de uma política criminal 
de eleição de prioridades, com o objetivo fundamental de 
agilização da resposta estatal195.

Cezar Roberto Bitencourt registra que a “falência do sistema penal, cujos regimes 
penitenciários têm sido uma das causas da reincidência, que é a pedra de toque 
da criminalidade, determinou a crise da repressão atual, que assim foi encontrar a 
terapêutica fora do cárcere196”, e um dos exemplos é a Lei n. 9.099/1995, que adotou 

195 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 72.
196 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão - Causas e alternativas. 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 247.
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política criminal descarcerizadora e despenalizadora, sem descriminalizar197. Diferente 
do ANPP, que não deixa de ser em certo ponto o reconhecimento do enfraquecimento 
do poder punitivo estatal198.

Contudo, Guaragni avisa que a vinculação do ANPP aos crimes classificados como 
de “média gravidade” destoa da diferenciação realizada pela Lei n. 9.099/1995 e que 
o amplo e heterogêneo espectro de infrações a que é aplicável a nova modalidade 
de acordo, segundo as balizas da pena mínima inferior a quatro anos, sem modais de 
violência ou grave ameaça, indica que não constituem grupo de escassa gravidade. 
Para o autor isto se amplia quando se verifica que:

(1) em 1995, crimes com pena mínima igual ou inferior 
a 1 ano eram considerados de médio potencial ofensivo, 
e a solução do art. 89, para eles direcionada pela Lei n. 
9.099/95, continua em vigor; (2) o menor potencial ofensivo 
– representado pela escassez de desvalor de ação e resultado 
–, adjetivando os crimes que vão ao Juizado Especial Criminal, 
continua declarado no art. 61 da Lei n. 9099/95. O que o art. 
28-A carrega, portanto, é a mensagem de que o sistema penal 
tradicional não dá conta nem de crimes que, apesar de sem 
violência ou grave ameaça, possuem desvalor consistente. 
Basta pensar nos muitos delitos funcionais e econômicos de 
relevo, aos quais o ANPP pode ser dirigido. Por isso, não se 
abdica da solução do caso penal199.

Concorda-se com Guaragni e acrescenta-se aos exemplos citados alguns crimes 
ambientais e outros que tutelam as relações de consumo, que serão tratados no item 
5.1, bem como o crime de constituição de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 
12.850/2013).

Inegavelmente há crimes que, pela forma de execução e/ou repercussão social, 
são de alto potencial ofensivo e parecem estar contemplados pelos requisitos citados 
por Guaragni. Por isso não se deve incondicionalmente atrelar tais requisitos como 
determinantes para a conceituação de crimes de média gravidade. Tal conclusão 
fortalece a necessidade de o Ministério Público sopesar de forma cautelosa o requisito 
objetivo do ANPP vinculado ao “necessário e suficiente para reprovação e prevenção 
do crime200”.

197 Ibidem, p. 353.
198 O tema será explorado no início do Capítulo 5.
199 GUARAGNI, Fábio André. Acordo de não persecução penal: os contornos da confissão 
exigida pelo art. 28-A do CPP. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, João Paulo 
(Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, p. 297-298.
200 Requisito tratado no item 3.3.1.4 e 5.1.
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Do mesmo modo é possível constatar que haverá criminalidade de médio 
potencial ofensivo (no sentido original citado por Guaragni) que será tratada pelo 
ANPP, mesmo quando couber a suspensão condicional do processo201 (que pressupõe 
antes a propositura de denúncia). Além disso, caso seja descumprido o ANPP, não 
caberá suspensão condicional do processo, a teor do art. 28-A, § 11, do CPP.

Por tudo isso, a leitura sistêmica possível de ser proposta é que com o advento 
do ANPP, os crimes de médio potencial ofensivo no Brasil, além daqueles aptos à 
suspensão condicional do processo, são os contemplados pelo ANPP (especialmente 
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime tratado).

Por fim, conclui-se que os institutos disponibilizados pela Justiça Penal Negociada 
brasileira estão organizados para enfrentamento da criminalidade de baixa (transação 
penal), de média (ANPP) e de alta gravidade (colaboração premiada), entregando 
ao Ministério Público opções, sempre vinculadas à lei, de execução da política 
pública penal com maior eficiência, além de refletir na revisão de uma certa “cultura 
demandista ou judicialista”, vista como manifestação da cidadania, que retroalimenta 
um sistema que valoriza a litigiosidade202.

3.1.7 Não há outras soluções jurídicas aptas a solucionar as problemáticas do sistema full trial sem 
a necessidade de sacrifício de direitos fundamentais dos investigados?

Não se desconhece as críticas sobre a violação de direitos fundamentais de 
investigados que cercam a temática envolvendo acordos penais, especialmente 
relacionados aos princípios da presunção de inocência, da ampla defesa e do 
contraditório203. De igual modo, é inquestionável que há outras formas para a solução 
dos problemas expostos conforme será demonstrado a seguir.

Contudo, parte-se do ponto mais simples. Apesar de os acordos penais não 
serem a única alternativa, é certo que fazem parte de uma realidade juridicamente 
reconhecida como constitucional pelo STF e atualmente seus institutos estão 
devidamente regulamentados em Lei. As demais alternativas exigiriam vontade 
política, seguida de toda a complexidade decorrente do processo legislativo nacional.

Partindo agora ao ponto mais complexo, como já dito, não há dúvida de que o 

201 Somente caberá suspensão condicional do processo nos casos em que não for possível 
ANPP.
202 SOUSA JÚNIOR, Eliezer Siqueira de. Consenso e sanção: uma teoria discursiva para 
um processo penal íntegro e democrático. 2019. 124 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2019, p. 100.
203 STEIN, Ana Carolina Filippon. Acordo de não persecução penal e presunção de 
inocência: a (im)possibilidade da presença do direito fundamental à presunção de inocência 
em ambiente extraprocessual negocial. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, 
João Paulo (Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, p. 47.
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ideal seria submeter todos os casos penais a um juízo plenário, em que o acusado é 
julgado por um magistrado, em observância ao devido processo legal.

Entretanto, a ponderação entre a manutenção de todas as garantias do modelo 
persecutório penal full trial e a resolução consensual do caso penal, em certa medida, 
está nas mãos do acusado, visto que a ele cabe manifestar aceitação ou recusa à 
via negocial. Mais que isso, a aceitação deve ser ofertada pelo acusado e sua defesa 
técnica (advogado nomeado ou constituído); logo, juridicamente o investigado estará 
orientado a seguir o caminho que melhor lhe resguardará.

Dessa forma, assim como não há sacrifício inconstitucional de direito 
fundamental quando o réu confessa um crime perante a autoridade policial ou ao 
magistrado, renunciando por vontade própria ao direito ao silêncio (corroborando 
para eventual condenação pelo modelo tradicional de persecução penal), menor risco 
há em relação a sua liberdade diante do ANPP que não pressupõe, para que seja 
formalizado, o oferecimento de denúncia ou início de processo penal.

No mesmo sentido, quando o réu não recorre da decisão ou acórdão condenatório 
penal, não se está diante de hipótese de violação do direito à ampla defesa, que 
compreende os recursos a ela inerentes.

Conforme será discutido no item 3.3.2.3 de forma mais aprofundada, não há 
igualmente violação ao princípio da presunção de inocência. O ANPP evita o processo, 
não há sentença penal condenatória ou trânsito em julgado. Há apenas acordantes, 
tratativas, homologação judicial e extinção da punibilidade.

A seu turno, o Estado não está compactuando ou sendo conivente com a 
autocolocação do acusado em esfera de não liberdade, uma vez que, tanto na 
transação penal, quanto no ANPP, não se acorda a aplicação de penas e, ainda, eventual 
descumprimento não leva ao cumprimento compulsório, mas sim à propositura de 
denúncia.

Por outro ângulo, o aumento proporcional do número de juízes, promotores 
ou procuradores e de aparatos de investigação e persecução penal na realidade 
econômica brasileira é inviável e a descriminalização de condutas com a redução 
drástica do número de processos aumentaria a insegurança, o que, como já alertado, 
depende de alteração legislativa, motivo pelo qual não são opções à disposição para 
uso imediato.

Rodrigo Cabral ao afastar a resposta de ampliação dos quadros do Judiciário e 
do Ministério Público num país com dificuldades econômicas e sociais como o Brasil, e 
pontuar que a descriminalização maciça de condutas “tem em geral, pouco horizonte 
de efetividade, uma vez que é inadmissível descriminalização de condutas intoleráveis 
em nossa sociedade”, conclui que a ampliação da possibilidade de celebração de 
acordos penais para crimes de média e baixa lesividade, aparentemente, é a mais 
promissora medida, “uma vez que a experiência prática dos outros países demonstrou 
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que ela efetivamente acarreta uma diminuição sensível no tempo de tramitação 
processual204”.

Por sua vez, para Flávio Eduardo Turessi, é equivocado acreditar que o incremento 
da oralidade no processo penal, por si só, resolverá por completo o antigo problema 
da lentidão da Justiça Criminal no Brasil:

Ocorre que, se a busca pela duração razoável do processo 
passa necessariamente pela simplificação de procedimentos 
e pelo incremento da oralidade no processo penal, com os 
corolários da identidade física do juiz, imediação, concentração 
e irrecorribilidade das interlocutórias, força é convir que, para 
que seja efetivamente exercitada, neles não se esgota.

É equivocado acreditar que o incremento da oralidade no 
processo penal, por si, resolverá por completo o antigo 
problema da lentidão da Justiça Criminal no Brasil e no mundo.

É preciso lembrar que o processo penal manejado por um 
Estado Democrático de Direito requer tempo.

Requer, pois, que, no curso da relação processual, seja 
assegurado ao acusado o tempo necessário para que seus 
direitos e garantias sejam respeitados, assegurados e 
efetivamente exercitados, e isso é inegável205.

Sem contar que o uso da oralidade no processo penal, em alguns casos e fases 
do procedimento, é impraticável. Exemplo disso está previsto no art. 403, § 3º, do 
CPP, que autoriza o juiz a substituir as alegações finais orais e sentença em audiência 
por manifestações escritas: “considerada a complexidade do caso ou o número 
de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a 
apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a 
sentença”.

Nessa perspectiva Cabral compreende que o modelo de acordo certamente 
prejudica os princípios do processo penal da oralidade e da imediação, que asseguram 
ao réu o direito de ser julgado por um juiz que presenciou a produção probatória e 
a certeza de que está sendo julgado por um juiz e não seu estagiário. No entanto, o 
cumprimento “a plenos pulmões” de tais princípios somente pode ocorrer em um 
sistema em que os magistrados não estejam assoberbados de trabalho, em que não 
seja quase um imperativo de sobrevivência para esses profissionais a necessidade 

204 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 44-45.
205 TURESSI, Flávio Eduardo. Justiça Penal Negociada e Criminalidade Macroeconômica 
Organizada. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 183.
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da realização de atos posteriores por escrito, com delegações de suas funções a seus 
colaboradores206.

Aliado a tudo isso, no item 4.4 será demonstrado que o movimento para a 
resolução de casos de forma alternativa à instauração do processo penal é uma meta 
mundial, visando, sempre que possível, envolver as partes interessadas na solução 
consensual, sob o viés dos princípios da intervenção mínima e da dignidade da pessoa 
humana.

Por tais motivos o uso dos acordos em matéria criminal constitui uma das opções 
racionais e conexas com a realidade.

3.1.8 A Justiça Penal Negociada reforça o sistema acusatório

No item 2.2 foi mencionado que se partiu do pressuposto de que o Brasil adotou 
o sistema majoritariamente acusatório, entre outros, considerando a nítida divisão 
dos “atores” que ostentam as funções de acusar, defender e julgar, bem como pelo 
fato de o acusado não ser mero objeto de direitos, como no sistema inquisitório.

Para tanto, o Ministério Público detém parcela da soberania estatal e quando 
entende que não há base para formular imputação penal, age na qualidade de órgão 
originário de Estado, pois:

[...] é o Estado soberano que diz que não vai fazer a imputação; 
é o Estado soberano que condiciona, por um de seus órgãos, 
o exercício do seu próprio direito de punir, como ocorre, 
também, quando faz a lei, quando julga ou quando concede 
indulto ou anistia. A decisão de não apresentar a imputação 
penal não subtrai do Poder Judiciário o conhecimento ou 
o julgamento de questão a ele pertinente, pois se o Estado 
resolve não acusar, e se essa decisão é tomada por um de seus 
órgãos originários, detentor de uma parcela do Poder estatal, 
— está claro que essa decisão não gera conflito de interesses 
a justificar a apreciação do Poder Judiciário (ao contrário do 
que ocorre quando, ao contrário, o Estado resolve imputar a 
prática de um crime a um indivíduo, reclamando sua punição 
penal; neste caso, sim, surgirá o conflito entre o interesse 
estatal e o presumível interesse individual, a exigir solução 
jurisdicional)207.

Logo, a disponibilidade regrada para a realização de acordos penais é compatível 

206 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 50.
207 MAZZILLI, Hugo Nigro. A natureza das funções do Ministério Público e sua posição no 
processo penal. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 805, p. 464-476, nov. 2002, p. 468-469.
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com a parcela de soberania estatal exercida pelo Ministério Público e fortalece o 
sistema acusatório, conferindo ao Parquet a possibilidade de formular estratégias 
racionais e efetivas de combate à criminalidade em todos os graus de potencialidade 
lesiva, sem se desvincular da política criminal implementada e prevista em Lei.

Em relação ao outro polo processual envolvido, os acordos penais, marcados 
pela voluntariedade dos investigados assistidos tecnicamente por advogados, retira o 
caso penal da criticada matriz inquisitiva que marca a fase pré-processual.

Afinal, inviável a possibilidade de se construir modelo sistemático persecutório 
totalmente puro, mas não há matriz processual mais autoritária do que aquela 
proposta pela matriz inquisitiva208.

Mesmo o papel do juiz da investigação muda significativamente de perspectiva, 
visto que no modelo tradicional de persecução tem que lidar com a viabilidade de 
decidir sem a oitiva do investigado (pedidos de busca e apreensão, quebra de sigilo 
fiscal e bancário, interceptação telefônica, entre outros), enquanto no âmbito da Justiça 
Penal Negociada passa a receber, para fins de homologação, acordos construídos pela 
acusação e pela defesa, com o respectivo fomento de sua imparcialidade.

Nesse passo, o ANPP previne a possibilidade de o magistrado produzir provas 
de ofício durante o processo penal, outra crítica arguida por parte da doutrina que 
entende tratar-se de resquício do sistema inquisitório209.

Não se ignora que melhor seria se houvesse uma reestruturação normativa 
infraconstitucional para a implementação de um sistema acusatório na totalidade, 
sem os pontos processuais controvertidos ainda vigentes.

Contudo, a introdução de instituto que amplia a característica acusatória do 
sistema, a participação voluntária do acusado na solução penal e a imparcialidade 
do juiz são melhores que a ausência de qualquer movimento de atualização. Opta-se 
pelo uso da solução juridicamente possível aos problemas concretos expostos, em 
detrimento da espera de alterações legislativas sem prazo para acontecer.

3.2 A ORIGEM E A DEFINIÇÃO JURÍDICA DO ANPP

O Plenário do STF, em 14/05/2015, no julgamento do RE n. 593.727, de 

208 DAVID, Décio Franco. O futuro exige o novo: o acordo de não persecução penal 
exige implementação de um sistema acusatório. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); 
MARTINELLI, João Paulo (Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, 
p. 20.
209 DAVID, Décio Franco. O futuro exige o novo: o acordo de não persecução penal 
exige implementação de um sistema acusatório. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); 
MARTINELLI, João Paulo (Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, 
p. 21.
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repercussão geral reconhecida210, consolidou entendimento acerca da legitimidade 
constitucional do Ministério Público para presidir investigações criminais:

Tema 184 - Poder de investigação do Ministério Público.

RE 593727 RG

Relator(a): Min. Cezar Peluso

Redator(a) do acórdão: Min. Gilmar Mendes

EMENTA: [...] 4. Questão constitucional com repercussão 
geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os 
artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso 
IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação 
criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de 
investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão 
geral, tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de 
competência para promover, por autoridade própria, e por 
prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que 
respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer 
indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, 
observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva 
constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas 
profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os 
Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos 
I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – 
sempre presente no Estado democrático de Direito – do 
permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 
documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos 
membros dessa instituição”. Maioria. [...]

Por consequência, o CNMP instaurou Procedimento de Estudos e Pesquisas, 
autos n. 01/2017211, com o objetivo de levantar sugestões e apresentar propostas 
de aperfeiçoamento: a) para o exercício mais efetivo da função orientadora e 
fiscalizadora das Corregedorias dos Ministérios Públicos, com o objetivo de aprimorar 
a investigação criminal presidida pelo Ministério Público; b) da Resolução n. 13/2006 
(que disciplina o procedimento investigatório criminal do Ministério Público), com 
o objetivo de tornar as investigações mais céleres, eficientes, desburocratizadas, 
informadas pelo princípio acusatório e respeitadoras dos direitos fundamentais do 
investigado, da vítima e das prerrogativas dos advogados.

210 Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-
geral1081/false. Acesso em:  11 mar. 2022.
211 Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Pronunciamento_final.pdf. 
Acesso em:  11 mar. 2022.

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral1081/false
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Uma das proposições finais desse expediente foi a criação do ANPP na 
normativa nacional, por ato do CNMP, alterando a regulamentação do procedimento 
investigatório criminal a cargo do Ministério Público, até então prevista na Resolução 
n. 13/2006, consistente em negócio jurídico-processual, no qual o órgão acusador se 
absteria de oferecer denúncia por falta de interesse processual, caso o investigado 
viesse a cumprir as condições avençadas entre ambos.

Para tanto, um dos fundamentos apresentados no procedimento citado se deu a 
partir da experiência havida na Alemanha, onde o ANPP surgiu mediante procedimento 
informal, sem previsão legal:

Diante desse contexto, na Alemanha, por exemplo, passou-
se a desenvolver um procedimento informal de acordo penal, 
mesmo sem previsão em lei para tanto212.

Como pontua SCHÜNEMANN, “esses acordos informais 
funcionam de forma similar ao plea bargaining dos Estados 
Unidos; sem embargo, com uma diferença: na Alemanha não 
contém acordos formais, mas sim apenas um acordo baseado 
na confiança e, por outro lado, neles o acusado não se declara 
culpado (guilty plea), mas apenas formaliza uma confissão 
que é valorada pelo Tribunal como meio de prova geral para 
a sua culpabilidade213, 214.”

Baseou-se o pronunciamento, também, no princípio da eficiência, na opção pelo 
sistema acusatório da CF/1988 e que a “proposta tem como finalidade prever que o 
investigado, em decorrência de acordo celebrado com o MP, cumpra espontaneamente 
e de forma voluntária parte das sanções restritivas de direito que provavelmente lhe 
seriam impostas por uma sentença penal215”.

Por fim, a Comissão responsável pelo pronunciamento em estudo entendeu que 
com o ANPP se propiciaria um grande avanço na qualidade do Sistema de Justiça 
brasileiro, já que haveria:

212 Nesse sentido, afirmam VASCONCELLOS e MOELLER que: “Na Alemanha os acordos 
consensuais surgiram na prática forense, sem qualquer autorização legal, desenvolvendo-se 
de modo informal até a consagração de sua importância na postura dos atores processuais, 
o que incitou o judiciário e, posteriormente, o legislativo a atuarem para sua regulação.” 
VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de; MOELLER, Uriel. Acordos no processo penal alemão: 
descrição do avanço da barganha da informalidade à regulamentação normativa. Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, n. 147, p. 15.
213 SCHÜNEMANN, Bernd. Cuestiones Básicas de la Estructura y Reforma del Procedimiento 
Penal bajo una Perspectiva Global. In: Obras. Tomo II, Rubinzal-Culzoni: Buenos Aires, 2009, 
p. 179-180.
214 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Procedimento de Estudos e 
Pesquisas 01/2017. Corregedoria Nacional. 2017, p. 30.
215 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Procedimento de Estudos e 
Pesquisas 01/2017. Corregedoria Nacional. 2017, p. 31.
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a) uma celeridade na resolução dos casos menos graves 
(evitando-se, inclusive, que o nosso STF tenha que discutir 
questões bagatelares menores, como vem fazendo, que são 
completamente incompatíveis com a relevância que deve ter 
um Tribunal Supremo); b) mais tempo disponível para que o 
Ministério Público e o Poder Judiciário processem e julguem 
os casos mais graves, tendo a possibilidade, de tal maneira, 
de fazê-lo com maior tranquilidade e reflexão; c) haveria 
economia de recursos públicos, já que os gastos inerentes 
à tramitação do processo penal seriam reduzidos (ou seja, 
menos processos judiciais, menos gastos); d) minoração dos 
efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos 
acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar 
uma condenação judicial, dando um voto de confiança aos 
não reincidentes, minorando, também, os efeitos sociais 
prejudiciais de uma pena e desafogaria, também, os 
estabelecimentos prisionais216.

Na sequência nasceu o ANPP na normativa nacional, por ato do CNMP que alterou 
a regulamentação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério 
Público, antes prevista na Resolução n. 13/2006, por meio da Resolução n. 181/2017, 
art. 18, que, por sua vez, foi alterada pela Resolução n. 183/2018:

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 à 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;

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 

216 Ibidem, p. 32.
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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.

§ 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. § 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.

§ 4º Realizado o acordo, a vítima será comunicada por 
qualquer meio idôneo, e os autos serão submetidos à 
apreciação judicial.

§ 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 
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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;

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.

§ 7º O acordo de não persecução poderá ser celebrado na 
mesma oportunidade da audiência de custódia.

§ 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.

§ 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.

§ 12 As disposições deste Capítulo não se aplicam aos delitos 
cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina.

§ 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.

Durante a vigência exclusiva da Resolução, havia severas críticas acerca da 
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ausência de previsão legal específica sobre o ANPP em razão de seus efeitos processuais 
e penais217.

Contudo, se havia inconstitucionalidade, eventuais lacunas foram sanadas com 
a publicação da Lei n. 13.964/2019, por isso verifica-se que o atual momento não 
corresponde mais à discussão sobre a constitucionalidade do processo de nomogênese 
do ANPP – discussão travada em virtude de sua criação por ato administrativo –, 
mas dos mecanismos de implementação, para que se obtenha maior conformidade 
possível com os aspectos constitucionais em matéria penal e processual penal218.

Inclusive, um dos pontos demonstrados nos itens 3.3.1.4 e 3.5 é que o STF, tratando 
dos limites do ANPP em determinadas situações, reconheceu sua constitucionalidade.

Dessa forma, a partir da vigência do chamado “Pacote Anticrime” (Lei n. 
13.964/2019), foi inserido o ANPP no CPP conforme art. 28-A, semelhante ao previsto 
pela Resolução do CNMP, contemplando crimes de média gravidade, praticados sem 
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e, uma vez 
satisfeitos os demais requisitos, implica no não oferecimento de denúncia mediante 
cumprimento de medidas restritivas de direitos:

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 n. 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)

217 SILVEIRA, Gerson Daniel Silva da. Ministério Público: o equilíbrio entre o garantismo e 
o eficientismo na justiça penal consensual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 104.
218 DAVID, Décio Franco. O futuro exige o novo: o acordo de não persecução penal 
exige implementação de um sistema acusatório. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); 
MARTINELLI, João Paulo (Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, 
p. 16.
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IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos 
do art. 45 do Decreto-Lei n. 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.

§ 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;

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.

§ 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.

§ 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 
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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 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.

§ 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.

Com efeito, o ANPP cabe em crimes com pena mínima considerada como de 
média gravidade, como posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação, 
embriaguez ao volante, furto qualificado, corrupção ativa, corrupção passiva, entre 
outros.

O texto da Resolução do CNMP serviu de base para o Projeto de Lei que redundou 
no artigo supra. Contudo, algumas situações constantes na Resolução não foram 
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contempladas em Lei, entre elas a previsão de que não se admite o ANPP219:
(a) nos casos em que “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;[...]” (art. 18, § 1º, inciso II);

(b) quando o “delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei 
nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;[...]” (art. 18, § 1º, inciso V);

(c) aos delitos cometidos “por militares que afetem a hierarquia e a disciplina” 
(art. 18, § 12º);

(d) nos casos em que “o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar 
a prescrição da pretensão punitiva estatal;[...]” (art. 18, § 1º, inciso IV).

Pautado em tais diferenças, Rodrigo Cabral, dimensionando até onde a Resolução 
tem aplicabilidade em razão da vigência do art. 28-A do CPP, verificou que podem 
ocorrer três situações:

(i) a disciplina prevista no art. 28-A, CPP, está em sentido 
contrário ao disposto na Resolução, caso em que, obviamente, 
prevalecerá o previsto no CPP, ocorrendo, portanto, revogação, 
por lei, dos trechos incompatíveis da 181/07.

(ii) o disposto no CPP é idêntico ao previsto na Resolução, 
ficando, portanto, hígida a regra da regulamentação;

(iii) o disposto na Resolução, apesar de não ter sido consagrado 
no art. 28-A, CPP, não encontra vedação ou antinomia na lei, 
dizendo respeito a temas de organização interna e controle do 
Ministério Público, hipóteses em que continuará a ter validade 
normativa o contido na Resolução, inclusive, como fonte de 
aprimoramento da atuação e fiscalização institucional220.

Diante desse retrospecto, Adriano Godoy Firmino entende coerente com a 
sistemática da CF a subsistência da incompatibilidade entre os crimes hediondos 
e a alternativa do ANPP, “especialmente diante da determinação constitucional de 
tratamento mais rigoroso para esses delitos221”. De forma similar, Renato Brasileiro de 
Lima afirma que caberá ANPP “desde que necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime, requisito este que não se revela presente em crimes de tamanha 

219 SCHMITT DE BEM, Leonardo. AQUINO DE BEM, Viviane de. Acordo de não persecução 
penal: análise crítica a partir de suas fontes normativas. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo 
(Org.); MARTINELLI, João Paulo (Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 
2021, p. 111.
220 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 55.
221 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 109.
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gravidade, como são os crimes hediondos e equiparados222”.
Aliás, o enunciado n. 22223 do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de 

Apoio Criminal (GNCCRIM) do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) 
adotou a mesma posição:

Veda-se o acordo de não persecução penal aos crimes 
praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou 
praticados contra a mulher por razões da condição de sexo 
feminino, bem como aos crimes hediondos e equiparados, 
pois em relação a estes o acordo não é suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime. (o grifo é nosso)

Apesar de não serem idênticos, tanto a Resolução, como o art. 28-A do CPP 
estabeleceram que não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado 
formal e circunstancialmente224 a prática de infração penal sem violência ou grave 
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Parquet poderá propor ANPP, 
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Logo, assim como a transação penal, o ANPP importa no não oferecimento de 
denúncia e não materializa maus antecedentes. Explicitaram ainda que o acordo está 
sujeito a controle de legalidade e adequação judicial.

Também está assegurada a presença indispensável de defesa técnica em favor 
do infrator e que a voluntariedade do acordo permanece durante o seu cumprimento, 
uma vez que pode o investigado requerer a rescisão ou deixar de cumpri-lo, o que 
implicará em oferecimento de denúncia, com todas as possibilidades do devido 
processo legal. Ou seja, se a qualquer momento o investigado entender que o acordo é 
injusto, não está impedido de desistir da avença, com a retomada dos desdobramentos 
do modelo litigioso penal.

Destacado o repertório legal, qual seria a natureza jurídica do ANPP?
Um dos fundamentos da Resolução do CNMP que previu o ANPP considera “a 

exigência de soluções alternativas no Processo Penal”, concluindo com isso Gerson 
Daniel Silva da Silveira que se extrai “da própria resolução ministerial que o acordo 
de não persecução penal não é propriamente um processo, mas, sim, um mecanismo 
alternativo consensual utilizado para dar maior vazão e resolutividade aos crimes, por 
ele tutelados225”, visto que o ANPP não exige propositura ou recebimento judicial de 

222 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 
2020, p. 282.
223 https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/GNCCRIM_-_ANALISE_LEI_ANTICRIME_
JANEIRO_2020.pdf
224 A questão pertinente à divergência do termo “circunstanciada” utilizado na redação 
do art. 18 da Resolução do CNMP e do termo “circunstancialmente” previsto no art. 28-A do 
CPP foi tratada no item 3.3.2.3.
225 SILVEIRA, Gerson Daniel Silva da. Ministério Público: o equilíbrio entre o garantismo e 
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denúncia.
Com essa perspectiva, Silveira esclarece que, dentre as formas de resolução 

consensual de conflitos penais, destacam-se a conciliação, a mediação e a negociação226.
A conciliação pode ser identificada nos Juizados Especiais Criminais por meio da 

composição civil e da transação penal.
Por sua vez a mediação é a prática utilizada pela Justiça Restaurativa, objetivando 

promover a integração social de todos os envolvidos no conflito, a preservação da 
liberdade, a reparação do dano, assunção de responsabilidades, redução do sentido 
aflitivo e retributivo da pena, superação da filosofia do castigo, restauração do valor da 
norma violada, da paz jurídica e social, mediante a utilização de diálogos pacificadores 
e construtores de consenso intermediado por um terceiro investido de credibilidade 
e imparcialidade.

Por fim, a negociação, que permite acordo sobre todos os aspectos penais, desde 
a assunção de culpabilidade, até formas das mais variadas possíveis de execução de 
pena, celebrado entre o imputado, seu defensor e Ministério Público.

Com tais recortes, o ANPP tem roupagem de negociação dentre as formas de 
resolução consensual de conflitos penais, pois se trata de negócio jurídico entre os 
dois polos da investigação criminal, com a pretensão de se evitar o processo penal. 
Em outras palavras, na lógica do sistema de consenso processual penal, há “uma troca 
entre Ministério Público e investigado. Daí se falar em negócio jurídico que viabiliza a 
solução do caso penal para as infrações de média gravidade227”.

Renato Brasileiro de Lima defende a natureza extrajudicial desse negócio 
processual penal, que implica na troca do compromisso do Ministério Público de não 
acusar, desde que o investigado aceite e cumpra certas condições não privativas de 
liberdade228.

Contudo Silveira ancora-se em outro ponto, asseverando que o ANPP é negócio 
jurídico judicial pois requer homologação judicial, em audiência especialmente 
designada para essa finalidade, na qual serão verificadas a voluntariedade e a 
legalidade229.

Discorda-se dessa posição. O acordo, na dicção do § 3º, do art. 28-A, do CPP, 
“será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo 

o eficientismo na justiça penal consensual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 107.
226 Ibidem, p. 88.
227 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 91.
228 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 
2020, p. 274.
229 SILVEIRA, Gerson Daniel Silva da. Ministério Público: o equilíbrio entre o garantismo e 
o eficientismo na justiça penal consensual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 109.
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investigado e por seu defensor”. O magistrado não participa das negociações nem 
sugere seu conteúdo.

Enquanto negócio jurídico, o Ministério Público, o investigado e seu defensor 
operam na formalização do acordo no plano da existência e da validade. Após ser 
verificado que o acordo existe e é válido, será necessária a homologação judicial para 
que ele possa produzir efeitos, na perspectiva do plano da eficácia230.

Portanto o acordo nasce (existe) e tem seus contornos (válido) pautado na 
comunhão de vontades da acusação, investigado e defesa técnica.

O papel do juízo restringe-se a verificar em audiência “sua voluntariedade, 
por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade” (§ 
4º, do art. 28-A, do CPP). Caso considere inadequadas, insuficientes ou abusivas as 
condições dispostas no acordo, “devolverá os autos ao Ministério Público para que seja 
reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor” 
(§ 5º, do art. 28-A, do CPP). Poderá, ainda, recusar homologação à proposta que não 
atender aos requisitos legais (§ 7º, do art. 28-A, do CPP). Mas não pode, em hipótese 
alguma, alterar materialmente as condições ajustadas.

A necessidade de homologação judicial “traduz hipótese de freios e contrapesos, 
uma vez que é dado ao poder judiciário a análise da adequação material e formal do 
ajuste, mas não de oportunidade231”.

Consequentemente, na perspectiva de quem são as partes dotadas legalmente 
com vontade livre e poder de escolha para compor o negócio jurídico, nitidamente o 
magistrado não é uma delas, por isso adequado classificá-lo como extrajudicial.

Entretanto, a celeuma não se encerra nesse ponto. Dúvida na doutrina remanesce 
sobre qual seria a natureza jurídica das condições fixadas na lei e que devem ser 
cumpridas pelo investigado em troca da não propositura de denúncia? Possuem a 
natureza de pena em sentido estrito? Acorda-se pena?

Caso positivo, faria sentido, em certa medida, tratá-lo como negócio jurídico 
judicial, já que não é possível, entre outros aspectos, se falar em aplicação de pena 
sem a decretação judicial.

Contudo, sabe-se que a pena é uma sanção imposta pelo Estado após o devido 
processo legal ao culpado de infração penal. É o fruto impositivo do exercício da 
jurisdição em processo penal, em que acusação e defesa necessariamente produzem 
suas provas e contrapõem suas teses. A aceitação pelo réu quanto ao teor da pena 
fixada não integra sua formação.

230 MORAIS DA ROSA, Alexandre; WALTER DA ROSA, Luísa; BERMUDEZ, André Luiz. Como 
negociar o acordo de não persecução penal: limites e possibilidades. 1. ed. Florianópolis: 
Emais Editora, 2021, p. 43.
231 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 116-117.
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Em outros termos, o modelo jurídico vigente em cotejo com o princípio da 
legalidade não admite a imposição de pena sem o procedimento contraditório em 
processo penal com a declaração estatal da culpa do acusado.

Assim, a pena é resultado do modelo normativo jus puniendi estatal brasileiro 
e no ANPP o que se vê são obrigações ou condições acordadas voluntariamente pelo 
investigado, destacando Firmino que o legislador fixou que as condições assumidas 
pelo investigado não são pena em sentido estrito:

A opção legislativa no acordo de não persecução penal é clara 
no sentido de que as obrigações ou condições assumidas estão 
fora do alcance e do significado de pena em sentido estrito.

Nada obstante em modelos comparados, conforme se viu, 
o consenso levar à aplicação da pena em sentido estrito, a 
exemplo dos Estados Unidos ou Itália, em nosso sistema não 
há essa implicação exatamente porque não há imperatividade 
e, consequentemente, imposição indiferente da vontade do 
investigado232.

Essa conclusão se alicerça nas consequências legais do não cumprimento de 
tais condições. Não haverá execução forçada das condições, nem mesmo após a 
homologação judicial. Tão somente o Ministério Público comunicará o inadimplemento 
ao juízo, para fins de rescisão do acordo e posterior oferecimento de denúncia (§ 10, 
art. 28-A, do CPP).

Solução legal similar à que foi outorgada à transação penal233, conforme assentou 
o STF na Súmula Vinculante 35: “A homologação da transação penal prevista no art. 
76 da Lei n. 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, 
retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade 
da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito 
policial”.

Ademais, o ANPP e a transação penal não constarão da certidão de antecedentes 
criminais, salvo para impedir a realização do mesmo benefício (transação penal) ou 
acordo (ANPP) dentro do prazo de 5 anos (§ 6º, do art. 76, da Lei n. 9.099/1995 e § 
12, do art. 28-A, do CPP). Caso se tratasse de pena, constaria anotação na certidão de 
antecedentes, para efeitos de valoração da reincidência e da reabilitação.

Todavia, a transação penal não suspende o prazo prescricional (STJ, RHC 80.148/

232 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 94.
233 Para Cabral, apesar das diferenças entre os institutos, há uma proximidade muito 
grande entre eles, e por isso muitas das questões jurídicas e práticas que podem surgir com 
o ANPP já foram enfrentadas pelo seu “irmão mais velho” (transação penal), o que facilitará 
bastante a sua implementação na realidade prática do sistema penal brasileiro. (CABRAL, 
Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: JusPodivm, 
2020, p. 72).
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CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 01/10/2019, DJe 
04/10/2019), correção que a Lei n. 13.964/2019 procedeu em relação ao ANPP, ao 
incluir no art. 116 do CP a seguinte causa suspensiva da fluência do prazo prescricional: 
“IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução pena”.

Por tais razões, o ANPP não impõe pena e, durante as tratativas, somente 
direitos e obrigações de natureza negocial podem ser manejados. Nota-se que nem as 
cláusulas que remetem à prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária 
“são penas, e sim equivalentes negociais, típicos dos espaços de consenso em matéria 
processual penal234”.

Felipe da Costa de Lorenzi, ao compreender que o Direito Penal e o Processo 
Penal devem ser entendidos enquanto subsistemas de um sistema integral, de modo 
que alguns institutos processuais concretizam finalidades tradicionais do Direito 
Penal, traz o exemplo da suspensão condicional do processo, “simultaneamente um 
procedimento especial e um equivalente funcional da pena, já que, por meio dela, há 
uma reação estatal a um suposto delito, aplicando-se medidas restritivas – distintas da 
privação da liberdade – idênticas às sanções substituídas em caso de condenação235”.

Referido autor cita como exemplo também a colaboração premiada, que é ao 
mesmo tempo um meio de obtenção de prova e uma causa material de redução ou 
isenção de pena.

Para Cabral, a natureza jurídica das condições previstas no ANPP “é de uma 
obrigação negocial, que se concretiza como um equivalente funcional de pena”236. 
Isso porque não há imperatividade nas condições, mas somente podem ser aventadas 
pelo Ministério Público quando efetivamente se cumprirem as finalidades preventivas 
da pena, caso contrário, não poderá ser firmado.

Firmino concorda que as condições estipuladas no ANPP não têm natureza de 
pena em sentido estrito, representando equivalentes funcionais de pena, “uma vez que 
o investigado, devidamente assistido por defensor, voluntariamente aceita cumprir 
com o ajuste, na medida de suas possibilidades materiais, e de forma proporcional à 
lesão causada237”.

Evidencia-se que o controle de legalidade e adequação judicial não representa 
condenação e não será imposta condição privativa de liberdade, tão somente medidas 

234 GUARAGNI, Fábio André. Acordo de não persecução penal: os contornos da confissão 
exigida pelo art. 28-A do CPP. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, João Paulo 
(Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, p. 296.
235 LORENZI, Felipe da Costa de. Justiça negociada e fundamentos do direito penal: 
Pressupostos e limites materiais para os acordos sobre a sentença. São Paulo: Marcial Pons, 
2020, p. 34.
236 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 88.
237 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 97.



100

CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Linhas sobre a atuação do Ministério Público

de que o investigado pode dispor e que não raras vezes são objeto de contrato civil, 
como: (a) a prestação de serviços e o contrato de trabalho; (b) a prestação pecuniária 
e a doação ou pagamento. Novo encaixe jurídico que confirma a natureza do ANPP, já 
tratado anteriormente238.

Diante de tais aspectos, semanticamente seria apropriado que o legislador 
tivesse denominado o instituto de acordo de não persecução “criminal”.

De qualquer forma, necessário atentar-se ao fato de que os instrumentos de 
negociação no processo penal somente são compreendidos a partir de uma análise 
interdisciplinar, se tentar “lê-los apenas pelas regras tradicionais do Direito Penal e 
Processo Penal, pouco fará sentido e em nada contribuirá para incrementar a sua 
atuação prática239”.

Por isso entende-se que no plano penal ou processual penal “puro” (sem 
considerar a abertura sistêmica normativa contemporânea para a negociação 
criminal), dificilmente se encontrará respostas sem pontos antagônicos.

E da mesma forma que a colaboração premiada “é negócio jurídico estatal e, 
como tal, rege-se pelos princípios constitucionais da Administração Pública, pelos 
princípios do processo penal, pela legislação penal e processual penal, pelas regras 
do direito civil de negócios jurídicos e do contrato administrativo240”, o ANPP, por ter 
a mesma regra matriz consensual criminal, segue igual lógica.

Com isso, na faceta civil do ANPP, a boa-fé objetiva representa padrão de 
comportamento social ético esperado das partes, incidente nas tratativas iniciais e 
durante a execução do que for pactuado conforme art. 422, do CC. Dela se originam 
deveres anexos ou laterais (lealdade, cooperação, transparência, eficiência e 
informação) que, ainda que não clausulados, deverão ser observados pelas partes em 
todos os momentos. Além disso, é uma regra de interpretação dos negócios jurídicos, 
nos termos do art. 113, do CC241.

3.3 REQUISITOS DO ANPP

Para se enveredar na pertinência do trato de crimes de corrupção ativa 

238 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 52.
239 MORAIS DA ROSA, Alexandre; WALTER DA ROSA, Luísa; BERMUDEZ, André Luiz. Como 
negociar o acordo de não persecução penal: limites e possibilidades. 1. ed. Florianópolis: 
Emais Editora, 2021, p. 41-42.
240 CORDEIRO, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles. Rio de 
Janeiro: Forense, 2020, p. 57.
241 MORAIS DA ROSA, Alexandre; WALTER DA ROSA, Luísa; BERMUDEZ, André Luiz. Como 
negociar o acordo de não persecução penal: limites e possibilidades. 1. ed. Florianópolis: 
Emais Editora, 2021, p. 47.
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empresarial pelo ANPP, necessário antes compreender seu desenho normativo.
Por isso, neste título serão tratados os requisitos objetivos (unidos ao fato 

objetivo) e subjetivos (ligados ao investigado) elencados no art. 28-A do CPP para a 
realização do ANPP, antes de se pleitear a homologação judicial.

3.3.1 Requisitos objetivos do ANPP

Os requisitos objetivos vinculam-se: (1) à pena mínima cominada ao delito; (2) 
ao não emprego de violência e grave ameaça durante conduta típica objeto do acordo; 
(3) à existência prévia de elementos probatórios aptos ao oferecimento de denúncia; 
(4) à necessidade de cumprimento das funções político-criminais e (5) à ausência de 
vedação expressa para a realização.

As vedações à celebração de ANPP são: (1) ser possível a propositura de 
transação; (2) o delito ter sido cometido no âmbito da violência doméstica ou familiar 
ou praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

3.3.1.1 Não ser caso de arquivamento – existência de prova da materialidade e indícios de autoria

A exemplo da transação penal que no art. 76 da Lei n. 9.099/1995 prevê como 
requisito “não sendo caso de arquivamento”, o ANPP, ao repeti-lo no art. 28-A, caput, 
do CPP, exige que da investigação defluam todas as condições da ação para propositura 
da denúncia. Ou seja, com os elementos de prova colhidos até então, deve ser viável 
a distribuição de uma denúncia criminal, incluindo a representação do ofendido ou 
requisição do Ministro da Justiça quando for o caso.

Portanto, não há discricionariedade a favor do membro do Ministério Público, 
pois a opinio delicti negativa sempre levará ao arquivamento do procedimento 
investigativo, vedada a proposta de acordo242.

Assim, para formalização do ANPP, deve estar presente: a) a aparência de 
prática de um crime (fumus comissi delicti); b) a legitimidade de parte (ou seja, ação 
penal pública); c) a punibilidade (por exemplo, não pode estar prescrita a pretensão 
acusatória; e d) a justa causa243.

3.3.1.2 Pena mínima cominada inferior a 4 anos

242 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 79.
243 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 106.
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Na dicção do art. 28-A, caput e § 1º, do CPP, o ANPP somente tem espaço para 
delitos com pena mínima cominada inferior a 4 anos, considerando as causas de 
aumento e diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto.

Percebe-se que o legislador, ao construir o art. 28-A do CPP, aproveitou-se da 
lógica do art. 44, do CP, que regulou a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos, aos réus que, dentre outros requisitos, sejam condenados à 
pena não superior a 4 anos.

Buscou descortinar eventual pena que o investigado receberia caso condenado 
e “uma vez constatado que, provavelmente, não seria o caso de aplicação de pena 
privativa de liberdade, mas sim restritiva de direito – acabou o legislador optando por 
possibilitar a celebração do acordo de não persecução penal, como solução alternativa 
ao processo penal244”.

Antônio Henrique Graciano Suxberger enfatiza que o critério da pena mínima, 
utilizado pelo legislador, situa o ANPP “num espectro de incidência que não redunde 
recolhimento à prisão numa eventual persecução penal formalizada em juízo e se 
incidente um juízo condenatório245”.

O que igualmente justifica a necessidade de consideração no cálculo da pena 
mínima de causas de aumento e diminuição de pena aplicáveis ao fato criminoso, 
previstas no CP (parte geral e especial) e na Legislação correlata, pois ter-se-ia a certeza 
de que, mesmo se houvesse eventual condenação, seria aplicada pena restritiva de 
direito e não privativa de liberdade, alinhando-se simetricamente os dois institutos.

A fração aplicável deve ser a mais favorável ao imputado, ou seja, a que mais 
diminua a pena mínima em abstrato e, tratando-se de causa de aumento, a fração que 
menos aumente a pena em abstrato. Segue-se a mesma rotina da Súmula n. 723 do 
STF: “Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se 
a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto 
for superior a um ano”.

Nessa linha, o STF, no HC n. 118.533/MS, julgado em 23/06/2016, decidiu que o 
tráfico privilegiado não possui a natureza de hediondo, sendo que, em tese, caberia 
ANPP pelo requisito de pena se considerada a causa de diminuição prevista no § 4º, 
do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Exemplificando essa possibilidade, o STJ, no AgRg no HC 591.478/RS, 6a Turma, 
julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021, decidiu, considerando “o quantum de pena 

244 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 89.
245 SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano. Acordo de não persecução penal: o exercício 
da ação penal e a questão prisional como problema público. Brasília: Fundação Escola, 2019, 
p. 99.
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aplicado e a não relevante quantidade de entorpecentes (43,4 gramas de cocaína), 
fixa-se o regime inicial aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída 
por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal”.

No caso de concurso formal próprio de delitos e crime continuado, deve ser 
observada a fração que menos aumente a pena em abstrato. Da mesma forma, no 
caso de concurso material ou formal impróprio de crimes, o somatório das penas 
mínimas deve ser inferior a 4 anos para que seja satisfeito o requisito em questão 
conforme reconhecido pelo STJ (AgRg no RHC 152.756/SP, Rel. Ministro Reynaldo 
Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Em ambos os casos se segue o raciocínio da Súmula n. 243 do STJ: “O benefício da 
suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em 
concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima 
cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite 
de um (01) ano”.

Havendo concurso de delitos composto por infrações com e sem violência 
ou grave ameaça é possível a cisão para que se ofereça o ANPP para o crime sem 
violência ou grave ameaça desde que o somatório das penas mínimas de todos os 
crimes envolvidos seja inferior a 4 anos. O art. 28-A do CPP não vedou expressamente 
essa possibilidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná em, 
pelo menos, duas situações (autos n. 0008843-27.2019.8.16.0014 - 3ª Vara Criminal 
de Londrina e autos n. 0026914-80.2019.8.160013 - Vara de Delitos de Trânsito de 
Curitiba) foi favorável à separação dos crimes em tal contexto246.

Porém como ficaria a competência para o prosseguimento da persecução penal 
em relação ao crime com violência e grave ameaça com pena máxima inferior a 2 anos? 
Permaneceria no juízo comum ou seria remetido para o juizado especial criminal? Há 
duas interpretações possíveis.

A primeira é que permaneceria no juízo comum com a propositura de denúncia 
ou aplicando, se for o caso, o parágrafo único, do art. 60 da Lei n. 9099/95: “Na reunião 
de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação 
das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal 
e da composição dos danos civis”.

A segunda é que realizado o acordo em relação ao crime sem violência ou grave 
ameaça, o crime de menor potencial ofensivo deve ser remetido ao juizado especial 
criminal, uma vez que não há nesse momento processo penal para que seja aplicada 

246 SOARES, Rafael Júnior; DAGUER, Beatriz; BORRI, Luiz Antônio. O acordo de não 
persecução penal e a cisão do concurso de crimes. Consultor Jurídico, 31/10/2021, sem 
página.
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às regras de conexão. Não haverá processo penal em relação ao delito sem violência 
ou grave ameaça em razão do acordo e a discussão da conexão estaria, em tese, 
prejudicada.

Entende-se que a segunda posição é a mais adequada, dado que o art. 81 do 
CPP (“verificada a reunião dos processos por conexão ou continência”), a conexão se 
verifica entre ações penais e não entre inquéritos policiais ou termos circunstanciados. 
O juizado especial criminal está estruturado e habituado com o rito para aplicar a 
composição civil dos danos e a transação penal, diferente do que ocorre no juízo 
comum.

3.3.1.3 Prática de infração penal sem violência ou grave ameaça contra pessoa

O legislador optou por afastar a possibilidade de ANPP para delitos em que fica 
evidenciada maior reprovabilidade do desvalor da ação, utilizando o mesmo critério 
dado pelo art. 44, inciso I, do CP, que não permite a substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direito quando o crime for cometido com violência ou 
grave ameaça à pessoa.

Apesar de não haver menção no art. 28-A do CPP que a violência tenha que 
ser necessariamente dolosa, o que pressupõe em uma avaliação literal que, em caso 
de crime violento culposo, também não caberá ANPP, entende-se que essa não é a 
solução jurídica devidamente ponderada.

O que impede o ajuste é a violência presente na conduta típica e não no 
resultado247. Nos crimes culposos a violência pode vir a ocorrer no resultado 
indesejado, mas não na conduta concebida pelo agente248. Neste mesmo sentido o 
enunciado n. 23249 do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal 
(GNCCRIM) do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG):

É cabível o acordo de não persecução penal nos crimes 
culposos com resultado violento, uma vez que nos delitos 
desta natureza a conduta consiste na violação de um dever de 
cuidado objetivo por negligência, imperícia ou imprudência, 
cujo resultado é involuntário, não desejado e nem aceito pela 
agente, apesar de previsível.

Valendo-se da interpretação teleológica, destacou-se no item anterior (3.3.1.2) 
que o art. 28-A, do CPP aproveitou-se da lógica do art. 44, do CP, que regulou a 

247 CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 129.
248 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2020, p. 25.
249 https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/GNCCRIM_-_ANALISE_LEI_ANTICRIME_
JANEIRO_2020.pdf
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substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que por sua 
vez prevê no inciso I a aplicação em “qualquer que seja a pena aplicada, se o crime 
for culposo”. Portanto, atento ao fim almejado com a criação do instituto, chega-se 
igualmente à possibilidade de realização do pacto em casos de crimes culposos. A 
propósito:

Embora não descrito na lei, não se impede o benefício ao 
crime culposo (diverso da previsão expressa no art. 44, I do 
Código Penal – [...] ou, qualquer que seja a pena aplicada, se 
o crime for culposo). Assim como no caso de substituição de 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, 
retromencionado, e que lhe serviu de inspiração, é evidente 
o caráter “não encarcerador” do instituto, que visa a evitar 
a imposição de penas em situações não graves. Depois, no 
crime culposo, por faltar o elemento volitivo, intencional do 
agente, desvelando-se desde aspecto repulsivo que inibiria a 
adoção de medidas mais ponderadas, como quer o instituto, 
para solução penal250.

Críticas podem ocorrer em relação à aplicação do instituto em alguns casos 
envolvendo homicídio culposo ou outros crimes culposos com resultado morte. 
Contudo, ao se examinar o requisito vinculado ao necessário e suficiente para 
reprovação e prevenção do crime, fatos de maior reprovabilidade poderão ser 
afastados do instituto conforme será esclarecido no item a seguir (3.3.1.4).

Seguindo, contemplada pela vedação a violência presumida. Primeiro por não 
haver autorização expressa no art. 28-A, do CPP. Segundo porque a 5a Turma do STJ, 
interpretando o art. 44, do CP, consignou que o entendimento assentado é no sentido 
de que “[...] sendo a presunção de violência absoluta em crimes sexuais cometidos 
contra menores de 14 anos, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, uma vez que ausente o requisito do art. 44, inciso I, do CP”.

Pela mesma primeira razão incabível o acordo em caso de violência imprópria. 
Enfim, o instituto abarca todas as formas de violência dolosa.

3.3.1.4 Desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime

O art. 28-A do CPP determina que o ANPP somente será formalizado se for 
“necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. O legislador repetiu 
nesse ponto a previsão do art. 59 do CP quando tratou das circunstâncias judiciais e a 
Lei n. 9.099/1995 quando regulou a transação penal no art. 76, inciso III.

250 BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da. Acordo de não persecução penal. 
1. ed. Belo Horizonte: Dialética, 2020, p. 81.
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Neste passo, Paulo César Busato explica que essa expressão é derivada de uma 
concepção mista ou retributivista unificadora de pena, que defende que a imposição 
de uma sanção é iluminada tanto por critérios retributivistas, quanto preventivistas251.

Com isso, desvela a perspectiva retributiva e preventiva do ANPP, com vistas, 
principalmente, a concretizar a ideia de que o acordo consubstancia um equivalente 
funcional de pena:

Assim, se no caso concreto exista algum elemento que não 
recomende, desde uma perspectiva preventiva do delito, a 
celebração da avença, não deverá ser celebrado o acordo de 
não persecução penal. É dizer, a simples dúvida se o acordo 
preenche ou não essas diretrizes político-criminais já é 
suficiente para o seu não oferecimento. Isso porque, o que 
deve estar provado nos autos é que o acordo cumpre esses 
requisitos político-criminais, não o contrário.

Nesse sentido, devem ser analisados tantos aspectos em 
que exista um injusto mais grave (natureza objetiva), quanto 
elementos que indiquem uma maior culpabilidade do agente 
(natureza predominantemente subjetiva), sendo certo que 
esses dois critérios têm um corte nitidamente político-criminal 
preventivo252.

Consideram-se, então, elementos como a relevância da violação ao bem jurídico, 
o impacto social gerado pela conduta, o grau de reprovabilidade da conduta do autor 
no caso concreto, entre os demais parâmetros estabelecidos no art. 44, inciso III c/c 
art. 59, caput, e inciso IV, do CP (a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a 
personalidade do investigado, os motivos e as circunstâncias do crime), utilizados para 
aferição do que seria necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, 
na perspectiva da substituição ou não da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direito.

Até porque, repete-se, o ANPP e o art. 44 do CP revestem-se da mesma 
racionalidade.

Rodrigo Cabral, ao tratar da avaliação do ANPP na perspectiva do “injusto mais 
grave” e a “maior gravidade da culpabilidade do agente”, explica que, quanto ao 
primeiro, observa-se o grau de violação do bem jurídico tutelado, as circunstâncias da 
ação realizada (desvalor da ação), as consequências do fato (desvalor de resultado), 
inclusive determinados comportamentos anteriores e posteriores à prática da infração 

251 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 769.
252 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 93.
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penal253.
Explica que o especial contexto da ação, o modo e a forma de execução delitiva, 

os elementos objetivos de autoria (ex. energia criminal empregada, grau de afetação 
do bem jurídico, extensão dos efeitos da ação delitiva), a conduta prévia e a maior 
vulneração do bem jurídico tutelado (ex. ação à traição, emboscada), a ação posterior, 
como o auxílio à vítima, tentativa espontânea de reparação do dano, dentre outros, 
são elementos para apreciar no caso concreto254.

No plano da “maior gravidade da culpabilidade do agente”, para Cabral, encontram-
se predominantes os requisitos de reprovabilidade pessoal do agente, podendo ser 
levados em consideração elementos referentes ao planejamento, preparação, motivos 
e finalidades do crime, à bibliografia do agente, vista na perspectiva do específico 
delito apurado e de seu bem jurídico, suas circunstâncias pessoais e econômicas, 
como educação, oportunidades de subsistência e desenvolvimento, assim como o 
grau de intensidade da intenção delitiva, na realização dolosa do delito, ou o grau de 
violação do dever nos crimes culposos, entre outros255.

A ponderação daquilo que é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção 
do delito engloba a liberdade que a CF atribui aos membros do Ministério Público no 
exercício da independência funcional, que decorre do papel de titular do exercício da 
ação penal, não sendo passível de alteração pelo Poder Judiciário. O próprio art. 28-
A, do CPP, labora com essa compreensão, ao utilizar no caput a expressão “poderá” o 
Ministério Público propor acordo, exigindo a “concordância” do investigado no § 5º e 
a apreciação da “voluntariedade” pelo juízo criminal conforme § 4º.

Aliás, entender-se de outro modo, é contrariar toda a lógica do sistema de 
consenso, em que a bilateralidade e a negociação dão o norte256.

Em paralelo, o STJ tem entendido que a suspensão condicional do processo 
não se trata de direito subjetivo do acusado, mas sim de poder-dever do Ministério 
Público, titular da ação penal, a quem cabe com exclusividade, analisar a possibilidade 
de aplicação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE 
TRÂNSITO (ARTS. 306 E 309, AMBOS DO CTB). SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITO SUBJETIVO 
AUSENTE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. ART. 77, II, DO 

253 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. O requisito da necessidade e suficiência para a 
reprovação e prevenção do delito para celebração do acordo de não persecução penal. In: 
SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, João Paulo (Org.). Acordo de não persecução 
penal. São Paulo: D´Plácido, 2021b, p. 369.
254 Ibidem. 369.
255 Ibidem, p. 372.
256 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 103.
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CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.

1. A Proposta de suspensão condicional do processo não 
se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do 
titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, 
sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual 
de processo, apresentando fundamentação para tanto. A 
iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, 
o Judiciário substituir-se a este.

2. No caso dos autos, não está presente o requisito subjetivo 
para aplicação do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, pois o 
Ministério Público especificou ser desfavorável a conduta 
social do agente, que, beneficiado anteriormente com igual 
medida despenalizadora, voltou, em tese, a delinquir, menos 
de 5 anos depois.

3. A recusa do Ministério Público está em conformidade com 
o art. 77, II, do CP e, portanto, não existe ilegalidade passível 
de ser corrigida no âmbito deste habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 654.617/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 
6a Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

Da mesma forma no ANPP não pode o Judiciário substituir a função do Ministério 
Público, conforme dicção do § 14o, do art. 28-A, do CPP (“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”) e que é o mesmo aplicável à suspensão condicional do processo 
conforme Súmula n. 696 do STF. Ou seja, a decisão final, se não houver ausência de 
fundamentação ou ilegalidade, está a cargo do Ministério Público.

No julgamento do HC n. 195.725/SP ocorrido em 28/01/2021, em decisão do 
Ministro Alexandre de Moraes, o STF indeferiu a ordem de habeas corpus e consignou 
que é faculdade do Ministério Público optar entre denunciar ou oferecer o ANPP, a 
partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição e que não há direito 
subjetivo do investigado:

Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal 
e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou 
de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, 
pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, 
dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e 
optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo 
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de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos 
legais.

Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo 
sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal 
foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, 
respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá 
optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma 
legítima opção da própria Instituição.

Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério 
Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, 
se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse 
novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não 
obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de 
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado 
verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, 
permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, 
entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução 
penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela 
Instituição.

Contudo, o exercício desta opção permanece sendo um poder-dever, que exige 
seja externado pelo promotor ou procurador natural de forma fundamentada.

3.3.1.5 Não seja caso de transação penal

A transação penal está prevista no art. 61 c/c art. 76 da Lei n. 9.099/1995, sendo 
cabível em delitos cuja pena máxima cominada não seja superior a 2 anos, cumulada 
ou não com multa.

E o art. 28-A, § 2º, inciso I, do CPP autoriza a realização de ANPP se não for cabível 
transação penal. Regra coerente, pois entre as medidas consensuais penais possíveis 
deve se optar pela mais branda que no caso é a transação penal, pois não exige 
confissão formal e circunstanciada por parte do investigado para sua formalização.

Contudo, apesar de não haver a mesma restrição em relação à suspensão 
condicional do processo, também prevista na Lei n. 9.099/1995, art. 89, deve 
se atentar para o previsto no § 11o, do art. 28-A, do CPP: “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”.

De qualquer forma, não celebrado o ANPP por recusa do investigado ou sua não 
localização na fase extrajudicial para oferta, por exemplo, nada impede o posterior 
oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo caso preenchidos os 
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requisitos legais.

3.3.1.6 Vedação aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados 
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino

Com base no art. 28-A, § 2º, inciso IV, do CPP verifica-se que não é possível 
o oferecimento de ANPP quando o delito for violento e cometido: 1) no âmbito 
doméstico ou familiar; 2) contra mulher por razões da condição de sexo feminino.

A primeira vedação diz respeito ao crime que tenha sido praticado no contexto 
doméstico (unido ao espaço físico), envolvendo qualquer vítima, mesmo aquelas 
sem relação de parentesco e independentemente das questões de gênero previstas 
na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Nos crimes alusivos ao âmbito familiar, 
observa-se a relação de parentesco entre os envolvidos, independentemente do sexo, 
orientação sexual e idade, ainda que não residam juntos.

E a violência aqui tratada deve ser interpretada não como a violência física (que 
como visto já conta com vedação específica), mas sim a violência psicológica, sexual, 
patrimonial ou moral:

Assim, mesmo que não praticados com violência física e 
mesmo que não sejam contra mulheres, os crimes cometidos 
no âmbito doméstico e familiar não podem ser objeto de 
acordo de não persecução penal, como ocorre, por exemplo, 
nos delitos de perturbação da tranquilidade (LCP, art. 65); 
violação de domicílio (CP, art. 150); importunação sexual 
(CP, art. 215-A); assédio sexual (CP, art. 216-A), registro não 
autorizado de intimidade sexual (CP, art. 216-B), dentre vários 
outros257.

Por seu turno, a vedação em relação aos delitos cometidos contra mulher por 
razões da condição de sexo feminino se deve em razão do fato de ser praticado com 
a intenção de inferiorização, coisificação, humilhação ou objetificação quanto à 
condição de mulher da vítima.

Nesse ponto o ANPP acompanhou o esforço das políticas públicas de 
enfrentamento à violência de gênero contra mulher, compatibilizando-se com a Lei n. 
11.340/2016 (Lei Maria da Penha) que no art. 41 veda a aplicação da Lei n. 9.099/1995 
e por consequência a composição civil dos danos, a transação penal e a suspensão 
condicional do processo258.

257 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 103.
258 STJ, Súmula n. 536: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se 
aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. (3a Seção, julgado em 
10/06/2015, DJe 15/06/2015).
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Mas a restrição no caso do ANPP é ainda maior, já que pouco importa o local do 
fato, grau de parentesco e se foi cometido com violência ou não. Impede-se o acordo 
ainda que a violência ocorra fora do ambiente doméstico e familiar ou contra mulher 
não conhecida previamente pelo agressor, uma vez que, se praticado crime marcado 
pelo menosprezo, objetificação ou discriminação à mulher não poderá ser proposto 
o benefício.

E se trata de circunstância objetiva, conforme reiteradamente vem decidindo o 
STJ em casos de feminicídio: “as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não 
possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao 
passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação 
simultânea” (AgRg no AgRg no AREsp 1830776/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a 

Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).
Logo a incidência independe das razões subjetivas do ofensor (sentimentos 

subjetivos), mas sim se do fato se extrai que agiu objetivamente com menosprezo à 
condição de mulher da vítima.

3.3.2 Requisitos subjetivos do ANPP

Cumulativamente aos requisitos objetivos, para a implementação do ANPP o 
investigado deve satisfazer algumas condições pessoais (subjetivas), representadas 
por duas vedações e uma condição a ser cumprida no momento do acordo.

3.3.2.1 Sem reincidência ou se houver elementos probatórios da habitualidade, reiteração ou 
profissionalismo, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas

Conforme se extrai do art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP, o investigado não pode 
ser reincidente, tampouco praticar as condutas de forma habitual, reiterada ou 
profissional, salvo quando forem insignificantes os delitos pretéritos.

A vedação à concessão de benefícios para infratores reincidentes seguiu 
orientação presente na transação penal (art. 76, § 2º, inciso I, da Lei n. 9.099/1995), 
na suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/1995), na substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso II, do CP) e na 
suspensão condicional da pena (art. 77, inciso I, do CP).

Para o art. 63 do CP verifica-se a reincidência quando o agente comete novo 
crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o 
tenha condenado por crime anterior, sendo que conforme art. 64 e incisos, do CP, 
para fins de reincidência não prevalece a condenação anterior, se entre a data do 
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de 
tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou 
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do livramento condicional, se não ocorrer revogação, bem como crimes militares 
próprios e políticos não geram reincidência.

A reincidência versada no dispositivo não é a específica, tendo em vista o silêncio 
do legislador sobre eventual restrição259.

Desse modo, o fato de tramitar investigação criminal ou processo penal (ativo 
ou suspenso condicionalmente) por outro crime, por si só, não inviabiliza a confecção 
do acordo, ressalvado, na última hipótese, o aspecto temporal do § 2º , inciso III, do 
art. 28-A do CPP.

Apesar disso, veda-se a aplicação do ANPP ao investigado que praticar as 
condutas de forma habitual, reiterada ou profissional. Contudo, não há na legislação 
o conceito de tais condutas.

Para Leonardo De Bem, tal previsão é uma importação acéfala do Código Penal 
italiano e não tem nenhuma explicação ou referência nos projetos apresentados ao 
Congresso ou mesmo nas Resoluções do CNMP que versam sobre o tema:

Fez-se, na verdade, uma importação acéfala de duas 
expressões contidas na lei processual italiana referentes ao 
abreviado patteggiamento (ou, mais completo, applicazione 
della pena su richiesta, do art. 444, § 1o-bis).

Acéfala, não apenas porque não se importou também 
os conceitos previstos no Código Penal italiano [...], 
senão, notadamente, porque não se compreendeu que a 
habitualidade presumida por lei ou a considerada pelo juiz, a 
margem de outras condições legais, exige uma pluralidade de 
condenações definitivas por crimes dolosos (arts. 102/103), e 
que profissionalidade é característica de criminoso habitual 
com atuação ainda mais acentuada (art. 105). Na Itália, 
assim, são figuras jurídicas que retratam um cenário mais 
grave do que a reincidência (ou, ao menos, mais próximo a 
ela), mas, no Brasil, estão associadas, equivocadamente, ao 
investigado primário. A importação tupiniquim desnaturou os 
requisitos da habitualidade e profissionalidade e, conscientes 
do equívoco do legislador ou mesmo o ignorando, os membros 
do Parquet ofertam denúncias em casos que facilmente 
comportariam o acordo de não persecução penal260.

O autor ainda esclarece que o Codice Rocco não faz referência ao termo 
reiterazione ou qualquer equivalente, porque haveria redundância, afinal, habitual já 

259 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 105.
260 SCHMITT DE BEM, Leonardo. Os requisitos do acordo de não persecução penal. In: 
SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, João Paulo (Org.). Acordo de não persecução 
penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, p. 248-249.
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é uma prática reiterada, no caso de condutas criminais261.
Contudo, transparece que o legislador, ao escolher essas novas categorias 

criminais como impeditivas ao ANPP, quer conter a possibilidade de banalização 
do instituto; o intuito é impedir que o ANPP seja tomado como regra para todas e 
quaisquer condutas262. Extrai-se o nítido intento do legislador de vedar a celebração 
do ANPP “com alguém que faz do crime uma atividade rotineira – verdadeiro meio de 
vida –, alguém que poderá voltar a praticar novos delitos [...]263”.

Ademais, se a lei não contém palavras inúteis, parece que o legislador pretendeu 
dar sentido diverso para aquele que pratica uma conduta criminal habitual daquele 
que o faz de modo reiterado264.

Nesse passo Rodrigo Cabral assevera que pretendeu o legislador – como fez 
no caso da reincidência – vedar a aplicação do instituto para aqueles que já vêm se 
envolvendo em práticas ilícitas:

Para tanto, lança mão dos conceitos de conduta habitual 
(prática constante e costumeira de ilícitos, não bastando 
um único crime anterior, devendo, portanto, essa prática 
criminosa fazer parte da forma de vida do agente – ainda que 
não necessariamente há longo período de tempo); reiterada 
(repetida, cometida mais de uma vez – aqui é suficiente uma 
única prática criminosa anterior – veja-se que não se exige 
um número mínimo de infrações anteriores) e profissional 
(quando o agente comete o delito de forma organizada 
e aperfeiçoada - aqui não interessa o número de infrações 
praticadas, mas a forma profissional com que ela é cometida).

É importante frisar que a habitualidade e a reiteração devem 
se referir ao mesmo delito ou a delitos da mesma espécie. 
Caso se trate de delitos que não são semelhantes entre si, não 
incidirá esta específica vedação.

Isso porque a Lei fala que a conduta (a específica conduta) 
praticada deve ser habitual ou reiterada. Ademais, as 
expressões habitualidade e reiteração estão vinculadas a 
uma ideia de continuidade de práticas semelhantes. Desse 
modo, por exemplo, se houver elementos de que o agente já 
praticou anteriormente um crime de direção sob a influência 

261 Ibidem, p. 248.
262 BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da. Acordo de não persecução penal. 
1. ed. Belo Horizonte: Dialética, 2020 p. 106.
263 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 
2020 p. 281.
264 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 106.
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de álcool, em princípio, não haverá vedação para celebrar um 
ANPP pela prática de um crime isolado de furto265.

Logo, a “conduta criminal habitual” prevista no artigo não se liga ao conceito 
de crime habitual, podendo eventualmente até incluí-lo se conjugado com outras 
condutas criminosas, já que neste, embora haja repetidas condutas, tem-se um crime 
único (a habitualidade é elementar do tipo penal), como ocorre no crime de exercício 
ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica do art. 282 do CP266. Para sua 
caracterização, é preciso ter a confirmação de diversos atendimentos, pois somente 
assim se identifica o exercício profissional ilegal.

Não obstante, devem ter sido apurados “elementos probatórios que indiquem” 
tais condutas. Ou seja, não é necessária a condenação transitada em julgado, mas 
exige-se justa causa mínima e comprovada, tal como ocorre no plano da cognição 
sumária exercida quando do oferecimento de denúncia.

A propósito, o STJ reconhece a possibilidade de efeitos penais de inquéritos ou 
ações penais em curso no trato persecução penal para fins de aferir a necessidade 
de prisão cautelar: “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus 
antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso 
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração 
delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (RHC 155.744/DF, Rel. Ministro Antônio 
Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

Afinal, a ratio parece ser a mesma utilizada na reincidência como fator negativo 
para o acordo; privilegia-se aquele que não se dedica à vida criminosa ou não possua 
anterior envolvimento com práticas criminais267.

Entende-se que essa condição não viola o princípio da presunção de inocência 
(art. 5o, inciso LVII, da CF), desde que a recusa do Parquet seja acompanhada de 
fundamentação idônea e concreta da prática da conduta habitual, reiterada ou 
profissional. O raciocínio utilizado para preenchimento desses conceitos deve ser 
pormenorizado ante a ausência de conceituação legal. A recusa não fere a presunção 
de inocência do investigado, pois a consequência será a persecução penal pelo rito full 
trial, com todas as garantias e direitos constitucionais inerentes, entre eles o citado.

O art. 28-A traz a ressalva de que esses impedimentos ao acordo não se 
aplicam caso “insignificantes as infrações penais pretéritas”. O legislador não fixou o 
significado da expressão, mas é possível afastar de plano sua vinculação ao princípio 

265 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 109-110.
266 BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da. Acordo de não persecução penal. 
1. ed. Belo Horizonte: Dialética, 2020, p. 104.
267 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 105.
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da insignificância. Isso porque se trata de causa que conduz a atipicidade material 
da conduta e, portanto, não gera qualquer repercussão penal. Como visto, o ponto 
central em questão é delimitar fatos criminais que apesar de gerarem reincidência 
não impedem o ANPP.

Assim, condutas insignificantes têm conteúdo semântico diverso de infrações 
insignificantes e, diante da necessidade de delimitar a aplicação deste último, o Grupo 
Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM) do Conselho 
Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) publicou o enunciado n. 21268:

Não caberá o acordo de não persecução penal 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, 
entendidas estas como delitos de menor potencial ofensivo.

Ao prever o dispositivo a expressão “exceto se insignificantes as infrações 
penais pretéritas”, a interpretação que considera a intenção do legislador de excetuar 
infrações penais de reduzida reprovabilidade penal reside na sua ligação aos delitos 
de menor gravidade do sistema penal vigente, que, no caso, são os tratados pela Lei 
n. 9.099/1995.

3.3.2.2 Inexistência de acordo penal nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração

O art. 28-A, § 2º, inciso III, do CPP veda o ANPP se nos 5 anos anteriores à 
infração já tenha o investigado sido beneficiado por ANPP (a contar da homologação), 
transação penal (a contar da homologação) ou suspensão condicional do processo (a 
partir da suspensão judicial do processo).

Segue-se a mesma lógica do impeditivo para transação penal (art. 76, § 2º, inciso 
II, da Lei n. 9.099/1995).

3.3.2.3 Confissão formal e circunstanciada da prática do delito

A exigência de confissão formal e circunstanciada habita o art. 28-A, caput, do 
CPP e deverá ser realizada pelo investigado, acompanhado de defensor e na presença 
do membro do Ministério Público com atribuição penal no momento em que for 
celebrado o ANPP.

Fábio André Guaragni adverte que, apesar da redação do artigo do CPP ter 
trocado o termo “circunstanciadamente” por “circunstancialmente”, prejudicando a 

268 https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/GNCCRIM_-_ANALISE_LEI_ANTICRIME_
JANEIRO_2020.pdf
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clareza semântica do termo adotado na Resolução n. 181/2017 do CNMP, permanece 
a obrigação de confissão dos fatos de forma circunstanciada, ou seja, com todas as 
minúcias e detalhes, pois:

Ambas as expressões que remetem à raiz latina circum 
stare, dados que ficam em volta de uma referência. 
Circunstanciadamente, expressão superior constante 
da Resolução 181/17, alude ao modo de confessar 
circunstanciado, ou seja, minuciado, detalhado. O fato, com 
todas as minúcias e detalhes, deve ser revelado pelo confessor.

Já circunstancialmente é expressão que liga um objeto a uma 
dada situação ou circunstância: ou seja, dentro de, ou segundo 
uma dada situação concreta, firma-se uma consequência 
ou condição acerca de um objeto. Na circunstância A, a 
consequência ou condição X. E, neste sentido, é preciso 
reconhecer que o fraseado da regra do art. 28-A, caput, CPP, 
perde sentido semântico. Afinal, não se pretende, ali, atar a 
confissão, enquanto objeto, a uma dada circunstância, que vá 
condicioná-la assim ou assado, ou gerar para ela – confissão 
– essa ou aquela consequência.

Assim, a inspiração na Resolução n. 181/2017 determina 
interpretação histórica do art. 28-A, caput, CPP, no sendo de 
que a confissão deverá ser circunstanciada, ou seja, minuciosa, 
pormenorizada, detalhada. Isto casa com a interpretação 
teleológica: o fim da norma não é só garantir ao sujeito ativo 
de delito um caminho para a extinção da punibilidade; é 
também esclarecer o caso penal por via distinta do processo. 
Para tanto, é evidente a necessidade da confissão dar-se de 
modo detalhado, para clareza do ocorrido e confirmação do 
conteúdo probatório recolhido previamente à confissão. Por 
fim, a interpretação sistemática sugere a mesma conclusão, 
quando conectada: (1) à regra do art. 190, CPP, regente do 
interrogatório do réu e extensível à investigação, conforme 
art. 6º, V, CPP: “se confessar a autoria, será perguntado 
sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas 
concorreram para a infração e quais sejam”); (2) ao momento 
em que a confissão condicionante do ANPP deve ocorrer, 
segundo o texto legal269.

Ademais, por ser circunstanciada a confissão, previne-se que terceiros assumam 
a autoria de um crime que não cometeram.

269 GUARAGNI, Fábio André. Acordo de não persecução penal: os contornos da confissão 
exigida pelo art. 28-A do CPP. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, João Paulo 
(Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, p. 291.
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A seu turno, não pode ser substituída pela confissão anteriormente realizada no 
inquérito policial, pois deve ocorrer durante a celebração da avença. A legalidade e 
voluntariedade do pacto devem ser asseguradas pelo Ministério Público e somente 
a liturgia do ato em sua presença é apta para esse fim, pois, como regra, não 
presencia o interrogatório policial. Mesmo em caso de procedimento investigatório 
criminal, é importante sua repetição durante a celebração do acordo, certificando a 
contemporaneidade do ato e que até então não houve retratação pelo investigado, 
nos moldes do art. 200 do CPP.

Apesar de a opinio delicti usualmente ser exarada ao término do inquérito 
policial, não é obrigatório que seja finalizada e relatada a investigação policial para 
propositura do ANPP, pois o órgão do Ministério Público não está condicionado ao 
encerramento do caderno inquisitorial para, então, exarar seu juízo270.

Exemplos disso são aquelas situações de flagrante delito, em que o próprio 
auto de prisão em flagrante conta com elementos probatórios suficientes para a 
formação da justa causa (e ainda não há inquérito policial concluído). Conjuntura que 
se harmoniza com o art. 18, § 7º, da Resolução n. 181/2017 do CNMP, ao autorizar a 
celebração do ANPP na mesma oportunidade da audiência de custódia.

Concorda-se com Firmino que não se mostra adequada, inclusive na perspectiva 
teleológica, a exigência de prévia confissão em sede policial para oferecimento do 
ANPP:

Não se pode admitir como correta a postura que exige a prévia 
confissão policial para o oferecimento do acordo. A uma 
porque o direito ao silêncio é garantia fundamental (art. 5o, 
LXIII) e não pode ser interpretado em desfavor do investigado; 
a duas, em razão da exigência de uma formalidade implícita 
ao acordo que é próprio do sistema de consenso, qual seja, 
uma fase de negociação271.

Seguindo, tal requisito não viola o princípio da não culpabilidade exarado no 
art. 5o, inciso LVII, da CF, em nenhuma de suas dimensões, conforme esclarece Mauro 
Messias:

Ora, se o acordo de não persecução penal firmado entre o 
Ministério Público e o investigado evita o processo, por óbvio, 
a avença não fere a presunção de inocência sob o ponto de 
vista extrínseco (formal). Afinal, na sistemática do acordo, 
não há culpado, ação penal, processo, sentença penal 

270 GUARAGNI, Fábio André. Acordo de não persecução penal: os contornos da confissão 
exigida pelo art. 28-A do CPP. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, João Paulo 
(Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, p. 291-292.
271 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 99.
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condenatória ou trânsito em julgado; há apenas acordantes, 
tratativas, homologação judicial e extinção da punibilidade.

Da mesma forma, a pactuação: (1) não busca demonstrar 
a culpabilidade de um acusado, pois sequer há denúncia 
oferecida, motivo pelo qual não se atinge a regra probatória; 
(2) não confere ao investigado/acordante o tratamento de 
condenado ou culpado, muito pelo contrário, pois sequer há 
espaço processual penal em trâmite e os atos extrajudiciais são 
puramente consensuais, razão pela qual não se fere a regra 
de tratamento; e (3) não subtrai do investigado garantias 
constitucionais, como a proibição de autoincriminação 
forçada, o contraditório e a ampla defesa, conforme exposto 
alhures, motivo por que não se vulnera a regra de garantia272.

A confissão circunstanciada garante, em certa medida, que a simplificação de 
atos em razão do acordo (ao não exigir denúncia e instrução judicial) não ocasionará 
repercussão criminal em pessoa inocente. Abrange a preocupação processual penal 
com o equilíbrio entre segurança e rapidez que orienta os textos convencionais e, 
como não poderia deixar de ser, o texto constitucional273.

Nos moldes do art. 18, § 2º, da Resolução n. 181/2017 do CNMP, a confissão 
detalhada dos fatos deve ser registrada pelos meios ou recursos de gravação 
audiovisual, “destinados a obter maior fidelidade das informações”. Trata-se de 
providência compatível com a previsão normativa equivalente para o ato judicial 
criminal, conforme art. 405, § 1o, do CPP, ao deliberar que sempre que possível o 
registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será 
feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica 
similar, inclusive audiovisual, “destinada a obter maior fidelidade das informações”.

A gravação audiovisual garante que a confissão não foi forçada, clandestina ou 
desacompanhada das advertências constitucionais, assegurando-se o membro do 
Ministério Público no plano probatório de eventual acusação de abuso de autoridade. 
Constitui fidedigna prova de que não houve erro ou indução a erro (dolo), que são 
vícios aptos a fulminar o consentimento livre e informado sobre o negócio jurídico 
penal.

Ademais, como se faz necessária homologação judicial do acordo, a gravação 
permitirá ao magistrado concluir que na fase extrajudicial foi observada a regularidade, 
a legalidade e a voluntariedade na avença.

272 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 80-81.
273 FERNANDES SCARANCE, Antônio. Processo penal constitucional. 7. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 123.
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A propósito, Mauro Messias traz exemplo prático da importância da gravação 
audiovisual e o risco de manipulação posterior, caso seja questionada a atuação do 
procurador ou promotor do que seria uma advertência ao investigado para uma, 
pejorativamente falando, ameaça:

Tome-se o exemplo das orientações, destaques ou ressalvas 
comumente feitas pelo membro do Ministério Público 
durante o processo de negociação. A atitude do membro do 
Parquet consistente em orientar o investigado acerca das 
consequências da não pactuação do acordo de não persecução 
penal, informando-o que será denunciado e, quiçá, processado 
e condenado criminalmente, representa, a um só tempo, (1) 
uma obrigação legal do presentante do Ministério Público em 
garantir a inteligibilidade da avença pelo investigado e (2) 
uma tentativa de convencê-lo a optar pelo método consensual 
de solução de conflitos, e não o tradicional. Aqui, não há que 
se falar em ameaça pelo Ministério Público, mas em simples 
advertência. Tal distinção, entretanto, poderá ser de difícil 
constatação – logo, manipulável – na hipótese de ausência 
de gravação da audiência extrajudicial de acordo274.

De todo modo, o art. 153 do CC estabelece que “Não se considera coação a 
ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial”, o que é 
igualmente aplicável ao caso.

Em outro aspecto, se por alguma razão o investigado confessar um crime que 
não realizou para beneficiar terceiro, estará sujeito à sanção do art. 341 do CP que 
trata do delito de autoacusação falsa e à rescisão da avença.

Caso a confissão não seja realizada de forma circunstanciada, ou seja, se existir 
omissão ou divergência em sua narrativa no cotejo com o que mais foi apurado na 
investigação, não deve o ANPP ser concluído pelo Ministério Público. Também não 
poderá a confissão ser limitada à mera assunção da culpa quanto ao fato apurado, 
caso contrário, não terá confessado formalmente e circunstanciadamente a prática da 
infração penal conforme art. 28-A, caput, do CPP.

Por conseguinte, não se pode restringir a confirmação do objeto da investigação, 
devendo estar acompanhada de explicação detalhada, coerente e convincente sobre 
a prática criminosa, narrando o investigado os fatos livremente, com suas próprias 
palavras, sem conduções e sem auxílio de terceiros275.

E um dos parâmetros para o representante do Ministério Público aferir se o 

274 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 95.
275 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 112.
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investigado confessou formal e circunstanciadamente a prática da infração penal é 
o espírito norteador do art. 197 do CPP, ao fixar que o “valor da confissão se aferirá 
pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação 
o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela 
e estas existe compatibilidade ou concordância”.

Da mesma forma o art. 307, alíneas ‘d’ e ‘e’, do Código de Processo Penal Militar 
(Decreto-Lei n. 1.002/1969), que, entre outros, esclarece que a confissão para que 
tenha valor de prova deve “ser verossímil” e “ter compatibilidade e concordância com 
as demais provas do processo”.

A seu turno, Cabral adverte sobre a importância do ANPP mesmo naqueles casos 
em que não houve a confissão até então, já que nessas hipóteses, depois da avença, 
passará a ter mais elementos de informação e acréscimo de fundamento robusto de 
que “não se está a praticar uma injustiça contra um inocente276”. Além disso, o autor 
destaca um segundo aspecto:

[...] fornece ao Ministério Público – em caso de descumprimento 
do acordo - um importante elemento de informação, que 
pode servir: i) como corroborador das provas produzidas em 
contraditório (CPP, art. 155); ii) como fonte de informação 
para busca de novos elementos probatórios e fontes de prova; 
iii) como elemento de contraste em relação a eventuais 
depoimentos aparentemente falsos prestados no processo 
penal, caso, obviamente, ocorra o descumprimento277.

Contrapondo-se a isso, Mauro Messias leciona que é defeso ao Ministério 
Público utilizar a confissão obtida para fins exclusivamente negociais em caso de 
descumprimento e rescisão do pacto, fundado no brocardo venire contra pactum 
proprium (vir contra os seus próprios acordos):

Se a confissão foi obtida consensualmente e apenas para os 
fins do acordo, por qual motivo, violando essa finalidade, 
utilizá-la para subsidiar uma ação penal que já possui 
justa causa? Eventual desrespeito ao venire contra pactum 
proprium poderá desestimular ou, quiçá, desacreditar 
complementarmente a legitimidade do acordo de não 
persecução penal278.

Contudo, se houver cláusula estabelecendo, de forma cristalina, que uma das 
consequências da rescisão da avença em razão do descumprimento injustificado 

276 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 112-113.
277 Ibidem, p. 113.
278 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 68.
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pelo investigado será o uso da confissão, estar-se-ia respeitando o pacto e não 
desacreditando-o, em perfeita sintonia com o princípio da boa-fé objetiva. Essa 
posição é melhor esclarecida neste Capítulo no item 3.6.

3.3.3 Homologação judicial

O art. 28-A, § 4º, do CPP, determina que para homologação do ANPP “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”. Ou seja, o 
magistrado não participa ativamente da negociação e deve primar pela imparcialidade 
que a função estatal exige.

A Resolução n. 181/2017 do CNMP, em seu art. 18, § 7º, autoriza que o ANPP 
seja celebrado na mesma oportunidade da audiência de custódia, o que se coaduna 
com toda principiologia da Justiça Penal Negocial. Ou seja, finalizada a audiência de 
custódia e preenchidos todos os requisitos, poderá haver a pactuação e homologação 
do ANPP.

O juízo competente para tanto seria o “juiz das garantias” conforme art. 3-B, 
inciso XVII, do CPP (inserido pela Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime), que teve 
sua eficácia suspensa por tempo indeterminado pelo STF, conforme decisão cautelar 
proferida nas ADIs ns. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, permanecendo, por ora, a 
competência do juízo do inquérito, exclusivo ou não.

A homologação judicial é condição de eficácia do pacto pré-processamento, 
pois somente após gerará os efeitos pretendidos. Logo, não é possível ao Ministério 
Público exigir o cumprimento das condições ajustadas antes da homologação 
judicial. A intervenção judicial não representa exigência nova no modelo de Justiça 
Penal Consensual brasileiro adotado, como se vê na transação penal, na suspensão 
condicional do processo e na colaboração premiada.

A despeito de o dispositivo não fazer menção à presença do Ministério Público 
no ato, sua participação é indispensável na qualidade de parte material do acordo, 
fiscal da lei e titular da ação penal pública a ser ajuizada em caso de não homologação. 
Ademais, o ato, como regra, deve ser público, o que não combina com a limitação da 
presença do órgão estatal encarregado da persecução penal.

Discorda-se de Renato Brasileiro de Lima no sentido de que se justifica “a ausência 
do órgão ministerial sob o argumento de que tal audiência tem como objetivo verificar 
se houve algum tipo de constrangimento para fins de celebração do acordo279”. 
Conforme esclarece Firmino “o silêncio da lei não afasta o dever e a prerrogativa do 

279 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 
2020, p. 285.
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Ministério Público em se fazer presente nesse ato, mesmo porque eventual alegação 
de ilegalidade ou constrangimento deverá ser submetida a contraditório280”.

Homologado pelo juiz natural, suspende-se o curso do prazo prescricional (art. 
116, inciso IV, do CP) e a unidade judiciária devolverá os autos ao Parquet para que 
inicie a execução perante o juízo de execução penal. Nada impede que, no pedido 
de homologação, o promotor ou procurador requeira de antemão, por agilidade e 
economia processual, a remessa dos autos ao juízo das medidas alternativas281.

Contudo, o legislador parece ter laborado com equívoco, tendo em vista que 
perante esse juízo tramitam cumprimentos de sentenças condenatórias e o ANPP não 
implica em reconhecimento de culpa ou aplicação de sanção penal. Para Firmino uma 
interpretação razoável da natureza dessa execução “nos parece ser aquela a indicar 
uma execução de contornos meramente administrativos para efeito de fiscalização, 
até porque em caso de descumprimento da avença ou de sua rescisão, o destino do 
caso será o oferecimento da denúncia282”.

Caso o magistrado considere inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições 
dispostas no ANPP, devolverá os autos ao promotor ou procurador natural para que 
seja reformulada a proposta, com a concordância do investigado e de seu defensor 
(art. 28-A, § 5º, do CPP). Se o magistrado recusar a homologação do ANPP pelo fato da 
proposta não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação 
a contento (art. 28-A, § 7º, do CPP), devolverá os autos ao Ministério Público para a 
análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da 
denúncia (art. 28-A, § 8º, do CPP).

No caso de recusa judicial de homologação do acordo, o Ministério Público e/ou 
o investigado poderão interpor Recurso em Sentido Estrito conforme art. 581, inciso 
XXV, do CPP.

3.4 CLÁUSULAS POSSÍVEIS NOS ANPP

Conforme tratado no item 3.2, o ANPP não pode impor pena, somente direitos e 
obrigações de natureza negocial podem ser manejados. Em caso de descumprimento, 
não é admitida a “execução” forçada, ocorrendo sua rescisão judicial e posterior 
oferecimento de denúncia (§ 10o, do art. 28-A, do CPP). Direitos e obrigações 
negociadas sem imperatividade e coercibilidade, que são atributos das penas.

Acordam-se prestações disponíveis (obrigações de fazer, de não fazer ou 

280 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 117.
281 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 97.
282 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 119.
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de entregar coisa) com o investigado e a forma de cumprimento, compatíveis e 
proporcionais para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, 
guardando total pertinência à natureza jurídica do ANPP como negócio jurídico com 
objeto vinculado ao interesse público primário. Portanto, também não pode atingir 
direitos de terceiros ou violar o núcleo irrenunciável da dignidade da pessoa humana.

A parte final do caput do art. 28-A do CPP prescreve que as condições dos incisos 
I a V devem ser ajustadas “cumulativamente e alternativamente”. Para Rodrigo Cabral, 
as condições previstas nos incisos I, II e III são sempre necessárias e cumulativas, bem 
como deve ser incluída uma das duas condições previstas nos incisos IV e V (essas 
seriam alternativas), porque, examinando a redação do artigo, verifica-se que apenas 
em relação às duas últimas condições encontra-se a conjunção alternativa “ou”283.

Com relação às duas primeiras, nota-se que não seria concebível um acordo que 
não previsse a reparação do dano (inciso I) e a renúncia voluntária a bens e direitos 
indicados como produto ou proveito do crime (inciso II). Isso porque, até aqui, 
não se tem condição com a função de equivalente funcional de pena, tão somente 
recomposição do status quo ante. Então facilmente se afasta a hipótese de que os 
incisos seriam pura e isoladamente alternativos (um dos cinco).

Ademais, para satisfazer a exigência do caput do art. 28 do CPP, de que o ANPP 
tem que ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, somente 
o cotejo com o caso concreto responderá se além das condições dos incisos I e II, 
quais outras serão aptas para esse fim.

Nem a reparação do dano ou restituição da coisa à vítima é garantida em todas 
as composições, uma vez que, conforme inciso I, parte final, não haverá essa condição 
caso seja  impossível fazê-lo.

Para resolver essa contradição literal, Fábio André Guaragni esclarece que o 
texto emanado do Congresso Nacional trocou, se comparado com a Resolução n. 
181/2017 do CNMP, o disjuntivo “ou” pelo conectivo “e” ao final da oração, criando 
um contraditio in terminis:

[...] as condições assumidas pelo infrator, no ANPP, segundo 
a lei, serão ajustadas cumulativa e alternativamente. Ora, 
se são cumulativas, as condições não são alternativas. E 
vice-versa. Não é possível ofertá-las cumulativamente e 
alternativamente. Aqui, a interpretação literal deve dar lugar 
à histórica, baseada na redação da Resolução n. 181/2017, e 
teleológica, pois a finalidade foi facultar ao agente ministerial 
cumular ou não as condições legais. Enfim, uma cópia malfeita 

283 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 125.
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resultou do comando normativo exarado pelo Congresso284.

Outro ponto que merece atenção inicial é que os primeiros quatro incisos do art. 
28-A do CPP são condições com natureza jurídica de obrigação pré-determinada, pois 
o inciso V possibilita outras condições estabelecidas pelo Ministério Público, desde 
que sejam proporcionais e vinculadas à infração penal com opinio delicti positiva 
formada. Logo, não se trata de rol legal taxativo e estanque, o que é harmônico com 
o viés negocial do instituto.

Para tanto, Cabral aconselha que, com a finalidade de tornar mais objetiva a 
fixação dessas medidas, alinhando sua vinculação ao ordenamento jurídico, se busque 
na legislação penal ou legislação sancionadora exemplos de medidas cominadas aos 
respectivos delitos ou ilícitos investigados285.

Feitos esses breves apontamentos, passa-se a indicar as condições possíveis na 
perspectiva das obrigações a serem realizadas pelo investigado e os deveres anexos.

3.4.1 Dever de reparar o dano causado à vítima

Seguindo a lógica do art. 91, inciso I, do CP, o art. 28-A, inciso I, do CPP prevê que 
uma das condições do ANPP é reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na 
impossibilidade de fazê-lo. E sabe-se que nem todos os ANPP têm como vítima pessoa 
física ou jurídica determinável.

Deve o termo de acordo expressar de forma líquida e certa os valores e/ou bens 
que deverão ser entregues, o modo, a data e a forma ou local, tornando a obrigação 
exequível, sem a necessidade de informações complementares, conforme espírito do 
§ 3º, do art. 18, da Resolução n. 181 do CNMP.

Inclusive, com base no art. 28-A, inciso V, do CPP, é possível acordar a reversão 
voluntária do valor pago a título de fiança para indenização da vítima, sendo essa uma 
das destinações previstas para fiança, com espeque no art. 336 do CPP.

No caso de vítima determinada, deve ser garantido o ressarcimento integral e/
ou restituição da coisa em posse do investigado, devendo ser cabalmente provado 
pelo investigado eventual impossibilidade fazê-lo, mesmo que parcialmente. A 
apresentação de elementos de informação aptos a confirmar essa “impossibilidade” 
é dever do investigado (holerites, extrato de conta corrente, declaração do Imposto 
de Renda, inscrições em órgãos de proteção ao crédito etc.). A mera alegação de 

284 GUARAGNI, Fábio André. Acordo de não persecução penal: os contornos da confissão 
exigida pelo art. 28-A do CPP. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, João Paulo 
(Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, p. 288.
285 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 142.
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dificuldade financeira não o desonera.
A Orientação Conjunta n. 03/2018, das 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação 

e Revisão do Ministério Público Federal faculta a exigência de preenchimento de 
formulário de avaliação socioeconômica286 e estabelece que eventual informação falsa 
caracterizará crime e acarretará a rescisão do acordo, bem como cita exemplos de 
documentos para aferição da impossibilidade econômico-financeira do investigado:

9 Poderá ser exigido do investigado o preenchimento de 
formulário de avaliação socioeconômica, no qual constará 
que eventual informação falsa poderá caracterizar infração 
penal, bem como motivo para rescisão do acordo.

[...]

14 A impossibilidade econômico-financeira de reparar o 
dano deverá ser demonstrada pelo interessado com base em 
documentos, tais como, extratos de conta corrente, conta de 
luz, imposto de renda ou outros documentos, sem prejuízo de 
consulta à ASSPA.

Neste ponto o ANPP também apresenta vantagens em relação à persecução 
criminal tradicional, na medida em que prevê a integralidade da reparação do dano, 
ao passo que nessa busca-se apenas a reparação mínima, conforme regra insculpida 
no art. 387 do CPP.

Comungando da mesma preocupação quanto à atuação do membro do 
Ministério Público em favor das vítimas, o art. 17 da Resolução n. 181/2017 do CNMP, 
que compõe o Capítulo VI, denominado, “Dos Direitos das Vítimas”, fixa o seguinte:

Art. 17. O membro do Ministério Público que preside o 
procedimento investigatório criminal esclarecerá a vítima 
sobre seus direitos materiais e processuais, devendo tomar 
todas as medidas necessárias para a preservação dos seus 
direitos, a reparação dos eventuais danos por ela sofridos e 
a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem.

Especificamente sobre a necessidade de implementação de políticas, parâmetros 
e protocolos para reparação dos danos materiais e morais das vítimas e familiares em 
acordos celebrados com mediação ou participação do Ministério Público, o § 1º, do 
art. 9o, da Resolução n. 243/2021 do CNMP (que dispõe sobre a Política Institucional 
de Proteção Integral e de Promoção de Direitos e Apoio às Vítimas), determina o 
seguinte:

Art. 9º O Ministério Público deverá pleitear, de forma expressa, 

286 Modelo de avaliação socioeconômica, entre outros, disponível no site do MPF: http://
www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/sobre/boas-praticas/
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no bojo dos autos, a fixação de valor mínimo para reparação 
dos danos materiais, morais e psicológicos, causados pela 
infração penal ou ato infracional, em prol das vítimas diretas, 
indiretas e coletivas.

§ 1º Incumbe ao Ministério Público, orientado pelo princípio 
da unidade institucional, implementar políticas, parâmetros 
e protocolos para a exigência, sempre que possível, da 
reparação dos danos materiais e morais das vítimas e 
familiares em investigações, processos e acordos celebrados 
com sua mediação ou participação.

[...]

Os arts. 4o e 8o da mesma Resolução ainda preconizam que incumbe ao Ministério 
Público, entre outros, zelar para que seja assegurada a “participação” da vítima na 
reparação dos danos materiais, psicológicos e morais suportados em decorrência de 
delitos penais e atos infracionais.

Tudo isso impõe ao membro do Ministério Público a oitiva da vítima previamente 
à finalização do acordo, entre outros, acerca do valor e reparação do dano sofrido.

Na verdade, durante a primeira oitiva da vítima na fase investigatória, é 
importante perquiri-la sobre os prejuízos causados e qual sua compreensão de como 
e de que forma pode ser ressarcida, caso seja possível.

Isso não significa que a avença fica condicionada à anuência da vítima, mas 
importa no reconhecimento dela como sujeito de direitos também no processo penal 
e que sua participação e opinião seja considerada. Inclusive, não há vedação de que 
a vítima, caso deseje, participe da audiência extrajudicial do ANPP, realizada com a 
presença do promotor ou procurador, defesa técnica e investigado287.

Após a homologação ou havendo descumprimento do acordo pelo investigado, a 
vítima deve ser intimada conforme art. 28-A, § 9º, CPP, para, entre outros, ter ciência 
e fiscalizar se houve a devida reparação.

Caso a vítima não concorde com algum ponto da indenização homologada, 
poderá postular no juízo civil o complemento que entender cabível, desde que não 
tenha anuído (assinado) o ANPP formalmente.

O dano a ser reparado pode ser material ou moral, mesmo nas hipóteses em 
que a vítima seja uma pessoa jurídica288 ou ente público, o que ganha relevância na 
medida em que o presente estudo explora a prática do ANPP pelo Ministério Público 

287 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 83.
288 STJ, Súmula n. 227: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (2a Seção, julgado em 
08/09/1999, DJ 08/10/1999).
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no âmbito do crime de corrupção ativa envolvendo interesse empresarial contra a 
administração pública.

Nessa linha, é possível o ANPP contemplar o dano moral coletivo, quando o 
crime atingir bens e valores imateriais da comunidade de forma relevante, apesar das 
dificuldades em sua mensuração, que deve desestimular o ofensor a repetir o ilícito e 
ao mesmo tempo não pode gerar enriquecimento indevido.

Nesse ponto a Resolução n. 243/2021 do CNMP supramencionada, no art. 3o, 
inciso IV, define a vítima coletiva, entre outros, como o grupo social, comunidades 
ou organizações sociais atingidas pela prática de crime que ofenda bens jurídicos 
coletivos, tais como a administração pública.

3.4.2 Renúncia voluntária aos bens e direitos indicados como instrumento, produto ou proveito do 
crime

Coerente com o previsto no art. 91, inciso II, do CP, o art. 28-A, inciso II, do CPP 
prevê que uma das condições do ANPP é renunciar voluntariamente a bens e direitos 
indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. 
O principal objetivo é fazer com que o crime não compense289.

Instrumentos do crime são todos os objetos empregados na prática ilícita; 
produto do delito é todo o bem obtido diretamente com a infração e proveito do 
crime é todo bem que decorre da transformação ou modificação do produto ou que 
seja dele gerado (produto indireto).

Caso necessário, deverá o Parquet indicar para a renúncia voluntária valores 
equivalentes ao produto e/ou proveito do delito, pautado na orientação dos §§ 1o 
e 2o, do art. 91, do CP c/c inciso V, do art. 28-A do CPP. Isso porque, em casos em 
que não for mais possível localizar, identificar ou individualizar o produto ou proveito 
do crime, é proporcional e compatível a compensação com o patrimônio lícito do 
investigado, que não pode enriquecer-se com qualquer fruto da conduta criminosa.

Em relação aos instrumentos do delito, limitam-se aos bens “que consistam 
em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito” em 
observância ao recorte jurídico ofertado pelo art. 91, inciso II, ‘a’, do CP, evitando 
também enriquecimento ilícito do próprio Estado na apropriação de bens lícitos do 
investigado.

289 ARAS, Vladimir. O acordo de não persecução penal após a Lei 13.964/2019. In: 
CAVALCANTE, André Clark Nunes et al. (Coords). Lei Anticrime comentada. Leme/SP: JH 
Mizuno, 2020, p. 165-240, p. 203.



128

CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Linhas sobre a atuação do Ministério Público

3.4.3 Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas

O art. 28-A, inciso III, do CPP prevê que uma das condições do ANPP é 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 46 do CP, ou seja: (a) consiste na atribuição de 
tarefas gratuitas ao investigado; (b) dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, 
escolas, instituições de acolhimento e outros estabelecimentos congêneres, em 
programas comunitários ou estatais; (c) as tarefas serão atribuídas conforme as 
aptidões do investigado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por 
dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

Condição atrelada à reprovação da conduta ilícita e à função preventiva que a 
avença deve abarcar na exigência do caput, do art. 28-A, do CPP, uma vez que deverá 
o investigado prestar serviços de interesse público sem qualquer contraprestação 
financeira290.

Com relação ao cálculo de tempo de cumprimento da prestação de serviços à 
comunidade, nos moldes do § 1º, do art. 28-A, do CPP, primeiro chega-se à pena 
mínima cominada ao tipo penal, considerando eventuais causas de aumento (no 
percentual mínimo) e diminuição (no percentual máximo) de pena; obtido o resultado, 
aplica-se a diminuição de um a dois terços, que é um dos incentivos ao investigado 
para formalizar o acordo.

A valoração da diminuição de um a dois terços observará a gravidade da lesão 
e o grau de reprovabilidade da conduta do investigado, valendo-se como critério de 
mensuração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP e a incidência 
de agravantes e atenuantes que o fato comporta. Tais parâmetros permitem 
que o Ministério Público faça sua proposta sem excessiva discricionariedade e o 
investigado e sua defesa técnica tenham balizas mínimas para eventualmente ofertar 
contraproposta291.

Pactuado o tempo de prestação de serviços à comunidade a ser realizado pelo 
investigado, transforma-se o número de dias em horas, em que cada dia fixado 
corresponderá ao cumprimento efetivo de uma hora de trabalho, conforme art. 28-A, 
inciso III, do CPP c/c art. 46, § 3o, do CP.

Apesar de o local de cumprimento não poder ser pactuado (é indicado pelo 
“juízo da execução”), nada impede que no próprio acordo se realize sugestão ao juízo 
que deverá ser reiterada no momento oportuno pelo Ministério Público, previsto no 

290 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 144.
291 Ibim, p. 136.
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art. 28-A, § 6º, do CPP, substanciado no caput do mesmo artigo, de que seja indicada 
pelo Judiciário determinada entidade pública ou tipo de atividade que se adéqua 
melhor à necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime.

Igualmente nada impede que somente o Ministério Público fundamente o 
pedido de indicação de entidade mais adequada quando receber os autos com o 
ANPP homologado pelo juízo do inquérito e requerer o início de sua execução perante 
o “juízo de execução penal” (art. 28-A, § 6º, do CPP).

A provocação judicial fundamentada é importante, sendo que em caso de 
indeferimento do pedido, será cabível a interposição de recurso de agravo em 
execução.

Isso porque foi visto que a dicção do art. 28-A, inciso III, parte final do CPP 
especifica que a indicação do local da prestação de serviços à comunidade é feita pelo 
“juízo da execução”, de modo que caberá a interposição de recurso de agravo em 
execução, sem efeito suspensivo automático, com espeque nos arts. 66, inciso V, ‘a’ e 
197 da Lei n. 7.210/1984 (LEP) c/c art. 28-A, § 6º, do CPP.

3.4.4 Pagar prestação pecuniária

O art. 28-A, inciso IV, do CPP prevê que uma das condições possíveis do ANPP 
é o pagamento de prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do 
CP, em favor de “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”. A vinculação ao bem jurídico 
é derivada da função de “prevenção do crime” que o acordo necessariamente deve 
refletir292.

Por sua vez, o art. 45 do CP, isoladamente, prevê que a prestação pecuniária 
consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade 
pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior 
a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O 
valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação 
civil, se coincidentes os beneficiários.

Contudo, as regras relacionadas ao pagamento da prestação pecuniária à vítima e 
a compensação em eventual condenação em ação de reparação civil perdem a função 
na seara do ANPP, uma vez que o inciso I, do art. 28-A do CPP fixa a obrigação do 
investigado de “reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade 
de fazê-lo”.

292 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 139.
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Então o complemento ofertado pelo art. 45 do CP é no sentido de limitar o 
mínimo e o máximo do valor a ser pactuado, sendo certeira a eleição do termo usado 
pelo legislador no inciso IV, do art. 28-A do CPP, em questão, ao dispor que a prestação 
pecuniária será “estipulada” nos termos daquele artigo do Código Penal.

Para Cabral, a identificação do valor mais adequado para prestação pecuniária 
deverá levar em consideração dois aspectos fundamentais:

a) a gravidade do injusto e da culpabilidade, relativamente 
ao delito aparentemente cometido pelo investigado, de modo 
a atribuir-se um valor que seja proporcional esses elementos, 
podendo ser utilizados como parâmetros previstos no art. 
59 do Código Penal, além das agravantes, atenuantes, 
majorantes e minorantes previstas na legislação penal.

b) a capacidade econômica do investigado, uma vez que, para 
cumprir a função preventiva que deve informar o acordo de 
não persecução penal, é imprescindível que a medida não seja 
demasiadamente pesada ou leve para o agente, guardando, 
portanto, proporção com as condições de fazer frente a essa 
prestação, conforme preceitua, inclusive, o art. 60 do Código 
Penal, que pode servir como horizonte interpretativo para a 
definição do valor a ser pago293.

Destino normativo similar ao previsto para determinação do valor da fiança 
pela autoridade competente, que conforme art. 326 do CPP “terá em consideração a 
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, 
as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável 
das custas do processo, até final julgamento”.

A propósito, o MPF disponibilizou sistema de cálculo de prestações pecuniárias 
para ANPP através de link disponível na internet294.

Por fim, com base no art. 28-A, inciso V, do CPP, possível acordar a reversão 
voluntária do valor pago a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, 
sendo uma das destinações previstas no art. 336 do CPP.

3.4.5 Renúncia do valor da fiança para pagamento das custas

O art. 28-A, inciso V, do CPP estabelece que é possível se acordar o cumprimento 
“por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que 
proporcional e compatível com a infração penal imputada”.

293 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 140.
294 http://mpf.link/scpp-anpp
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Segundo Adriano Godoy Firmino, o modelo não é novidade no ordenamento 
jurídico brasileiro, considerando o fato de o § 2º, do art. 89, da Lei n. 9.099/1995 
possibilitar ao juízo “especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, 
desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado295”.

De tal maneira que, combinada essa possibilidade legal com o art. 336 do CPP, 
é possível estabelecer a renúncia voluntária do valor pago a título de fiança para 
pagamento das custas judiciais.

3.4.6 Dever do investigado manter atualizada sua localização

Com base no art. 28-A, inciso V, do CPP c/c § 8º do art. 18 da Resolução n. 
181/2017 do CNMP, é dever do investigado comunicar ao Ministério Público eventual 
mudança de endereço, número de telefone e/ou e-mail.

Essa obrigação não consta de forma expressa no art. 28-A do CPP e como se sabe 
a Resolução do CNMP é uma orientação aos membros do Ministério Público e não às 
partes da investigação penal, por isso importante que seja inserida como cláusula do 
acordo.

3.4.7 Dever de comprovação mensal do cumprimento das condições

Alicerçado no art. 28-A, inciso V, do CPP e no previsto no § 8º, do art. 18, da 
Resolução n. 181/2017 do CNMP, compor o dever de o 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.

Igualmente essa obrigação não consta de forma expressa no art. 28-A do CPP 
e, como já referido no item anterior, a Resolução do CNMP é uma orientação aos 
membros do Ministério Público, por isso importante que seja inserida como cláusula 
do acordo.

3.4.8 Dever de falar a verdade e de não praticar autoacusação falsa

A partir do art. 28-A, inciso V, do CPP, de todo recomendável, que conste 
expressamente no acordo que o investigado declara que as informações prestadas 
em sua confissão circunstanciada e eventuais elementos de prova fornecidos são 
verdadeiros, de modo que se for revelado que ofertou dados falsos, implicará no 

295 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 115.
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descumprimento da avença e respectiva rescisão do pactuado.
Em outro aspecto, se por alguma razão o investigado confessar um crime que 

não realizou para beneficiar terceiro, estará sujeito à sanção do art. 341 do CP que 
trata do delito de autoacusação falsa, ressaltando essa cláusula a ocorrência do dolo, 
caso praticado, e a consequente rescisão da avença.

3.4.9 Consequência probatória da rescisão judicial do acordo

Com base no art. 28-A, inciso V, do CPP e no princípio da boa-fé objetiva, 
recomenda-se incluir cláusula esclarecendo que uma das consequências do 
descumprimento do acordo e respectiva rescisão judicial será a possibilidade de o 
Ministério Público se utilizar da confissão formal e circunstanciada realizada na fase 
extrajudicial, bem como de eventuais outros elementos de prova ofertados pelo 
investigado.

Esse ponto é mais bem esclarecido no item 3.6 deste Capítulo.

3.4.10 Dever de prestar esclarecimentos complementares e testemunhar na fase investigatória ou 
em juízo sobre fatos relacionados à confissão e que representem prova de crimes praticados por 
terceiros

Com base no art. 28-A, inciso V, do CPP, prever o compromisso do investigado, 
quando necessário, comparecer ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, sem 
qualquer ônus para o Estado, sempre que notificado para prestar esclarecimentos, 
testemunhar contra outros investigados ou réus.

3.4.11 Dever de receber intimações por aplicativo de mensagem e/ou e-mail

Com base no art. 28-A, inciso V, do CPP, aceitação do investigado em ser intimado 
por aplicativo de mensagem e/ou e-mail, indicado em sua qualificação.

3.4.12 Dever de não mais praticar crimes e de ter cessado completamente a prática do ilícito objeto 
do acordo

O art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP, estabelece que não é cabível ANPP se houver 
elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou 
profissional do investigado, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 
Contudo, não há solução legal expressa em caso de não cessação completa do ilícito 
negociado ou crimes supervenientes ao acordo e que configurem tal vedação.

Por isso, recomendável que seja inserida cláusula em que o investigado declare 
que houve a cessação completa do ilícito avençado e que não pratica conduta criminal 
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de forma habitual, reiterada ou profissional, comprometendo-se a não realizar outros 
delitos, visando assegurar, no mínimo, que durante o cumprimento do pacto não se 
perderá uma das justificativas excepcionais que autorizou o não oferecimento de 
denúncia contra o investigado por crime suficientemente provado, que é a “prevenção 
do crime” prevista no caput do art. 28-A do CPP.

Trata-se de medida compatível e proporcional (art. 28-A, inciso V, do CPP), e que 
reforça ao investigado que o princípio da boa-fé objetiva deve estar presente durante 
o cumprimento da avença também no plano dos seus deveres anexos.

Isso porque a boa-fé objetiva salvaguarda o interesse da parte de que o 
comportamento da outra, ainda que não previsto expressamente, será direcionado 
em satisfazer o interesse material e objetivo da relação jurídica estabelecida, que no 
caso do Ministério Público é a de que seja atendido pelo investigado também durante 
a vigência do acordo o “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

3.4.13 Interdição temporária de direitos ou outras obrigações previstas em leis

Com base no art. 28-A, inciso V, do CPP c/c outras normas que preveem interdição 
temporária de direitos ou obrigações, Rodrigo Cabral traz à baila as seguintes 
alternativas que podem ser objeto do acordo296:

a) a exoneração do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como 
de renúncia ao mandato eletivo, quando o delito for cometido com abuso de poder 
ou violação de dever para a administração pública (art. 47, inciso I, do CP);

b) o compromisso de não se candidatar a cargo público ou de não exercer função 
pública em confiança, de não prestar concurso público, que teria efeitos análogos à 
suspensão de direitos políticos (art. 15, inciso II, da CF) ou mesmo de não se inscrever 
em outros concursos, avaliações ou exames públicos (art. 47, inciso V, do CP);

c) o compromisso de não exercer profissão, atividade ou ofício que dependa 
de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público, inclusive com 
a entrega da carteira funcional ou documentos de autorização, quando os delitos 
tiverem relação com essas atividades (art. 47, inciso II, do CP);

d) o compromisso de não frequentar determinados lugares, vinculados ao 
cometimento da infração penal, como bares, estádios de futebol, estabelecimentos 
comerciais e outros (art. 47, inciso IV, do CP);

e) o compromisso de não conduzir veículo automotor, inclusive com a entrega 
da carteira de motorista (art. 256, III, do CTB c/c art. 47, III, do CP) ou da autorização 
para pilotar aeronaves, embarcações ou outros;

296 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 142-143.



134

CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Linhas sobre a atuação do Ministério Público

f) o compromisso de frequência a curso de reciclagem sobre as normas de 
trânsito (art. 256, inciso VII, do CTB);

g) o compromisso de submeter-se voluntariamente a tratamento ambulatorial 
nos casos de pessoas inimputáveis por enfermidade mental (art. 96, inciso I, do CP);

h) o compromisso de comparecimento a programas ou cursos educativos, nos 
delitos vinculados ao uso de entorpecentes (art. 28, inciso I, da Lei n. 11.343/2006) ou 
relacionados a outros vícios que potencializem a prática criminosa, como o vício em 
álcool, jogos de azar, dentre outros;

i) o compromisso de suspensão parcial ou total das atividades vinculadas a 
delitos ambientais (art. 22, inciso I, da Lei n. 9.605/1998);

j) o compromisso de interdição temporária de estabelecimento, obra ou 
atividade que tenham potencialidade de causar danos ambientais (art. 22, inciso II, 
da Lei n. 9.605/1998);

k) o compromisso de não contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário (art. 12 da Lei n. 8.429/1992);

l) o compromisso de publicação em órgãos de comunicação de grande circulação 
ou audiência, às expensas do investigado, de notícia sobre os fatos e sobre o ANPP 
(art. 78, inciso II, do CDC).

3.4.14 Outras consequências jurídicas em razão do descumprimento do pacto

Realçando a natureza negocial do instituto e visando evitar alegação de reserva 
mental prejudicial ao investigado, praticada pelo Ministério Público (art. 110 do 
CC), salutar que constem outras consequências decorrentes da rescisão do acordo 
motivada pelo descumprimento dos compromissos pelo investigado.

A esse título, possível estabelecer que haverá: (a) a manutenção da perda 
dos instrumentos, produto ou proveito do crime; (b) a não restituição de eventual 
pagamento de dano individual ou moral coletivo; (c) a perda da prestação pecuniária 
paga ou da fiança convertida em pagamento das custas; (d) a não utilização da 
prestação de serviços à comunidade realizada para qualquer outro efeito jurídico 
futuro a que título for ou (e) a não compensação de qualquer interdição temporária 
de direitos já consumada.

3.5 AVALIAÇÃO E OBRIGAÇÕES JURÍDICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FRENTE AO ANPP

No item 3.3.1.1 asseverou-se que o art. 28-A do CPP, quando estabelece como 
requisito do ANPP não ser o “caso de arquivamento”, fixou que não é permitido ao 
órgão acusador propô-lo quando vislumbrar hipótese de inépcia da futura denúncia, 
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ausência de pressuposto processual ou de condição do exercício da ação penal, faltar 
justa causa (com fito no art. 395 do CPP); ou quando o fato apurado não constitua 
crime, exista manifesta causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade (salvo 
inimputabilidade) ou ainda esteja extinta a punibilidade do investigado (com base no 
art. 397 do CPP).

Mas a não formulação de proposta de ANPP pelo membro titular da ação penal 
deve ser justificada, fundamentando as razões utilizadas em seu convencimento 
quando preenchidos especialmente os requisitos objetivos, conforme prescreve o art. 
129, inciso VIII, da CF c/c art. 43, inciso III, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público), sob pena de eventual rejeição da denúncia distribuída, por faltar-
lhe condição inerente à procedibilidade, a teor do art. 395, inciso II, do CPP. Não se 
está adentrando no mérito da não apresentação de proposta pelo Ministério Público, 
até por serem inexistentes as razões, mas sim, da não observância procedimental.

Trabalha-se com a ideia de rejeição da denúncia, pois não se equipara nesse 
ponto à suspensão condicional do processo que pressupõe oferecimento de uma 
denúncia e o respectivo recebimento judicial, conforme art. 89 da Lei n. 9.099/1995 e 
enunciado da Súmula n. 696 do STF, que dispõe que “Reunidos os pressupostos legais 
permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor 
de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, 
aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal”.

Nesse caso, até mesmo a satisfação do interesse de agir, enquanto condição da 
ação prevista no art. 395, inciso II, do CPP, é questionável, uma vez que se tratando 
de crimes de médio potencial ofensivo e infrator sem antecedentes criminais, 
dificilmente a condenação imporá pena privativa de liberdade ou não será substituída 
por restritivas de direitos.

Diferente é o caso de o Ministério Público fundamentar na cota de oferecimento 
da denúncia o não oferecimento do ANPP e o investigado discordar, situação em que 
esse “poderá requerer” a remessa dos autos ao órgão superior de revisão do Ministério 
Público envolvido (art. 28-A, § 14º, do CPP). Como se trata de requerimento, caso o 
juízo entenda que não está presente algum dos requisitos legais, poderá indeferir o 
pedido.

Com relação às ações penais em curso, anteriores à vigência da Lei Anticrime, o 
STJ (EDcl no AgRg no AREsp 1841068/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, 
julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) entende que somente é cabível o ANPP 
a fatos anteriores, desde que não tenha sido ainda recebida a denúncia. O STF, no 
Agravo Regimental no HC n. 191.464, fixou a mesma tese do STJ na 1a Turma, conforme 
votos dos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, Alexandre de 
Moraes e Rosa Weber. Registre-se, por oportuno, que essa decisão colegiada do STF 
foi proferida após o HC n. 185.913 ser afeto ao Plenário pelo Ministro Gilmar Mendes, 
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que deliberou no sentido que cabe o ANPP até o trânsito em julgado da decisão penal.
Nesse mesmo sentido o enunciado n. 19 do Grupo Nacional de Coordenadores 

de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM) do Conselho Nacional de Procuradores-
Gerais (CNPG): “Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da 
vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia297”.

Por outro lado, a doutrina identificou situações excepcionais em que o ANPP 
poderá ser ofertado após o recebimento da denúncia, como forma de obstar o 
prosseguimento do processo penal298:

1. Emendatio libelli ordinária: se em sentença houver definição jurídica diversa 
da imputada pela acusação (desclassificação) e as condições subjetivas do denunciado 
forem aptas a possibilitar a realização do ANPP, o magistrado deverá submeter o caso 
à avaliação jurídica do Ministério Público, por analogia do art. 383, § 1o, do CPP e 
Súmula n. 337 do STJ;

2. Emendatio libelli antecipada: O STJ (HC n. 258.581/RS) entende que é cabível a 
antecipação da emendatio libelli pelo magistrado sempre que a subsunção típica dada 
pela acusação estiver inadequada e (a) macular a competência absoluta, (b) aviltar o 
adequado procedimento ou (c) restringir benefícios penais por excesso de imputação. 
Se ocorrer decisão judicial pautada na alínea (c) e estiverem aparentemente presentes 
os requisitos do ANPP, o magistrado deverá submeter o caso à avaliação jurídica do 
Ministério Público;

3. Mutatio libelli: se durante a instrução processual for revelado fato novo apto a 
alterar capitulação jurídica materializada na denúncia, sendo a pena mínima cominada 
e o caso concreto compatível com os requisitos do ANPP, o magistrado aplicará o art. 
384 do CPP, podendo o Ministério Público, em vez de aditar a denúncia, ofertar o 
ANPP;

4. Exclusão de imputações em sede de concurso de crimes ou de majorante de 
pena: se o magistrado excluir uma ou mais imputações (absolvição, prescrição, ordem 
de trancamento do processo penal etc.) ou majorante de pena, caso os tipos penais 
remanescentes permitam, em tese, a realização do ANPP, deverá ser submetido o 
processo para avaliação do Ministério Público;

5. Erro ao convidar/notificar o investigado: caso o órgão de acusação falhe no 
procedimento de intimação do investigado para fins de ANPP, fazendo constar endereço 
diverso do constante no inquérito policial por exemplo, e sobrevenha o recebimento 
da denúncia, seguido de inconformidade da defesa, deverá ser submetido o feito para 

297 https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/GNCCRIM_-_ANALISE_LEI_ANTICRIME_
JANEIRO_2020.pdf
298 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 143-144.
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avaliação do Ministério Público.
Continuando, caso haja pretensão em firmar a avença pelo Parquet, investigado 

e defesa técnica, os termos do acordo deverão ser expressos, claros, específicos, 
compatíveis com a natureza do crime e com os limites delineados no art. 28-A do 
CPP. Logo, não devem ser homologadas pelo juízo condições genéricas, imprecisas, 
vexatórias ou infamantes.

Pautado no princípio da lealdade, Rodrigo Cabral sinaliza que deve o Ministério 
Público se comprometer a não utilizar a confissão do investigado em caso de não 
homologação do acordo, inclusive desentranhando-a dos autos com eventuais 
elementos de prova entregues por ele, retornando-se ao status quo ante. As ressalvas 
são de que não haverá a devolução de elementos de prova entregues pelo investigado 
que importem na prática de atos ilícitos, como devolução de arma de fogo com 
numeração raspada; ainda, poderá ser mantida a confissão caso o investigado se 
manifeste neste sentido, visando à atenuante da confissão espontânea, por exemplo299.

Outro ponto que merece registro, refere-se à decisão monocrática em medida 
cautelar publicada em 12/02/2021300 e decisão complementar de 01/06/2021301, 
subscritas pelo Ministro Alexandre de Moraes, relator da ADPF n. 569/DF, que 
determinou que os valores ou bens provenientes dos efeitos da condenação criminal 
ou de acordos observem os estritos termos do art. 91, inciso II, ‘b’, do CP, do art. 
4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/13 e do art. 7º, inciso I, da Lei n. 9.613/98, cabendo à 
União a destinação de valores referentes a restituições, multas e sanções análogas 
decorrentes de condenações criminais, colaborações premiadas ou outros acordos 
realizados, desde que não haja vinculação legal expressa e ressalvado o direito de 
demais entidades lesadas.

Significa dizer que se vedou ao Ministério Público, mesmo com homologação 
judicial, o exercício de discricionariedade consensual com a parte investigada ou 
denunciada em relação à destinação dos bens e valores resultantes de acordos penais, 
especialmente nos casos de colaboração premiada.

Nota-se então que foi excetuada da proibição toda e qualquer prestação 
pecuniária decorrente de ANPP, suspensão condicional do processo e transação penal, 
uma vez que possuem regramento legal expresso no sentido de ser destinado à vítima 
ou a entidades públicas ou privadas com destinação social, nos termos do art. 45, § 
1º, do CP, combinado com o art. 28-A, inciso IV, do CPP, arts. 76, caput, e 89, § 2º, da 

299 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 145 e 146.
300 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.
asp?id=15345641667&ext=.pdf. Acesso em: 26 out. 2021.
301 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.
asp?id=15346592466&ext=.pdf. Acesso em: 26 out. 2021.
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Lei n. 9.099/1995 e art. 12 da Lei n. 9.605/1998.
Essa foi a interpretação orientativa divulgada em junho de 2021 pelo Centro de 

Apoio das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais do Ministério Público 
do Estado do Paraná, conforme se extrai da conclusão da publicação:

3.1 Os atos negociais referentes à imediata e direta restituição 
de bens ou reparação de danos às vítimas não teriam sido 
afetados pela decisão;

3.2 Em relação à prestação pecuniária, muito embora uma 
inicial aproximação à decisão conduza a entender que também 
corresponderia a valores que devessem ser recolhidos aos 
cofres públicos, há consistente espaço interpretativo no 
sentido de que, a existência de disposição legal expressa 
sobre sua destinação faz incidir a exceção prevista na 
própria decisão. Assim, não sendo alcançada pelo que foi 
determinado, persistiria íntegro o cenário legislativamente 
dado a elas, observando-se para tanto o quanto previsto nas 
disposições legais e regulamentares de regência;

3.3 Por fim, ressalvadas as hipóteses mencionadas nos itens 
anteriores, a partir do quanto decidido, estaria vedada 
a possibilidade do Ministério Público, ainda que com a 
concordância do Judiciário, deliberar a respeito da destinação 
de valores obtidos como resultado de acordos, devendo 
diligenciar-se para o seu recolhimento à União (FUNPEN 
ou FUNAD) ou ao Estado, observando os trâmites legais 
estabelecidos para os casos de perdimento de valores pelo 
trânsito em julgado da sentença penal condenatória302.

De qualquer forma, merece atualização constante essa informação em razão do 
caráter precário das decisões, nos termos do art. 5º, caput e § 1°, da Lei n. 9.882/99 
(a concessão de medida liminar pelo relator é medida de caráter excepcional, que fica 
sujeita à confirmação pelo Tribunal Pleno), sendo prudente, inclusive, fazer constar 
no acordo o status atual do julgamento e a adequação das cláusulas pertinentes.

Afinal, caso ocorra a mudança de entendimento, não restará dúvida que o acordo 
teve suas bases definidas e alicerçadas no julgado até então aplicável, evitando-se 
alegações de que houve tentativa de contornar decisões judiciais.

De qualquer forma, nada impede que o Ministério Público estabeleça mediação 
com o ente lesado, por exemplo o Município, comunicando áreas da política social 

302 LEWIN, Hélio Airton; RODRIGUES, Marcelo Adolfo; LOIS, Ricardo Casseb, LIMA, Paulo 
Sérgio Markowicz de. Destinação de Verbas Públicas e Justiça Penal Negociada: A concessão 
de medida cautelar na ADPF n. 569/DF pelo STF e seus reflexos na atuação das Promotorias 
criminais. Ministério Público do Estado do Paraná, 2021, p. 12.
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que entende deficitária e que se fosse utilizado o dinheiro de eventual indenização 
em caso de corrupção para aprimoramento de tais segmentos, também estar-se-
ia cuidando das vítimas mais prejudicadas com atos ilícitos dessa espécie, que é a 
população carente.

Registrando que, obviamente, o Município pode não anuir com essa destinação, 
visto que se trata de atuação do Ministério Público através da mediação e não de 
obrigação passível de qualquer outra medida judicial. Exemplo disso é o ANPP firmado 
com o Município de Araucária, noticiado da seguinte forma pelo Ministério Público do 
Estado do Paraná:

O Ministério Público do Paraná promoveu um acordo de não 
persecução penal que vai resultar na transferência de R$ 4,5 
milhões para obras sociais que devem beneficiar diretamente 
a população de Araucária, na Região Metropolitana de 
Curitiba. Os recursos são fruto de acerto realizado a partir 
de uma investigação do MP-PR relacionada a um caso de 
corrupção – para não enfrentar um processo judicial, as 
partes aceitaram fazer a reparação financeira pelos ilícitos 
praticados. Os valores serão destinados para atender crianças 
e adolescentes em situação de risco e mulheres vítimas de 
violência.

Pelo Ministério Público, o trabalho envolveu diretamente a 
2ª e a 5ª Promotorias de Justiça de Araucária. Conforme o 
acordo firmado na última segunda-feira, 30 de novembro, 
serão repassados para a área da Infância e Juventude R$ 
3,1 milhões (R$ 1,1 milhão para a construção de uma nova 
Casa de Acolhida para crianças e adolescentes em situação 
de risco e R$ 2 milhões para um novo Centro de Referência de 
Assistência Social - Cras) e R$ 1,4 milhão para atender vítimas 
de violência doméstica, com a construção na cidade de uma 
Casa da Mulher Brasileira ou estrutura similar.

O dinheiro referente à verba indenizatória já foi depositado 
para o Município de Araucária, que se comprometeu a 
iniciar todos os trâmites para efetivação dos projetos. Além 
da indenização, as partes envolvidas cumprirão medidas 
restritivas de direitos. [...]303

Nesta hipótese, a própria Recomendação Administrativa n. 33/2016 do CNMP 
prevê no art. 4o, inciso I, que membros do Ministério Público com atribuições em 
matéria de infância e juventude, devem estabelecer atuação integrada com os órgãos 

303 Publicado no site do MPP: https://mppr.mp.br/2020/12/23224,10/MPPR-em-
Araucaria-garante-acordo-de-R-45-milhoes-para-obras-sociais.html. Acesso em:  23 nov. 
2021.
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gestores/executores das políticas de assistência social, educação e saúde, entre 
outras, nos âmbitos municipal, estadual e distrital, especialmente no que se refere 
à execução de medidas protetivas para crianças e adolescentes e suas respectivas 
famílias por meio da oferta e/ou reordenamento dos serviços de atendimento das 
áreas correspondentes, em cumprimento ao disposto nos arts. 86 e 88, inciso VI, da 
Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Obviamente, essa iniciativa no âmbito do estímulo e convencimento consensual 
do poder público reforça toda a principiologia que cerca o ANPP em relação à 
reparação dos danos e à comunicação das vítimas, que em caso de corrupção é 
também a sociedade, sobre a solução ofertada e a forma de recomposição (art. 28-A, 
§ 9º, do CPP).

3.6 CONSEQUÊNCIAS NO CASO DE CUMPRIMENTO E DESCUMPRIMENTO DO ANPP

O juízo da execução penal fiscalizará o cumprimento do acordo com participação 
do Ministério Público e o art. 28-A, § 13º, do CPP é claro ao fixar que cumprido 
integralmente, o “juízo competente decretará a extinção de punibilidade”. Não há 
nenhuma possibilidade ao órgão julgador ou Ministério Público de mudança da 
consequência em razão do cumprimento integral do acordo. Igualmente não gera 
condenação criminal nem maus antecedentes, a teor do § 12º do artigo supracitado.

O único efeito limitador de direito que o ANPP acarreta é aquele previsto no 
art. 28-A, § 12o, do CPP, de que não é cabível novo ANPP caso o investigado tenha 
realizado ANPP nos 5 anos anteriores ao cometimento da nova infração, contados a 
partir da homologação judicial.

Considerando a especialidade técnica que alguns temas demandam ou quando 
a natureza da obrigação exige autorização e fiscalização contínua do poder público, 
recomendável que seja previsto no acordo que o Ministério Público comunicará os 
órgãos com atribuição vinculada ao dever pactuado, como Receita Federal, Tribunal 
de Contas, DETRAN, Conselhos de Classe, CVM etc., visando ao auxílio na fiscalização.

Com efeito, durante o cumprimento das condições avençadas, o Ministério 
Público não distribuirá denúncia criminal, constituindo-se legítimo pactum de non 
petendo (promessa de não processar) ou acordo de imunidade condicional.

A esse título, Mauro Messias esclarece que o pactum de non petendo não 
representa novidade no país, citando a Convenção de Palermo (Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional), incorporada no ordenamento 
nacional pelo Decreto n. 5.015/2004, a Convenção de Mérida (Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção), incorporada na legislação brasileira pelo Decreto n. 
5.687/2006 e uma hipótese de avença da colaboração premiada prevista na Lei de 
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Organização Criminosa (n. 12.850/2013)304:

Convenção de Palermo

Artigo 26

Medidas para intensificar a cooperação com as autoridades 
competentes para a aplicação da lei

[...]

3. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, 
em conformidade com os princípios fundamentais do seu 
ordenamento jurídico interno, de conceder imunidade a uma 
pessoa que coopere de forma substancial na investigação 
ou no julgamento dos autores de uma infração prevista na 
presente Convenção.

[...]

Convenção de Mérida

Artigo 37

Cooperação com as autoridades encarregadas de fazer 
cumprir a lei

[...]

3. Cada Estado parte considerará a possibilidade de prever, 
em conformidade com os princípios fundamentais de sua 
legislação interna, a concessão de imunidade judicial a toda 
pessoa que preste cooperação substancial na investigação 
ou no indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a 
presente Convenção.

[...]

Lei de Organização Criminosa

Art. 4º [...]

§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério 
Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de 
acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência 
não tenha prévio conhecimento e o colaborador:

304 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 106-107.
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I - não for o líder da organização criminosa;

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos 
deste artigo.

E caso o Ministério Público ofereça denúncia sem que tenha havido a rescisão 
judicial do ANPP, além de se tratar de hipótese de rejeição judicial, com espeque 
no art. 395, inciso II, do CPP, não isenta o promotor ou procurador responsável de 
eventual apuração de sua conduta no plano disciplinar, ou até mesmo na seara civil 
ou criminal caso seja provado dolo suficiente para tanto.

No outro polo, caso descumpridas injustificadamente quaisquer das condições 
estipuladas no acordo homologado, a vítima será intimada quanto ao descumprimento 
(art. 28-A, § 9º, do CPP), e o Ministério Público requererá a rescisão da avença e, uma 
vez rescindido judicialmente, proporá a respectiva denúncia criminal (art. 28-A, § 10º, 
do CPP).

Solução legal similar é aquela prevista para transação penal, consolidada na 
Súmula Vinculante n. 35 do STF, que dispõe que a homologação da transação penal 
prevista no art. 76 da Lei n. 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas 
suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a 
continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição 
de inquérito policial.

E, além do oferecimento de denúncia, a rescisão do pacto autoriza o Ministério 
Público a não oferecer a suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 11º, do CPP).

Ainda, como mencionado nos itens 3.3.2.3 e 3.4.9, a rescisão judicial do pacto 
pelo descumprimento das condições pelo investigado, autoriza, em tese, o uso da 
confissão formal e circunstanciada pelo Ministério Público para substanciar a narrativa 
da denúncia e entrelaçar com as demais provas:

Isso porque, uma das finalidades da confissão é precisamente 
essa, oferecer uma contrapartida ao Estado por ele ter 
aberto mão do exercício da ação penal. É dizer, o investigado 
apresenta ao Ministério Público um forte elemento de 
informação (sua confissão extrajudicial) em troca de um 
tratamento mais benéfico.

Se assim não fosse, não haveria praticamente nenhuma 
consequência ao investigado em descumprir o acordo. Só 
teria ele ganhado tempo e atrapalhado o curso natural da 
persecução penal, sem qualquer ônus ou desvantagem no 
processo penal.

O acordo, aqui, evidentemente, pressupõe que cada uma 
das partes abra mão de alguma coisa. O MP abre mão do 
exercício da ação penal, o investigado entrega a confissão 
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formal e circunstanciada305.

Neste mesmo sentido o enunciado n. 27306 do Grupo Nacional de Coordenadores 
de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM) do Conselho Nacional de Procuradores-
Gerais (CNPG):

Havendo descumprimento dos termos do acordo, a denúncia 
a ser oferecida poderá utilizar como suporte probatório a 
confissão formal e circunstanciada do investigado (prestada 
voluntariamente na celebração do acordo).

Veja-se que se o legislador pretendesse outra solução, estabeleceria 
regulamentação específica, como fez na delação premiada, que no art. 4o, § 10, da Lei 
n. 12.850/2013 estipulou: “As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as 
provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas 
exclusivamente em seu desfavor”. E como se nota, mesmo nesta hipótese, as provas 
autoincriminatórias podem ser usadas quando envolverem coautores.

Por isso que, atento ao princípio da boa-fé objetiva, recomenda-se incluir 
cláusula aclarando que uma das consequências do descumprimento do acordo e 
respectiva rescisão judicial será a possibilidade de o Ministério Público se utilizar 
da confissão formal e circunstanciada realizada na fase extrajudicial, bem como de 
eventuais outros elementos de prova ofertados pelo investigado. Exemplo de redação 
de cláusula:

Cláusula nº __ – Descumprida quaisquer das condições 
estipuladas no acordo ou não comprovando o INVESTIGADO 
o seu cumprimento, no prazo e condições estabelecidas, 
o Ministério Público, em sendo o caso, oferecerá denúncia, 
podendo utilizar os elementos de prova de qualquer espécie 
fornecidos e a confissão formal e circunstanciada realizada.

Apesar da natureza divisível e retratável da confissão (art. 200 do CPP), caso 
retratada, porém se corroborada pelo acervo probatório, ainda assim poderá ser 
usada pelo magistrado, hipótese em que fará jus o sentenciado à atenuante prevista 
no art. 65, inciso III, ‘d’, do CP, conforme Súmula n. 545 do STJ. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL PENAL. [...] TRÁFICO DE DROGAS. TRAFICÂNCIA. 
CONFISSÃO NA FASE INQUISITIVA. UTILIZAÇÃO PELAS 
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ATENUANTE. CONFISSÃO. 
RECONHECIMENTO DEVIDO. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. 

305 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 114.
306 https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/GNCCRIM_-_ANALISE_LEI_ANTICRIME_
JANEIRO_2020.pdf
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IRRELEVÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. [...]

5. A confissão do Agravante de que exercia a traficância, 
efetivada na fase policial, foi utilizada para fundamentar a 
condenação. Portanto, ainda que tenha sido retratada em 
juízo, faz ele jus à atenuante da confissão espontânea, a 
qual deve ser integralmente compensada com a agravante 
da reincidência, nos termos da reiterada jurisprudência desta 
Corte Superior.

[...]

7. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, 
de ofício, para aplicar a atenuante da confissão e compensá-
la, integralmente, com a reincidência, bem assim reconhecer 
a desproporcionalidade e diminuir o quantum de aumento 
da pena-base, em razão dos maus antecedentes, ficando as 
penas redimensionadas nos termos do voto.

(AgRg no AREsp 1795241/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) 
(g.n.)

Na mesma linha de raciocínio, caso ocorra o descumprimento do ANPP, eventual 
período de prestação de serviços à comunidade realizado pelo investigado não poderá 
ser usado para detração em caso de condenação superveniente, uma vez que não 
se tratou de cumprimento de pena nos termos do art. 42, do CP. Visando reforçar 
a natureza negocial dessa condição, novamente nada impede que conste cláusula 
expressa no pacto esclarecendo que em caso de descumprimento pelo investigado o 
serviço prestado não terá nenhuma repercussão jurídica futura em seu favor307.

Por outro lado, admite-se a anulação judicial do acordo quando se verificar algum 
vício de vontade ou outro vício até então não ponderado, como o conhecimento de 
que determinada prova era ilícita. Caso seja anulado judicialmente o acordo, não 
poderá ser usada a confissão circunstanciada ou eventuais provas fornecidas pelo 
investigado.

Historiados e delimitados os contornos do ANPP, passa-se agora a tratar do 
conteúdo material penal que na sequência será cotejado com ele, no caso, o crime de 
colarinho branco associado à corrupção ativa empresarial.

307 Ver item 3.4.14.
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4 O CRIME DE COLARINHO BRANCO ASSOCIADO À CORRUPÇÃO ATIVA 
EMPRESARIAL E A VIABILIDADE DE SEREM TRATADOS EM ANPP

Segundo Manoel Pedro Pimentel, desde a segunda metade do século passado os 
criminalistas se preocupam com o “crime no mundo dos negócios”, expressão cunhada 
por E. C. Hill, durante Congresso Internacional sobre a prevenção e a repressão do 
crime, realizado em Londres em 1872308.

A seu turno, a Criminologia Positivista, seguindo a linha de pensamento 
paradigmática das ciências naturais, tentou explicar as “causas do crime”, por meio de 
uma relação de causa e efeito do fenômeno. O crime seria efeito de uma determinada 
causa, ao entender essa causa, seria possível evitar o delito. E esta causa se encontrava 
no indivíduo delinquente (e suas características intrínsecas) e condições sociais 
desfavoráveis.

Sérgio Salomão Shecaira elucida que, para a maioria dos autores, Cesare Lombroso 
foi o “fundador da criminologia moderna”, com a edição do “Homem Delinquente” 
(L´Uomo Deliquente), em 1876. Explica que em sentido estrito “a criminologia é uma 
disciplina científica, de base empírica, que surge quando a denominada Escola Positiva 
italiana (scuola positiva), é dizer, o positivismo criminológico, cujos representantes mais 
conhecidos foram Lombroso, Garofalo e Ferri, generalizou o método de investigação 
empírico-indutivo309”.

Conforme será visto a seguir, a teoria do crime de colarinho branco descrita por 
Edwin H. Sutherland em seu livro denominado “Crime de Colarinho Branco” (White 
Collar Crime), lançado em 1949, gerou impactos na Criminologia ao desconstituir 
empiricamente os paradigmas das correntes criminológicas positivistas310. Ao 
contrário do positivismo que estava centrado no perfil biológico do criminoso, a teoria 
de Sutherland traduz uma grande discussão dentro da perspectiva social: o “homem 
aprende a conduta desviada e associa-se com referência nela311”.

Sutherland não foi o primeiro a se opor ao paradigma criminológico positivista. 
Nas primeiras décadas do século XX, desenvolveu-se no âmbito da criminologia o 

308 PIMENTEL, Manoel Pedro. O Crime de Colarinho Branco. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 68, n. 1, p. 115-133, nov. 1973, p. 115.
309 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2020, p. 76.
310 Sérgio Salomão Shecaira entende que a nova concepção de crime de colarinho-branco 
veio contribuir decisivamente para o descrédito das tradicionais explicações de natureza 
individual centradas na “antropologia” criminal: “Se é verdade que as ideias positivistas já 
estavam combalidas com a crítica de inúmeros autores, também é verdade ser inegável o 
contributo desta teoria para o fim das ideias de Lombroso, Ferri e Garofalo”. Ibidem, p. 186.
311 Ibidem, p. 180.
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ramo da sociologia criminal, cujos primeiros estudos foram produzidos no século 
XIX, na Europa, por Alexandre Lacassagne (1843/1924), Gabriel Tarde (1843/1904) e 
Émile Durkheim (1858/1917), que travaram importantes debates com os positivistas, 
principalmente nos Congressos Internacionais de Antropologia Criminal. Para 
Durkheim, o crime não tem caráter patológico, pois é um fenômeno social e como 
tal deve ser estudado. Por sua vez, foi Lacassagne que cunhou a famosa frase “Cada 
sociedade tem o criminoso que merece312”.

Foi Durkheim quem promulgou a teoria da anomia, a qual foi, mais tarde, melhor 
desenvolvida e finalmente sistematizada por Robert King Merton, seguido de vários 
outros sociólogos313. A teoria da anomia é uma teoria etiológica, ou seja, pertence ao 
conjunto das teorias que estudam as causas do crime (é visto como um dado objetivo: 
um fato natural). A teoria da anomia foi a primeira teoria macrossociológica capaz de 
abranger os crimes de colarinho branco314.

Para tanto, como bem esclarece Clécio Lemos ao apresentar a obra de 
Sutherland supracitada traduzida para o português, a delimitação proposta por este 
para concepção do crime de colarinho branco é pautada no status do infrator e o 
contexto em que se realiza o crime, vinculado a sua atividade profissional, guardando 
assim perfeita pertinência com o crime de corrupção ativa empresarial tratado nesta 
dissertação:

Cabe alertar o leitor de que o conceito de “crime de colarinho 
branco” proposto pelo autor não está exclusivamente 
relacionado a crimes econômicos. A definição por ele 
apresentada é composta por dois elementos cumulativos: 
a condição pessoal do agente (deve ser “pessoa de 
respeitabilidade e alto status social”) e o caráter do ato 
criminoso (deve ser praticado “no curso de sua atividade”)315.

Com esse mote, aborda-se neste Capítulo a teoria do crime de colarinho branco 
de Sutherland e as principais características do crime de corrupção ativa, para, em 
seguida, demonstrar o ponto de encontro de ambos. Na sequência, por amostragem, 
selecionou-se alguns casos penais de corrupção ativa empresarial julgados pelos 
Tribunais da Região Sul, visando refletir a respeito da viabilidade de casos similares 
serem tratados em ANPP na atualidade.

312 VERAS, Ryanna Pala. Os crimes de colarinho branco na perspectiva da sociologia 
criminal. Dissertação (Mestrado). PUC-SP: São Paulo, 2006, p. 3-4, 15 e 60.
313 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2020 p. 194-206.
314 VERAS, Ryanna Pala. Os crimes de colarinho branco na perspectiva da sociologia 
criminal. Dissertação (Mestrado). PUC-SP: São Paulo, 2006, p. 60.
315 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 12.
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4.1 A DELIMITAÇÃO PROPOSTA E AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Clécio Lemos, ao apresentar a obra Crime de Colarinho Branco traduzida para 
o português, aponta que a expressão “colarinho branco” utilizada por Sutherland 
não teve a origem explicada pelo autor, ofertando Lemos sua teoria sobre o berço da 
expressão:

O autor não indica na obra, nem nos artigos que o precederam 
o motivo da expressão “colarinho branco”. Todavia, 
historicamente sabe-se que as indústrias possuíam uma 
divisão entre os portadores de colarinho azul (trabalhadores 
braçais, operários) e os de colarinho branco (trabalhadores 
intelectuais, da classe mais privilegiada). Assim, a linguagem 
cotidiana passou a relacionar tais cores como representação 
das duas classes envolvidas316.

E para materializar sua teoria sobre crimes de colarinho branco, Sutherland 
constatou que as 70 maiores empresas industriais e comerciais dos Estados Unidos 
já haviam sido condenadas, 97,1% foram consideradas reincidentes e que atitudes 
empresariais contrárias à regulamentação também em período de guerra ou 
calamidade pública demonstram que estes não sacrificaram seus interesses em 
nenhum momento317.

Com isso, concentra seus estudos nos delitos cometidos no contexto da atividade 
profissional por pessoas consideradas “poderosas” na sociedade e as razões desta 
criminalidade não encontrar repercussão na esfera penal.

Nessa perspectiva o autor avança, observando que os agentes de colarinho 
branco são pessoas capazes, emocionalmente equilibradas, sem patologia, de elevada 
respeitabilidade, que não se enquadram no estereótipo delinquente do senso comum 
e que são imperceptíveis pelas instâncias formais de controle do Estado, ou no 
mínimo tratados com brandura318. No que toca ao equilíbrio emocional e intelectual 
dos delinquentes em questão, o autor esclarece que:

[...] os líderes do mundo dos negócios são pessoas capazes, 
emocionalmente equilibradas, com nenhum sentido 
patológico. Não temos nenhuma razão para acreditar que a 
General Motors sofre de um complexo de inferioridade ou que 
a Aluminium Company of America sofre de um complexo de 

316 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 13.
317 Ibidem, p. 288 e 335.
318 Ibidem, p. 32-38.
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frustração e agressividade, que a US Steel tem complexo de 
Édipo, da Armour Company, de uma experiência traumática 
ou da DuPont, de uma regressão infantil. Postulado que o 
delinquente tem que sofrer algumas destas perturbações de 
foro intelectual ou emotivo, parece-nos absurdo e se absurdo 
toca os crimes dos homens de negócio, terá igualmente de o 
ser quanto aos crimes cometidos pelos membros das classes 
econômicas mais baixas319.

Sutherland aponta para costumeira leveza com que a Justiça trata fatos graves 
dos agentes de colarinho branco ao notar que são enquadradas normativamente suas 
condutas como infrações administrativas ou de responsabilidade civil, excluindo-se 
a esfera penal320. Para tanto, explica que essa seletividade tem como uma de suas 
razões a identificação cultural de que tais criminosos têm em relação aos atores com 
atribuição de legislar e de persecução penal321.

Atentos a essas características, Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa 
Andrade destacam que a legislação que pune a criminalidade do white-collar é 
extremamente rarefeita, enquanto a que incrimina as pequenas ofensas contra o 
patrimônio é particularmente apertada322.

Seguindo, Sutherland percebeu a ausência de uma vítima aparente em tais 
crimes, pois é difusa323, como nos crimes ambientais. Há também a percepção de que 
o sistema penal é pensado para o enfrentamento das clássicas infrações patrimoniais 
e contra a vida, diferente do enredo exigido nos crimes de colarinho branco que será 
tratado no Capítulo 5, item 5.2 (O ANPP como fonte de prova em crimes de corrupção 
ativa empresarial).

Firmado então em tais balizas, claramente o sociólogo refuta as teorias que 
associam o crime à pobreza e às patologias pessoais e sociais, revelando que crimes 
graves são praticados por pessoas que ostentam elevado prestígio social no contexto 
de atividades profissionais lícitas324.

Para Manoel Pedro Pimentel, a etiqueta colocada por Sutherland causou grande 
sensação e foi adotada por quase todos os autores, com o significado originalmente 

319 SUTHERLAND, Edwin H. Crime of Corporations In White-Collar Criminal: The Offender 
in Business and the Professions. New Jersey: Ed. Gilbert Geis, 1968. p. 70.
320 Idem. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2015, p. 32.
321 Ibidem, p. 100-101.
322 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O Homem 
Delinquente e a Sociedade Criminógena. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 257.
323 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 103.
324 Ibidem, p. 30 e 34.
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atribuído por ele: designar o comportamento reprovável dos homens de negócios 
que, desviando-se de suas condutas profissionais e da linha moral estrita, obtêm 
vantagens indevidas, causando dano à coletividade. Explica ainda que o termo 
“colarinho branco” representa o “homem bem situado na vida, geralmente ligado aos 
poderosos grupos sociais, gozando de privilégio político e financeiro325”.

Segundo Sutherland, os dados utilizados em sua pesquisa sugerem que o crime 
de colarinho branco tem a sua gênese no mesmo processo geral que conduz a outros 
comportamentos criminosos, ou seja, a associação diferencial:

A hipótese de associação diferencial indica que o 
comportamento criminoso é apreendido em associação com 
aqueles que definem de forma favorável tal comportamento 
criminoso e em isolamento daqueles que o definem de forma 
desfavorável. A pessoa em uma situação apropriada se 
engaja em tal comportamento criminoso se, e somente se, o 
peso das definições favoráveis excede o peso das definições 
desfavoráveis326.

Com isso, para Luiz Flávio Gomes, a maior revolução (criminológica) da teoria 
sociológica de Sutherland pode ser resumida em três premissas:

(a) da visão clássica do crime-indivíduo se passa para a visão 
do crime-sistema ou crime-organização (ou seja: o crime 
não é fruto das características psicológicas ou patológicas 
dos indivíduos, sim, é algo que se aprende no processo de 
socialização e interação com as demais pessoas); (b) da visão 
clássica do crime-pobreza se passa para a consideração do 
crime-poder (crime dos poderosos, das elites dominantes, dos 
dominadores). Não é verdade que somente pobres delinquem, 
visto que os ricos e poderosos também cometem crimes; (c) da 
visão clássica do crime-drama ocasional (assassinato, roubo 
etc) se passa para o paradigma do crime-regular (o crime faz 
parte da vida normal das pessoas, o crime está presente na 
vida cotidiana das pessoas, grupos e instituições, sobretudo 
do Estado)327.

Contudo, evidencia-se que Sutherland entrega atenção exclusiva ao agente 
criminoso, não analisando a infração propriamente cometida. Neste segmento, Susan 

325 PIMENTEL, Manoel Pedro. O Crime de Colarinho Branco. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 68, n. 1, p. 115-133, nov. 1973, p. 116.
326 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 351.
327 GOMES, Luiz Flávio. A impunidade da macrodelinquência econômica desde a 
perspectiva criminológica da teoria da aprendizagem. Letras Jurídicas – Revista Electrónica 
de Derecho del Centro Universitario de la Ciénega, Guadalajara, México, n. 12, p. 1-30, mar./
set. 2011, p. 4.
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Shapiro, no artigo “Collaring the Crime, not the Criminal: Reconsidering the Concept 
of White-Collar Crime”, defende que o crime de colarinho branco estaria ligado a uma 
violação de norma de confiança relacionada à ocupação do agente e não propriamente 
ao status do infrator:

O conceito de “crime do colarinho branco” engloba, portanto, 
uma relação espúria entre as normas específicas de papéis 
e as características daqueles que normalmente ocupam 
esses papéis. O status corporativo, ocupacional e superior 
está relacionado à distribuição de posições de confiança 
que, por sua vez, oferecem oportunidades para abusos. Mas 
essa correlação não justifica pular a etapa intermediária 
e identificar os abusos com a condição dos perpetradores. 
De fato, a correlação entre empresas, ocupação ou status 
elevado e abuso de confiança está longe de ser convincente. 
Infratores vestidos com guarda-roupas muito diferentes 
mentem, roubam, falsificam, fabricam, exageram, omitem, 
enganar, dissimular, esquivar-se, desfalcar, apropriar-se 
indevidamente, auto-negociar e envolver-se em corrupção 
ou incompetência por meio do uso indevido de suas posições 
de confiança. Acontece que a maioria eles não são de classe 
alta328.

Shapiro “coloriu o crime e não o criminoso”, centrando no comportamento 
criminal, visando purificar o antigo conceito exclusivamente subjetivo (vinculado 
às características do agente criminoso), criticado por confundir as normas com os 
infratores e as formas de execução do crime com o executor, a partir de uma definição 
que se firma no modus operandi do agente e não em características deste último329.

Nessa linha, Shapiro sugere que a confiança existe quando uma pessoa tem seus 
interesses representados por outra sem que haja controle do beneficiário e que o alto 
status do sujeito até cria condições para a delinquência, pois possibilita, em maior 
grau, o acesso às ocupações reguladas por normas de chance330. Nota-se que esse 
recorte se encaixa no modo pelo qual se operam as funções públicas.

Entre os crimes de colarinho branco praticados no âmbito da atividade 
empresarial estão a corrupção ativa, a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal, a 
apropriação indébita, a falsificação, os crimes contra o sistema financeiro, os crimes 

328 SHAPIRO, Susan P. Collaring the crime, not the criminal: Reconsidering the concept of 
white-collar crime. American Sociological Review, v. 55, n. 03, p. 346-365, 1990, p. 358.
329 FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa de. A teoria dos white-collar crimes, suas divergências 
conceituais e a necessária reflexão sobre as técnicas de tutela. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo, v. 94, ano 20, jan./fev. 2012, p. 428.
330 SHAPIRO, Susan P. Collaring the crime, not the criminal: Reconsidering the concept of 
white-collar crime. American Sociological Review, v. 55, n. 03, p. 346-365, 1990, p. 362-363.
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contra a ordem econômica, os crimes da Lei de Licitações, entre outros.
Deveras, apesar de vários dispositivos da legislação penal brasileira tratarem de 

crimes de colarinho branco, entre eles aqueles do Direito Penal Econômico, como 
antecipado inicialmente, esta dissertação não tem o escopo de abordar sua totalidade, 
mas apenas os praticados mediante corrupção ativa empresarial (visando vantagem 
ilícita para o negócio) contra a administração pública.

Justamente para não incorrer em eventual imprecisão é que se limita, neste 
arrazoado, a abordagem de crimes de colarinho branco associados à corrupção ativa 
para fins empresariais, somando à referência teórica de Sutherland a análise operativa 
de Shapiro.

Entende-se que tal recorte propicia contornos mais objetivos ao estudo, pois 
tem-se como certo que o status do empresário em um sistema capitalista, que por 
vezes vê a burocracia estatal como um entrave para maximização dos seus lucros, 
impulsiona seu desejo de romper ilicitamente a barreira estatal também com ato 
de mercância, através da violação da confiança depositada pela coletividade nos 
servidores públicos encarregados do trato da coisa pública.

4.1.1 Conceito e bem jurídico do crime de corrupção ativa

Para Nélson Hungria a corrupção “é o mercado da função pública, dividindo em 
passiva e ativa331”. No CP o delito de corrupção ativa previsto no art. 333 consiste na 
oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a 
praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Com relação ao bem jurídico protege-se o prestígio e o normal funcionamento 
da Administração Pública:

Na defesa da moralidade administrativa pública, a lei, por força, havia de ocupar-
se com a pessoa daquele que é fautor da improbidade e venalidade da função, o 
que evidentemente não condiz com os fins desta, ou seja, a efetivação da atividade 
estatal, orientada no sentido do bem coletivo.

Com o art. 317, a lei pune a ação intensa ou intestina que 
corrói e mina a administração pública; com o presente 
dispositivo incrimina a ação externa ou exógena que a provoca 
ou promove. Sabendo que a corrupção passiva, via de regra, 
é produzida pela ativa, o legislador antecipa, valendo por 
impedi-la ou anulá-la, com a advertência da pena332.

331 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal: Vol IX (arts. 250 a 361). 2. ed. Rio de 
Janeiro: Companhia Editora Forense, 1959, p. 429.
332 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal: Vol. 4. 24. ed. Atualização de Adalberto José. 
Q. T. de Camargo Aranha. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 332.
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Pretende-se impedir a influência ilícita de particulares na atividade pública, que 
não pode se converter em palco para negociações espúrias relativas aos atos dos 
funcionários públicos333.

4.1.2 Sujeitos do delito do crime de corrupção ativa

O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa que oferece ou promete 
vantagem indevida (crime comum). Não apenas o particular ou extraneus, mas 
também o funcionário, despido agora dessa qualidade e agindo como qualquer 
indivíduo334. É indiferente que a oferta ou promessa “seja feita ao funcionário pelo 
corruptor diretamente ou per interpositam personam335”.

O sujeito passivo do crime é o Estado, titular do bem jurídico ofendido.

4.1.3 Elementos objetivos do tipo do crime de corrupção ativa

Noronha explica que a ação física ou núcleo do tipo é oferecer ou prometer 
vantagem indevida. O primeiro verbo indica a apresentação desta; “é ela posta 
à disposição do funcionário336”. Prometer é obrigar-se, “exigindo por isso ação 
complementar ou futura”.

Desse modo é um crime comissivo: os verbos nucleares implicam ações a serem 
executadas pelo sujeito ativo.

Com relação à forma de oferta ou promessa da vantagem indevida, pode se dar 
por todos os meios: palavras, atos, gestos, escritos etc:

É irrelevante o modus faciendi: se oralmente, ou por escrito, 
ou por mímica; se com a simples insinuadora exibição, por 
exemplo, de dinheiro ou jóias; se com o fingido esquecimento 
de dinheiro sôbre a mesa do funcionário ou entre as fôlhas 
de algum processo em que tenha de opinar ou decidir o 
funcionário, etc337.

Tanto é corruptor “quem dá dinheiro ao funcionário, como o que lhe envia uma 
carta com ele, ou o deixa sobre sua mesa da repartição. É mister apenas que a ação 

333 MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. São Paulo: Método, 2018, p. 1.238.
334 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal: Vol. 4. 24. ed. Atualização de Adalberto José. 
Q. T. de Camargo Aranha. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 332.
335 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal: Vol IX (arts. 250 a 361). 2. ed. Rio de 
Janeiro: Companhia Editora Forense, 1959, p. 429.
336 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal Vol. 4. 24. ed. Atualização de Adalberto José. 
Q. T. de Camargo Aranha. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 333.
337 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal: Vol IX (arts. 250 a 361). 2. ed. Rio de 
Janeiro: Companhia Editora Forense, 1959, p. 431.
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seja inequívoca, positivando o propósito do agente338”.
Damásio de Jesus igualmente destacando que se trata de crime de forma livre 

assevera que inexiste corrupção ativa na hipótese de ausência de oferta ou promessa 
do funcionário, assim “não há corrupção ativa no caso de o sujeito, sem oferecer 
ou prometer qualquer utilidade ao funcionário, pede-lhe que ‘dê um jeitinho’ em 
situação perante a Administração Pública339”.

Porém Victor Eduardo Rios Gonçalves ensina que, nesse caso, “se o funcionário 
dá o ‘jeitinho’ e não pratica o ato de ofício, responde por corrupção passiva privilegiada 
e o particular figura como partícipe. Se o funcionário não dá o ‘jeitinho’, o fato é 
atípico340”.

Caso o agente, após a prática do ato de ofício pelo funcionário público, venha 
lhe oferecer ou prometer vantagem indevida, o fato não se subsumirá ao tipo penal341. 
Isso porque, ao contrário do delito de corrupção passiva, o CP não pune a “corrupção 
ativa subsequente”, pois o tipo exige que o oferecimento ou promessa de vantagem 
ilícita seja anterior ao comportamento praticado pelo funcionário público342.

Se a oferta ou promessa for efetuada por imposição ou ameaça do funcionário 
público, o fato é atípico para o extraneus, configurando-se o delito de concussão343. 
No tipo penal do art. 333 do CP “não se encontra a previsão do núcleo dar [...]. Assim, 
por não ser possível o recurso à analogia in malam partem, deverá ser considerado 
atípico o comportamento do extraneus que, cedendo às solicitações do funcionário 
corrupto, lhe dá a vantagem indevida344”.

O objeto material da ação ou promessa é a vantagem indevida, que não necessita 
ser econômica, pois admite benefício de qualquer natureza, moral ou material, desde 
que conste entre os interesses pessoais do detentor de função pública a praticar ou 
retardar ato em contraprestação à imerecida retribuição (STJ, RHC 92.299/SP, Rel. 
Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

338 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal Vol. 4. 24. ed. Atualização de Adalberto José. 
Q. T. de Camargo Aranha. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 333.
339 JESUS, Damásio de. Direito penal, 4o volume: parte especial: Crimes contra a fé pública 
a crimes contra a administração pública. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 278.
340 GONÇALVES, Vitor Eduardo Rios. Dos crimes contra os costumes aos crimes contra a 
Administração Pública. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 158.
341 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 13. ed. Niterói/RJ: Impetus, 2019, p. 
1.265.
342 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 3, parte especial: dos crimes contra 
a dignidade sexual a dos crimes contra a administração pública. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 584.
343 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 
2.177.
344 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 13. ed. Niterói/RJ: Impetus, 2019, p. 
1.265.
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Os pequenos agrados feitos por particulares “com a finalidade de angariar 
a simpatia dos funcionários públicos”, tais como caixas de bombons, canetas, 
calendários, garrafas de vinho etc., se não são destinados a fazer com que o intraneus 
pratique, omita ou retarde ato de ofício, não terão repercussão penal345.

4.1.4 Elementos subjetivos do tipo do crime de corrupção ativa

O tipo penal além do dolo genérico (como para qualquer delito), exige o específico, 
expressamente mencionado: “para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de 
ofício”. Ausente qualquer dos dois elementos o fato é atípico.

Rogério Greco define ato de ofício como todo aquele que se encontra na esfera 
de atribuição do agente que pratica qualquer dos comportamentos típicos346.

Segundo Noronha em nada importa a opinião do agente acerca do ato que 
ele pretende – se lícito ou ilícito –, pois “a disposição contempla o ato de ofício, 
abrangendo, pelo argumento a minori ad maius347, o ato contra a função, indiferente 
sendo, dessarte, a opinião daquele sobre a licitude do que se pretende348”.

4.1.5 Consumação e tentativa do crime de corrupção ativa

Cezar Roberto Bitencourt assevera que a consumação é identificada com o efetivo 
conhecimento pelo agente público da oferta ou promessa de vantagem indevida, 
sendo dispensável a existência da vantagem indevida, uma vez consumado com a 
simples oferta, ainda que essa não seja aceita. Eventual recebimento da vantagem 
indevida representa, portanto, exaurimento do crime de corrupção ativa349.

É delito formal ou de consumação antecipada. Consuma-se com o ato de 
oferecer ou prometer a vantagem indevida, pressuposto o conhecimento, direto ou 
indireto do funcionário, ainda que ele recuse:

Não se trata de crime de mera conduta. Neste, o tipo só 
menciona o comportamento do agente, sem fazer menção ao 
resultado visado. Na corrupção ativa, ao contrário, a figura 

345 Ibidem, p. 1.265.
346 Ibidem, p. 1.262.
347 Expressão latina A minori, ad maius é uma forma de argumentação jurídica que 
estabelece que o que é proibido ao menos é, necessariamente, proibido para o mais. É 
utilizado para a interpretação extensiva da lei, para casos não contemplados diretamente no 
texto, mas que se podem inferir utilizando esse raciocínio.
348 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal: Vol. 4. 24. ed. Atualização de Adalberto José. 
Q. T. de Camargo Aranha. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 333.
349 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: vol. 5. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2021, p. 263.
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penal expressa o resultado querido pelo sujeito, qual seja, a 
realização, omissão ou retardamento do ato de ofício350.

Noronha explica que a “lei não espera que a lesão ou a ofensa ao bem tutelado 
– o interesse da administração – se dê efetivamente, se concretize; basta-lhe a 
possibilidade de dano real. É a corrupção ativa um desses delitos, em que, como dizia 
Binding, ‘a impaciência do legislador se antecipa’, situando a consumação na fase da 
tentativa”. Contudo, o mesmo autor entende possível a tentativa351:

[...] Se o delito se consuma quando o funcionário tem 
conhecimento do ato corruptor, casos haverá em que o 
agente já praticou inequívocos atos de execução, sem que 
tenha logrado fazer chegar sua proposta ao intraneus.

Dependerá a possibilidade da tentativa da forma do delito. 
Tratando-se de crime unissubsistente, que se completa 
como único ato, como a corrupção integrada pela oferta ou 
promessa oral, cremos difícil a verificação. Não assim quando 
entre a execução e a consumação mediar um iter, como se 
a proposta feita por escrito, interrompendo-se o processo 
corruptor antes que o funcionário tenha dele conhecimento 
(interceptação da proposta)352.

4.1.6 Penas e ação penal do crime de corrupção ativa

As penas previstas no tipo simples (caput) são a reclusão, de dois a doze anos, 
e multa. Conforme parágrafo único do art. 333 do CP, a pena é aumentada de um 
terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato 
de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. O fato de o corrompido praticar 
fora de tempo o ato de ofício (retardar), não executá-lo (omiti-lo), ou praticar ato que 
infringe o dever da função implica no aumento da pena:

Consequentemente, se se tratar de prática efetiva de ato 
de ofício, ela é punida de acordo com o artigo: aí tanto se 
considera a futura prática desse ato, como a realizada. A 
lei não comina pena diversa, pois não há maior dano para 
a administração pública. Já o mesmo não sucede com a 
hipótese do parágrafo: aí, ou o ato é devido, mas tarda ou 

350 JESUS, Damásio de. Direito penal, 4o volume: parte especial: Crimes contra a fé pública 
a crimes contra a administração pública. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 280.
351 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal: Vol. 4. 24. ed. Atualização de Adalberto José. 
Q. T. de Camargo Aranha. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 334.
352 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal: Vol. 4. 24. ed. Atualização de Adalberto José. 
Q. T. de Camargo Aranha. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 334.
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não é praticado, ou o ato é indevido. Há nas duas hipóteses, 
dano maior para a administração, e que justifica pena mais 
elevada: não é ele elemento do tipo, mas condição de maior 
punibilidade353.

A ação penal é pública incondicionada.

4.1.7 Corrupção passiva e crime de colarinho branco

Manoel Gonçalves Ferreira Filho explica que a corrupção pode ser classificada 
de acordo com sua gravidade, podendo evoluir de forma ascendente da “corrupção-
suborno”, que envolve uma retribuição material, para a “corrupção-favorecimento”, 
que consiste no privilegiamento de setores do campo privado em detrimento do 
público, até a “corrupção-solapamento”, que compromete a própria legitimidade da 
representatividade dos cidadãos354.

A seu turno, no crime de corrupção ativa empresarial, empresários, que não raras 
vezes ostentam considerável status social, possuem condições de ofertar a vantagem 
ilícita ao agente estatal. Corrompem funcionários públicos buscando favorecimento 
no campo privado em detrimento do interesse público.

Contudo, para o funcionário público que aceita a oferta ou promessa, o CP 
tipifica igualmente a conduta, que consiste na solicitação ou aceitação de promessa 
ou obtenção de vantagem indevida, para si ou para outrem, por motivo da função que 
o agente público ocupa, ou ainda antes de ocupar essa função, mas em razão dela:

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta 
ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência 
da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de 
praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever 
funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda 
ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a 

353 Ibidem, p. 336.
354 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A corrupção como fenômeno social e político. 
Revista de Direito Administrativo, Fundação Getúlio Vargas Rio de Janeiro/RJ, n. 185, p. 1-18, 
jul./set. 1991, p. 4.
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pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

A separação dos tipos que caracterizam o crime de corrupção destina-se “a 
evitar a indispensável bilateralidade do delito355”. Damásio de Jesus esclarece que se 
trata de exceção pluralista ao princípio unitário que norteia o concurso de agentes:

Poderia haver um só delito para corruptor e corrupto. O 
legislador brasileiro, entretanto, para que uma infração não 
fique na dependência da outra, podendo punir separadamente 
os dois sujeitos, ou um só, descreveu dois delitos de corrupção: 
passiva (do funcionário; art. 317 do CP) e ativa (do terceiro; art. 
333). Ao contrário do que se afirma, há concurso de agentes 
entre corruptor e corrupto. Só que o legislador, ao invés de 
adotar o princípio unitário, resolveu aplacar o pluralista: um 
delito para cada autor356.

Com esse norte, prevalece na jurisprudência do STJ a inexistência de bilateralidade 
entre os crimes de corrupção passiva e ativa, pois, de regra, tais comportamentos 
delitivos, “por estarem previstos em tipos penais distintos e autônomos, são 
independentes, de modo que a comprovação de um deles não pressupõe a do outro” 
(STJ, HC 306.397/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5a Turma, julgado em 24/02/2015, 
DJe 06/04/2015). Fernando Capez didaticamente exemplifica as situações possíveis:

a) corrupção ativa sem a passiva: o oferecimento ou a 
promessa de vantagem feita pelo particular ao funcionário 
público configura, por si só, o delito de corrupção ativa (CP, 
art. 333), independentemente do recebimento da vantagem 
ou da aceitação da promessa pelo funcionário público;

b) corrupção passiva sem ativa: se o funcionário público 
solicitar vantagem indevida ao particular, tal ato por si só 
já configurará o delito de corrupção passiva (CP, art. 317), 
independe da entrega da vantagem pelo extraneus. Caso 
essa entrega ocorra, não responderá o particular pelo delito 
do art. 333, pois referido tipo penal apenas prevê a conduta 
de oferecer ou prometer vantagem indevida. O fato, no caso, 
é atípico;

c) corrupção ativa e passiva: embora a corrupção não seja 
um crime necessariamente bilateral, haverá hipóteses em que 

355 NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e Anticorrupção. Rio de Janeiro: Forense, 
2015, p. 15.
356 JESUS, Damásio de. Direito penal, 4o volume: parte especial: Crimes contra a fé pública 
a crimes contra a administração pública. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 277.
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a corrupção passiva somente se dará se ocorrer a corrupção 
ativa. Assim, na conduta do funcionário que recebe a indevida 
vantagem (CP, art. 317), é pressuposto necessário que haja 
anteriormente a ocorrência do delito de corrupção ativa na 
modalidade “oferecer vantagem indevida a funcionário” (CP, 
art. 333). O mesmo se dá na modalidade “aceitar promessa 
de tal vantagem” (CP, art. 317), cujo pressuposto necessário 
é que haja a anterior ação de prometer vantagem pelo 
extraneus357.

Retornando à conclusão de Shapiro, o que define o campo para a prática de 
um crime de colarinho branco é a ausência de controle do beneficiário de um ato 
em relação àquele que possui a função de praticá-lo358, e a imagem imediata que 
vem à cabeça é a das funções públicas. Apesar dessa ideia não se encaixar em todos 
os crimes de colarinho branco, como os vinculados à sonegação fiscal ou redução à 
condição análoga à de escravo, no crime de corrupção ativa guarda total pertinência.

Assim sendo, complementando os tipos penais citados, o CP conceitua 
funcionário público e equiparados da seguinte forma:

Funcionário público

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos 
penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, 
exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, 
emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha 
para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada 
para a execução de atividade típica da Administração Pública.

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores 
dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos 
em comissão ou de função de direção ou assessoramento de 
órgão da administração direta, sociedade de economia mista, 
empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

No campo interpretativo jurisprudencial, o STJ (AgRg no AREsp 1650032/RJ, 
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020) 
definiu que ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de 
corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, 

357 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 3, parte especial: dos crimes contra 
a dignidade sexual a dos crimes contra a administração pública. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 587-588.
358 SHAPIRO, Susan P. Collaring the crime, not the criminal: Reconsidering the concept of 
white-collar crime. American Sociological Review, v. 55, n. 03, p. 346-365, 1990, p. 362.
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recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, 
omissão ou retardamento de “ato de ofício”.

Firmou o STJ que constitui nítida opção legislativa direcionada a ampliar a 
abrangência da incriminação por corrupção passiva, quando comparada ao tipo de 
corrupção ativa, a fim de potencializar a proteção ao aspecto moral do bem jurídico 
protegido, que é a probidade da Administração Pública no que concerne à preservação 
dos princípios da probidade e da moralidade, que devem reger o exercício da atividade 
pública.

Aquele julgado baseou-se no que havia sido decidido no REsp n. 1745410/SP, 
pelo STJ (Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 02/10/2018, 
DJe 23/10/2018), que definiu a possibilidade de consumação do delito de corrupção 
passiva mesmo para atos que formalmente não se inserem nas atribuições do 
funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam 
alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada359, com parte da ementa 
nos seguintes termos:

3. A expressão “ato de ofício” aparece apenas no caput do art. 
333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção 
ativa, e não no caput do art. 317 do CP, como um elemento 
normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, no 
que se refere a este último delito, a expressão “ato de ofício” 
figura apenas na majorante do art. 317, § 1.º, do CP e na 
modalidade privilegiada do § 2.º do mesmo dispositivo.

4. Nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação 
sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador 
parecem legitimar a ideia de que a expressão “em razão 
dela”, presente no tipo de corrupção passiva, deve ser lida 
no restrito sentido de “ato que está dentro das competências 
formais do agente”.

[...]

8. O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a 
solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a 
aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada 
com atos que formalmente não se inserem nas atribuições 
do funcionário público, mas que, em razão da função pública, 
materialmente implicam alguma forma de facilitação da 
prática da conduta almejada.

359 LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano; GRECO, Luís. A amplitude do tipo penal da corrupção 
passiva. Comentários ao REsp nº 1.745.410/SP julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Jota 
on line. 2018, edição on line, sem página.
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Antônio Manuel de Almeida Costa especifica que acontecerá a corrupção 
passiva sempre que a realização do ato subornado caiba no âmbito fático de suas 
possibilidades de intervenção – os poderes de fato inerentes ao exercício das suas 
funções –, que não é aquele similar às possibilidades fáticas que o próprio particular 
possa ter, e sim os que apesar de exorbitarem são propiciados pelo cumprimento 
normal das suas atribuições no cargo público360.

Na mesma linha, para Rogério Cunha, apesar do nexo entre a vantagem solicitada 
ou ofertada pelo corruptor ativo e a função pública do funcionário corrupto, para 
que haja a consecução do delito corrupção, não se reivindica a vinculação de uma 
vantagem indevida à ocorrência ou prática de um ato específico de ofício, mas exige 
o tipo que a vantagem perquirida tenha correlação com o ofício, competência ou 
função do agente público, sob pena de se configurar algum outro ilícito361.

4.2 A ATIVIDADE DOS EMPRESÁRIOS E O ABUSO DE CONFIANÇA

Segundo Rodrigo Régnier Chemim Guimarães quanto mais confiança se tem de 
que o servidor público observa e pratica cotidianamente os valores que a CF elegeu 
para o trato da coisa pública, mais confiança se tem na democracia e que:

Neste plano é interessante como a confiança passa ser um valor 
fundante de tudo o quanto se elege na própria ideia da vida em 
comunidade, inclusive na diminuição da complexidade social, 
como lembra Luhmann, e portanto, como ela repercute na 
base dos princípios selecionados constitucionalmente a ponto 
de servir de termômetro para consolidação da democracia.

Assim, mais do que simplesmente dizer ao servidor público que 
ele deve observar os princípios da moralidade, da legalidade, 
da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, a sociedade 
precisa confiar que ele assim agirá. Se estes foram os valores 
eleitos como tecido comum a ser preservado no trato da coisa 
pública, a confiança na realização efetiva desses princípios é 
condição de possibilidade para a efetivação da própria ideia 
de democracia362.

360 COSTA, Antônio Manuel de Almeida. Sobre o Crime de Corrupção. Coimbra: Almedina, 
1987, p. 106.
361 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 ao 361). 
7. ed. Salvador/BA: JusPodivm. 2015, p. 737.
362 GUIMARÃES, Rodrigo Régnier Chemim. Reflexões sobre confiança, desconfiança, 
corrupção e democracia no Brasil. In: BUSATO, Paulo César et al. (Org). Perspectivas das 
ciências criminais: coletânea em homenagem aos 55 anos de atuação profissional do Prof. 
Dr. René Ariel Dotti. Rio de Janeiro: GZ, 2016. p. 213-214.
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Tanto isso é verdade que a Transparência Internacional Anticorrupção363 
assevera que a corrupção corrói a confiança, enfraquece a democracia, prejudica o 
desenvolvimento econômico e acentua a desigualdade, a pobreza, a divisão social e 
a crise ambiental364. Afinal a corrupção quando erigida como um sistema não ofende 
apenas a administração pública ao ferir com uma projeção ainda maior a ordem 
econômica365.

Ordem econômica e financeira que na realidade brasileira está prevista nos 
arts. 170 a 181 da Constituição e representa fonte de eventuais bens jurídicos 
suficientemente expressivos para serem protegidos pelo Direito Penal. Por 
conseguinte, analisando o art. 170, observa-se o realce da valorização do trabalho 
humano e da livre iniciativa, com proteção ao consumidor, ao meio ambiente e a 
redução das desigualdades sociais. Portanto, não se trata de ordem econômica e 
financeira descompromissada com outros valores, mas sim entrelaçada com políticas 
sociais de relevante envergadura.

Dessa maneira Celso Antônio Bandeira de Mello destaca o empenho 
constitucional para a realização da justiça social ao constá-la como propósito tanto da 
ordem econômica (art. 170, caput), quanto da ordem social (art. 193), bem como ao 
fixar a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais como objetivo 
fundamental da República (art. 3o, III) e como um dos princípios da ordem econômica 
(art. 170, VII)366.

A seu turno a corrupção não prejudica somente uma pessoa, mas toda uma 
comunidade que restará açoitada pela precariedade ou falta de serviços públicos 
essenciais fornecidos ou fomentados pelo Estado.

Tanto é assim que Firmino recorda “que se fala em um direito humano de viver sem 
corrupção”, na medida em que a corrupção gera efeitos desastrosos para a cidadania, 
uma vez que reduz ou suprime os recursos a serem direcionados pelo governo para 
as áreas de saúde, educação, habitação e segurança da população, recursos esses que 
são apropriados privativamente em detrimento dos setores desfavorecidos367.

Por essa razão a atuação empresarial proba na relação com o poder público 
deve ser exigida como forma de salvaguardar a receita estatal, essencial para o 

363 Movimento global que trabalha em mais de 100 países para acabar com a injustiça da 
corrupção.
364 Disponível em: https://www.transparency.org/en/what-is-corruption. Acesso em:  26 
nov. 2021.
365 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. El derecho penal económico. Un estudio de derecho 
positivo español. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Anuario de Derecho Penal y 
Ciencias Penales. Madrid, 1973, p. 96.
366 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 34. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2017, p. 843.
367 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 41.
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cumprimento dos deveres do Estado como anota Rodrigo Gomes Teixeira:

Consequência de primeira ordem dessa assunção de deveres 
pelo Estado é a necessidade de, inicialmente, incrementar e, 
posteriormente, proteger as receitas estatais. Afinal de contas, 
nesse novo contexto, para a promoção de direitos precisa 
o Estado de meios para consecução de seus fins. Tamanha 
é a força dessa ideia no meio jurídico que uma das teorias 
que tem prevalecido no âmbito do Direito Constitucional e 
do Direito Administrativo, em relação aos direitos sociais, é a 
regra da reserva do possível e do mínimo existencial368.

Por outro lado, a CF escolheu, em seu art. 37, inciso XXI, a licitação como 
procedimento administrativo seletivo prévio à contratação pública, constituindo 
instrumento essencial de garantia de livre concorrência entre os licitantes:

É da essência de todo e qualquer procedimento licitatório a 
efetiva igualdade de competição entre os licitantes na busca 
da contratação mais vantajosa para a Administração.

Em nosso ordenamento jurídico, a ideia de licitação está 
umbilicalmente ligada à ideia de livre concorrência entre os 
competidores, ainda mais pelo fato de, no Brasil, as licitações 
movimentarem cerca de 700 bilhões de reais por ano, 
representando aproximadamente 20% do PIB nacional369, 370.

Nessa quadra, a corrupção ativa empresarial primeiro prejudica o concorrente 
que agiu de forma lícita e perdeu o certame. Empresários honestos deixam de investir 
ou produzir em razão das incertezas de um mercado competitivo desleal, ao mesmo 
tempo em que corruptores monopolizam as contratações com o poder público.

Em seguida, a ausência do dinheiro público desviado em razão do 
superfaturamento e do pagamento da vantagem ilícita ao funcionário público agrava 
a desigualdade social por reduzir a capacidade financeira do Estado e, com isso, retira 
a quantidade correspondente de serviço público essencial que seria fornecido aos 
que necessitam.

Desse modo, a corrupção ativa empresarial afeta o viés social e liberal do Estado 
brasileiro. A concepção liberal é abalada pelo fato dessa forma de corrupção violar 

368 TEIXEIRA, Rodrigo Gomes. Bem jurídico-penal e o Direito Penal Econômico. Revista 
Duc In Altum - Cadernos de Direito, Recife, n. 8, vol. 5, p. 221-245, jul./dez. 2013, p. 229.
369 SÃO PAULO (Estado). Ministério Público Centro de Apoio Operacional Cível e de 
Tutela Coletiva. Patrimônio Público. Fraudes em licitações e contratos: temas do patrimônio 
público/ Ministério Público do Estado de São Paulo, Centro de Apoio Operacional Cível e 
Tutela Coletiva, Patrimônio Público. São Paulo: Ministério Público, 2015, p. 15.
370 TURESSI, Flávio Eduardo. Justiça Penal Negociada e Criminalidade Macroeconômica 
Organizada. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 167.
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a livre concorrência, que é protegida pelo art. 170, inciso I, da CF e por normas que 
limitam o poder de mercado dos agentes para evitar abusos e proteger a lealdade 
concorrencial privada.

Com isso a criminalização da corrupção ativa empresarial visa também à 
proteção do bem jurídico confiança, alinhando-se ao que é tutelado pelos delitos 
contra o sistema financeiro, a exemplo do insider trading, previsto no art. 27-D371 da 
Lei n. 6.385/1976, com redação dada pela Lei n. 13.506/2017372.

De mais a mais, o abuso na confiança socialmente depositada na produção e 
circulação de riqueza é conduta referencial típica da delinquência econômica ou “a 
contrario sensu, observa-se que a norma penal econômica visa consagrar a confiança 
social depositada na intersubjetividade negocial do modo de produção capitalista 
vigente373”.

Mutatis mutandis, Pedro Ivo Rodrigues Velloso Cordeiro, além de asseverar que 
o tema corrupção “é bem mais antigo que o dos crimes de colarinho branco e do 
crime econômico”, traz à baila interessante conceituação do teórico da corrupção no 
âmbito brasileiro, Roberto Livianu, destacando que a corrupção engloba a noção de 
abuso de confiança destacada por Shapiro (item 4.1) e o desejo de tornar privado o 
que é público por alguém que exerce um monopólio374:

O crime de corrupção apresentou sempre uma vertente que 
o considera como um abuso de confiança. Segundo tal visão 
o empregado público era o autor principal, e o corruptor, o 
autor secundário, constituindo-se numa unidade criminosa, 
sendo que, nesta bilateralidade, ambos são partícipes do 
crime.

A corrupção, no âmbito social, é uma alteração de processo 
da ordem natural das coisas e é um fenômeno permanente 
na vida humana. Consiste em tornar privado o que é público, 
ação que resulta no abuso de prerrogativas de alguém que 

371 Art. 27-D. Utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não 
divulgada ao mercado, que seja capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem 
indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, de valores mobiliários: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da 
vantagem ilícita obtida em decorrência do crime. [...]
372 REGIS PRADO, Luiz. Direito Penal Econômico. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 
269-270.
373 ANDERSON DE SOUZA, Luciano. Direito Penal Econômico: Fundamentos, Limites e 
Alternativas. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 61.
374 VELLOSO CORDEIRO, Pedro Ivo Rodrigues. Capítulo 1 - Delitos Econômicos e Corrupção: 
Marco legal e criminológico. In: COSTA, Arthur Trindade Maranhão (Org.); MACHADO, Bruno 
Amaral (Org.); ZACKSESKI, Cristina (Org.). A investigação e a persecução penal da corrupção e 
dos delitos econômicos: uma pesquisa empírica no sistema de justiça federal: Tomo I. Brasília: 
ESMPU, 2016, p. 49.
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exerce um monopólio.

Assim para fins de análise do tema, o conceito de corrupção 
é o seguinte: trata-se de toda e qualquer vantagem obtida 
pelos agentes públicos no exercício das funções que cause 
prejuízo aos bens, serviços e dos interesses do Estado. Este 
aspecto a ser analisado é o que, no momento, maiores danos 
vêm causando aos bens e patrimônio públicos, muito embora 
no decorrer do exame deste crime não se pode ficar alheio 
ao papel do corruptor, no geral, o particular interessado em 
benesses dos agentes públicos.

O conceito de corrupção pode ser considerado como o 
comportamento sistemático e reiterado de violação da 
moralidade administrativa por parte do funcionário público, 
no seu sentido amplo, que causa danos sociais relevantes, 
atingindo o sistema social e as estruturas do Estado375.

Com isso “pode-se colher que a corrupção, em um conceito mais amplo, é 
um abuso de confiança e o comportamento sistemático e reiterado de violação da 
moralidade administrativa por parte do funcionário público376”. Sutherland não tinha 
dúvidas que os crimes de colarinho branco “violam a confiança e, consequentemente, 
criam desconfiança, isto diminui a moralidade social e produz desorganização em 
larga escala377”.

Além disso o empresário de colarinho branco utiliza-se da complexidade 
operacional do mundo empresarial para conferir aparência de licitude aos negócios 
criminosos e da diversidade organizacional da empresa para formalmente ficar imune 
às decisões violadoras penais378.

Aplica-se novamente na atualidade as lições do passado de Sutherland, em que 
“criminosos de colarinho branco dos dias atuais são mais suaves e menos diretos que 
os barões do roubo do último século, mas não menos criminosos379”.

375 LIVIANU, Roberto. Corrupção e direito penal - um diagnóstico da corrupção no Brasil. 
São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 31-32.
376 VELLOSO CORDEIRO, Pedro Ivo Rodrigues. Capítulo 1 - Delitos Econômicos e Corrupção: 
Marco legal e criminológico. In: COSTA, Arthur Trindade Maranhão (Org.); MACHADO, Bruno 
Amaral (Org.); ZACKSESKI, Cristina (Org.). A investigação e a persecução penal da corrupção e 
dos delitos econômicos: uma pesquisa empírica no sistema de justiça federal: Tomo I. Brasília: 
ESMPU, 2016, p. 49.
377 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 37.
378 GOMES, Luiz Flávio. A impunidade da macrodelinquência econômica desde a 
perspectiva criminológica da teoria da aprendizagem. Letras Jurídicas – Revista Electrónica 
de Derecho del Centro Universitario de la Ciénega, Guadalajara, México, n. 12, p. 1-30, mar./
set. 2011, p. 7.
379 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
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Aqui calha relembrar a diferença básica entre os crimes de corrupção e 
concussão, que explica de certa forma a dificuldade de os crimes de corrupção serem 
descobertos, conforme elucida Arantes:

A principal diferença entre os crimes de corrupção e concussão 
(em termos técnico-jurídicos) é que o primeiro tem dois lados 
e o segundo um lado só. No primeiro caso, a corrupção se 
estabelece pela convergência de ações ilícitas de ambas 
as partes visando benefícios mútuos. No segundo caso, a 
ação ilícita é unilateral e praticada por quem, em razão da 
função pública que exerce, encontra-se em posição de exigir 
vantagens indevidas. No crime de concussão é possível 
distinguir o criminoso da vítima. No crime de corrupção não 
há vítimas e, desde que denunciados por uma terceira parte, 
corruptor e corrupto podem pegar igualmente de dois a oito 
anos de cadeia, mais multa (arts. 317 e 333 do CP).

Eis a dificuldade de apurar crimes dessa ordem: quando as 
duas partes envolvidas estão em conluio é muito mais difícil 
de serem apanhadas. Ao contrário, quando uma delas reage e 
resolve denunciar, o crime muda de corrupção para concussão 
e o flagrante policial se vê facilitado380.

Pontuam-se três ressalvas em relação a esse raciocínio: i) o verbo do tipo 
penal do crime de corrupção passiva “solicitar” (art. 317 do CP) não encontra 
correspondência no crime de corrupção ativa (art. 333 do CP)381; ii) a bilateralidade 
entre os crimes de corrupção passiva e ativa não é requisito imprescindível (é possível 
a ocorrência do delito de corrupção passiva, sem o de corrupção ativa e vice-versa 
conforme esclarecido no item 4.1.7); iii) houve aumento da pena máxima para 12 
anos quanto aos delitos supramencionados conforme alterações promovidas pelas 
Leis ns. 10.763/2003 e 13.964/2019.

Ademais, a condição financeira dos criminosos de colarinho branco é decisiva 
para contratação de profissionais especialistas em detectar os “bugs” do sistema 
processual penal, que muitas vezes fulminam a persecução penal:

Com efeito, é certo afirmar que os criminosos do colarinho 
branco normalmente contam com recursos para patrocinar 
bons advogados engajados em suas defesas, dispostos a 
utilizar a enorme quantidade de recursos e impugnações 

Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 35.
380 ARANTES, Rogério Bastos. O Ministério Público e a Corrupção Política em São Paulo. 
In: SADEK, Maria Tereza (Org.). Justiça e Cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Centro Edelstein 
de Pesquisas Sociais, 2009, p. 60.
381 Oferecer (art. 333) - receber (art. 317); prometer vantagem (art. 333) - aceitar 
vantagem (art. 317); sem correspondente (art. 333) - solicitar (art. 317).
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judiciais disponíveis, aproveitando-se das falhas do sistema 
para prolongar os processos até o advento da prescrição da 
pretensão punitiva382.

Nesse ponto, Sutherland alertava que pessoas da classe socioeconômica mais 
alta são mais poderosas política e financeiramente, com isso podem contratar 
“advogados habilidosos” e, por vezes, influenciar a administração da justiça em seu 
próprio favor de maneira mais efetiva, se comparadas a pessoas da classe econômica 
mais baixa, e assim “escapam da prisão e da condenação de forma mais efetiva que 
os criminosos amadores e eventuais, que têm pouco poder econômico e político383”.

Tanto que para Fernando Alvarez-Uría, graças ao trabalho de Sutherland e 
aos estudos realizados por seus seguidores, tornou-se mais conhecida a dinâmica 
que facilita a impunidade dos delinquentes de colarinho branco, explicando, entre 
outros, que eles recorrem a advogados especializados em delitos econômicos, que 
colocam em atividade febril todos os subalternos de suas bancas, recorrendo, se 
preciso, a outras bancas de advogados de reconhecido prestígio e com qualificações 
específicas. O autor cita que uma das estratégias mais utilizadas pelos advogados 
dos “delinquentes elegantes” é realizar uma inundação documental nos processos, 
abrindo novas frentes e novas alegações (conexões internacionais, testemunhas 
residentes no exterior, exceções de incompetência e suspeição, perícias complexas, 
ofícios para obtenção de informações sem maior relevância)384.

Com efeito, em algumas oportunidades durante a persecução penal, observa-se 
o abuso dos meios de defesa visando evitar o enfrentamento jurídico do abuso de 
confiança na seara criminal. Exemplificando, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ MANTIDA. MATÉRIA 
JÁ EXAMINADA EM TRÊS DECISÕES ANTERIORES, DUAS 
DELAS COLEGIADAS. RECURSO PROTELATÓRIO. BAIXA DOS 
AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADA.

1. Verificada a mera reiteração dos embargos de declaração, 

382 MATTOS, Diogo Castor. O foro por prerrogativa de função como fator de impunidade 
no processo de crimes de colarinho branco. In: CAMBI, Eduardo (Coord); GUARAGNI, Fábio 
André. Ministério Público e Princípio da Proteção Deficiente. São Paulo: Almedina, 2016, p. 
68.
383 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 33.
384 ALVAREZ-URÍA, Fernando. Prólogo. In: SUTHERLAND, Edwin H. El delito de cuello 
blanco. Tradução de Rosa del Olmo. Madrid: La Piqueta, 1999, p. 49-50.
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para apontar os mesmos vícios já rejeitados por esta Corte 
Superior, impõe-se o não conhecimento do novo recurso 
integrativo.

2. Evidencia-se o caráter manifestamente protelatório na 
atuação da defesa, mediante a sucessiva interposição de 
recursos, em clara intenção da defesa de procrastinar, a 
qualquer custo, o trânsito em julgado da condenação, em 
verdadeiro abuso do direito de recorrer.

3. Na seara penal, nos casos peculiares em que é constatado 
o nítido caráter protelatório dos recursos, o Superior Tribunal 
de Justiça e o Supremo Tribunal Federal admitem a baixa 
definitiva dos autos, independentemente da publicação 
do acórdão e da apresentação de novas irresignações. 
Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a 
imediata baixa dos autos à origem para execução da pena, 
independentemente da publicação deste acórdão e da 
eventual interposição de outro recurso, e a certificação do 
trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso especial, 
caso não haja interposição de recurso extraordinário.

(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1291085/SP, Rel. Ministro 
Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 
01/02/2019)

Então, pelo fato do crime de corrução ativa empresarial se alinhar com atos de 
abuso de confiança, aconselhável que durante a formalização do ANPP se adote todas 
as cautelas na redação de suas cláusulas, para que não haja espaço para interpretações 
prejudiciais ao interesse público criminal.

4.3 A CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL E AS SOLUÇÕES EMPREGADAS EM ALGUNS CASOS 
SEMELHANTES JULGADOS PELOS TRIBUNAIS DA REGIÃO SUL

Vladimir Aras defende, ao discorrer sobre o ANPP, que a resposta deve ser 
equilibrada, buscando no ajuste atender a três perspectivas: “a da justiça endógena, 
do caso concreto; a da justiça exógena, sujeita à pesagem e checagem pela opinião 
pública, no que se chama de accountability; e a da justiça comparativa, que leva em 
conta as soluções empregadas em casos semelhantes385”.

385 ARAS, Vladimir. O acordo de não persecução penal após a Lei 13.964/2019. in: 
CAVALCANTE, André Clark Nunes et al. (Coords). Lei Anticrime comentada. Leme/SP: JH 
Mizuno, 2020, p. 198.
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Relacionando-se com essa última perspectiva, este Capítulo apresenta pesquisa 
exploratória e por amostragem através de buscas indexadas386 nos sites dos Tribunais 
da região sul do Brasil, objetivando demonstrar exemplos de julgamentos de crimes 
de corrupção ativa visando beneficiar atividade empresarial que, em razão da pena 
aplicada e a primariedade dos agentes envolvidos, estariam aptos a formalização de 
ANPP.

Não se pesquisou sentenças criminais, pelo fato de que, como regra, não estão 
armazenadas em bancos de dados públicos e diante da enorme quantidade de Varas 
Criminais Estaduais e Federais na região sul do Brasil.

Também não se utilizou o banco de dados de precedentes de todos os Tribunais 
brasileiros diante da incerteza de que se utilizam dos mesmos critérios de indexação387 

e de conectivos lógicos388. Ademais, o objetivo é exemplificar as penas aplicadas em 
crimes de corrupção ativa cometida em favor de empresas e não mapear de forma 
pormenorizada todas as condenações durante determinado período no Brasil.

Observou-se ainda que o conectivo lógico “e” dos Tribunais pesquisados 
apresentava falhas, visto que os resultados não correspondiam à integralidade das 
palavras indexadas.

Ainda, durante a pesquisa, observou-se que muitos processos contavam com 
sigilo de Justiça, o que também afetaria o resultado, em razão da falta de detalhamento 
das condutas a partir das informações constantes somente na ementa, não sendo 
possível avaliar se o crime de corrupção ativa visava beneficiar determinada atividade 
empresarial.

Para tanto, nos julgados selecionados, suprimiu-se os nomes completos dos 
réus, das empresas envolvidas e das localidades, pois apesar de os processos serem 
públicos, tais dados são dispensáveis para o fim ora proposto.

A partir de tal delimitação, na busca avançada jurisprudencial do site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) realizada no dia 11/10/2021, com 
os critérios de indexação “corrupção” e “ativa” e “condenação” foram selecionados 
automaticamente 666 julgados. Visando melhor delimitação, acrescentou-se o termo 
“prefeitura”, resultando na seleção automática de 2 julgados.

Não se tem dúvidas de que se fossem analisados todos os 666 julgados seriam 
selecionados mais alguns para exemplificação, porém, como se pretende análise por 

386 Buscas indexadas são aquelas realizadas por meio de palavras consideradas chaves 
para o buscador.
387 A indexação é a criação de índices de palavras-chaves.
388 Os conectivos lógicos são símbolos que permitem encadear palavras e criar sentenças 
lógicas que facilitam a pesquisa. Por exemplo, se o pesquisador quer buscar nas ementas de 
acórdãos as palavras “corrupção” ou “concussão”, deverá utilizar os termos “corrupção” ou 
“concussão”.
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amostragem, não se enveredou por esse caminho.
Daqueles dois julgados, um deles foi reportado abaixo e o outro, de n. 0000211-

19.2015.8.16.0057, da 2ª Câmara Criminal do TJPR, Relator Des. José Carlos Dalacqua, 
julgado dia 24/05/2018, tratou do crime de corrupção ativa vinculado a esquema ilegal 
de compra de votos para eleição ao cargo de Presidente de Câmara de Vereadores, 
não sendo utilizado pelo fato de se afastar do objeto da presente pesquisa.

Com relação ao escolhido, a 2ª Câmara Criminal do TJPR, na Apelação Criminal 
n. 0001820-11.2017.8.16.0043, Relator Des. José Maurício Pinto de Almeida, em 
julgamento ocorrido em 18.09.2020 em face de sentença que absolveu os réus, 
condenou pelo crime de corrupção ativa, sem concurso de crimes, os réus J. C. J. 
(Fato 01), L. P. C (Fato 03) e T. L. V. S (Fato 5), todos sem antecedentes criminais e 
não reincidentes, cada um à pena definitiva de 2 anos de reclusão e multa, de 10 
dias-multa, com regime inicial para cumprimento de pena aberto, substituindo a 
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de serviços à 
comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo), pelos seguintes 
fatos narrados na denúncia:

1º FATO: Em data e local não especificados nos autos, mas 
certo que no ano de 2013, nesta cidade e Comarca de ___-PR, 
o denunciado J. C. J., sócio-administrador da empresa ___ de 
Obras Ltda – EPP, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 
conduta, dolosamente, ofereceu a importância indevida de R$ 
38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais) a A. F. P., então 
Secretário de Obras e Planejamento de ___, a fim de que 
assegurasse à empresa ___ de Obras Ltda – EPP preferência 
nos pagamentos, bem como a subtração de fiscalizações 
idôneas sobre os serviços fornecidos ao Município de _____. À 
época, a empresa ___ de Obras Ltda. – EPP mantinha vínculo 
contratual com o Município de ___, decorrente do contrato 
nº ___, destinado à pavimentação urbana e melhoria das vias 
de acesso ao ___, cujos recursos eram financiados pela ___ 
Transportes S.A, conforme cópia do contrato acostado em 
fls. 826/838 do PIC. Ressalte-se que o denunciado A. F. P., na 
condição de secretário municipal de planejamento e obras 
públicas era o agente responsável pelo acompanhamento, 
fiscalização e recebimento de produtos e serviços contratados 
pelo Município de ___ com a empresa ___ de Obras Ltda. – 
EPP.

[...]

3º FATO: Em data, horário e local não especificados nos autos, 
mas certo que no ano de 2015, nesta cidade e Comarca de ___-
PR, a denunciada L. P. C, ciente da ilicitude e reprovabilidade de 
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sua conduta, dolosamente, ofereceu a importância indevida 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a A. F. P., então Secretário 
de Obras e Planejamento de ___, a fim de que conferisse 
privilégios em negociações e preferência em pagamentos 
à empresa Mineração ___ Ltda., de sua propriedade, e que 
mantinha, à época, contrato como Município de ___ (nº ___, 
fls.302/306 do PIC), destinado ao fornecimento de insumos 
para pavimentação primária.

[...]

5º FATO: No período de abril a setembro de 2014, nesta 
cidade e Comarca de ___-PR, o denunciado T. L. V. S., ciente 
da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dolosamente, 
ofereceu a importância indevida de R$ 15.100,00 (quinze mil e 
cem reais) a A. F. P., então Secretário de Obras e Planejamento 
de ___, a fim de que conferisse privilégios em negociações, 
preferência em pagamentos e subtração de fiscalizações 
idôneas sobre o preço e qualidade dos produtos e serviços 
fornecidos pela empresa de sua propriedade T. L. V. de S. – 
ME, a qual mantinha, à época, contrato com o Município de 
___, decorrente do Pregão nº ___, para locação de caminhão, 
retroescavadeira e equipamentos, conforme comprovantes de 
relação contratual acostados às fls. 309/314 dos respectivos 
autos de Procedimento Investigatório Criminal.

A seu turno, utilizou-se em 11/10/2021 na busca avançada jurisprudencial do site 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) os critérios “corrupção” e 
“ativa” e “condenação”, sendo selecionados automaticamente 1.089 julgados. Visando 
melhor delimitação, acrescentou-se novamente o termo “prefeitura”, resultando na 
seleção automática de nenhum julgado. Após, acrescentou-se às três primeiras o 
verbete “municipal”, resultando em 8 julgados, porém, apenas 2 eram vinculados ao 
crime de corrupção ativa em contratos empresariais com o poder público. Igualmente 
não se tem dúvidas de que se fossem analisados todos os 1.089 julgados, outros 
poderiam ser utilizados para exemplificação.

Daqueles 2 julgados, um deles foi reportado abaixo e o segundo, de n. 
70069984433, da 4ª Câmara Criminal do TJRS, Relator Des. Aristides Pedroso de 
Albuquerque Neto, julgado dia 15.12.2017, tratou além de diversas corrupções ativas, 
de crime da Lei de Licitação também por inúmeras vezes e não foi utilizado em razão 
da diversidade de crimes tratados.

Com relação ao julgado selecionado, a 4ª Câmara Criminal do TJRS, na Apelação 
Criminal n. 70079898995, Relator Des. Rogério Gesta Leal, em julgamento ocorrido 
em 16.05.2019, manteve a condenação pelo crime de corrupção ativa pelo réu M. 
M., sem concurso de crimes, sem antecedentes criminais, não reincidente e que 
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confessou o crime, à pena definitiva de 3 anos e 6 meses de reclusão e multa, de 10 
dias-multa, com regime inicial para cumprimento de pena semiaberto, substituída a 
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de serviços à 
comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo), pelo seguinte fato 
narrado na denúncia:

No dia 24 de janeiro de 2018, na parte da manhã, em horário 
não precisado no correr da investigação, na sede da Câmara 
de Vereadores do Município ___, nesta cidade, na sala da 
presidência, o denunciado M. M., pessoa que administra a 
empresa responsável pelo funcionamento da TV Câmara, 
ofereceu vantagem indevida a F. M., Presidente do Legislativo, 
a consistir na entrega de quantia indefinida de dinheiro, tudo 
sob a justificativa de que se tratava de “ajuda” para que a 
empresa a operar a TV Câmara mantivesse seu contrato com 
a Casa Legislativa sem oposição.

Por ocasião dos fatos, o denunciado procurou o Presidente do 
Legislativo para tratar de questões relativas ao funcionamento 
da TV Câmara. Em tal conversa, gravada pelo Vereador F., 
mídia da fl. 06 dos autos, o denunciado, após o tratamento de 
assuntos gerais, refere haver recebido pedido de dinheiro de 
agentes públicos, o que foi nominado por “acerto”, dizendo se 
tratar de acontecido “normal”.

O denunciado prossegue dizendo que o contrato relacionado à 
operação da TV Câmara foi “montado” a poder “ajudar” e que 
como F. era o atual Presidente do Legislativo, sua disposição 
era de lhe alcançar valores diretamente e não a outra pessoa, 
tudo a que o contrato fosse mantido e se seguisse a realizar 
sua execução sem intercorrências.

Dando seguimento à pesquisa, utilizou-se em 13/10/2021 na busca avançada 
jurisprudencial do site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) pelos 
critérios “corrupção” e “ativa” e “condenação”, sendo selecionados automaticamente 
354 julgados. Visando melhor delimitação, acrescentou-se novamente o termo 
“prefeitura”, resultando na seleção automática de 5 julgados, todos vinculados a 
crime de corrupção ativa em favor de empresas, e por isso se selecionou o que se 
entendeu menos complexo.

Com relação ao julgado selecionado, a 4ª Câmara Criminal do TJSC, na Apelação 
Criminal n. 0006602-51.2012.8.24.0031, Relator Des. José Everaldo Silva, em 
julgamento ocorrido em 01.10.2020, reduziu a condenação de primeiro grau pelo 
crime de corrupção ativa do réu P. J. S, em continuidade delitiva, sem antecedentes 
criminais e não reincidente, fixando a pena definitiva de 2 anos e 4 meses e 24 dias 
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de reclusão e multa, de 12 dias-multa, com regime inicial para cumprimento de 
pena aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito 
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), pelo seguinte fato 
narrado na denúncia:

Há algum tempo o Ministério Público vinha recebendo 
reclamações da comunidade acerca de irregularidades 
cometidas no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente de 
___, bem como percebendo algumas inconsistências em 
documentos e depoimentos colhidos em ações criminais 
ambientais, gerando a suspeita de que poderia estar 
ocorrendo a “venda” de atos da administração pública.

Iniciada a investigação por intermédio do PIC 
06.2012.00005685-2, com o apoio do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, chegou-
se a conclusão que as reclamações da comunidade eram 
procedentes e que estava ocorrendo o tráfico da função 
pública por parte do fiscal A. L. S., o qual recebia função para 
aprovação de projetos de terraplanagem.

Dentre os muitos casos verificados, apurados em ações 
penais distintas, descobriu-se que P. J. S. é proprietário da ___ 
Empreendimentos e está fazendo um loteamento na Rua ___, 
empreendimento que dependia de autorização para corte de 
vegetação e terraplanagem. Depois de algumas ligações para 
A. e após receber a notícia do deferimento de seu pedido de 
corte de vegetação, no dia 15/08/2012 P. J. S. combina de se 
encontrar com o fiscal para acerto do valor prometido em 
troca da agilidade na autorização (áudio 10, Relatório I, fls. 
8).

Posteriormente, com o requerimento de novas autorizações, 
desta vez de terraplanagem, as autorizações foram concedidas 
em 4/10/2012 (AuT 57/2012 e AuT 58/2012 e em 15/10/2012 
(AuT64/2012), igualmente mediante a oferta de vantagem 
pecuniária [...]

Continuando, na busca avançada jurisprudencial no site do Tribunal Regional 
Federal da 4a Região (TRF4a), responsável pelo julgamento de recursos da Justiça 
Federal de primeiro grau do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, realizada em 
11/10/2021, pelos critérios “corrupção” e “ativa” e “condenação” foram selecionados 
automaticamente 3.268 julgados. Visando melhor delimitação, acrescentou-se o 
termo “contratos”, resultando na seleção automática de 824 julgados. Observou-se 
que devido às grandes operações em trâmite nas Varas Federais, entre elas a Lava 
Jato, além da enorme quantidade de recursos tratando do crime de corrupção ativa, 
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as denúncias em sua maioria eram extensas, complexas e incluíam diversos outros 
crimes econômicos.

Por isso selecionou-se o caso julgado pela 7ª Turma do TRF4a, na Apelação 
Criminal n. 5017377-76.2012.4.04.7000/PR, Relator Juiz Federal designado Rony 
Ferreira, em julgamento ocorrido em 13/08/2018, que manteve a condenação pelo 
crime de corrupção ativa na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado) da ré 
S. T. P., sem antecedentes criminais, não reincidente e que confessou o crime, à pena 
definitiva de 2 anos e 8 meses de reclusão e multa, de 13 dias-multa, com regime inicial 
para cumprimento de pena aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas 
restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no 
valor de 1 salário-mínimo).

A narrativa fática desse crime é extensa e envolve outros réus, porém, 
resumidamente, em relação a S. T. P., essa foi condenada por oferecer, enquanto 
administradora de empresa de publicidade, a determinado empregado público 
federal, vantagem indevida, efetivando o pagamento total de R$ 32.691,10 durante 
os anos de 2003 e 2004, “para determiná-lo a fornecer informações privilegiadas e 
celebrar com a empresa contratos de concessão de uso de área pública, para fins 
publicitários, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado em São José dos 
Pinhais-PR”.

Com efeito, observou-se, por amostragem, que nos Tribunais da região sul há 
julgados relacionados a crimes de corrupção ativa para beneficiar empresas nas 
relações com o poder público, fixando, aos empresários, penas inferiores a 3 anos de 
reclusão, em regime aberto, que acabam substituídas por duas penas restritivas de 
direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

Certamente não se trata de regra, pois na dosimetria da pena diante do caso 
concreto, a depender da valoração das circunstâncias judiciais, agravantes e causas 
de aumento de pena do sistema trifásico idealizado por Nélson Hungria e previsto 
no art. 68 do Código Penal389, podem haver variações, alcançando penas maiores 
e aplicando-se, até mesmo regime inicial mais severo de cumprimento de pena, 
conforme § 3º, do art. 33, do CP390, sendo por isso trazido à baila a condenação 
confirmada pelo TJRS como exemplo391, que mesmo assim foi substituída por duas 

389 Primeiramente o julgador analisa as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e 
encontraria uma pena base; depois, sobre a pena encontrada, faz incidir as circunstâncias 
legais agravantes e atenuantes alcançando a pena provisória; e por fim, sobre a pena 
provisória, dimensionaria as causas de aumento e de diminuição de pena, consolidando a 
pena definitiva.
390 A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância 
dos critérios previstos no art. 59 do CP.
391 Se fosse observado unicamente o §2º, do art. 33, do CP, diante da pena definitiva de 
3 anos e 6 meses de reclusão, não seria aplicado o regime inicial para cumprimento de pena 
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restritivas de direito.
O art. 44 do CP define os requisitos para a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito nos seguintes termos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e 
substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro 
anos e o crime não for cometido com violência ou grave 
ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o 
crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do condenado, bem como os motivos e as 
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1o (VETADO)

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição 
pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; 
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser 
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 
duas restritivas de direitos.

§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a 
substituição, desde que, em face de condenação anterior, a 
medida seja socialmente recomendável e a reincidência não 
se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de 
liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da 
restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a 
executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva 
de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de 
detenção ou reclusão.

§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, 
por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a 
conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao 
condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Em muitos casos, nos crimes de corrupção ativa de réus primários e sem 
predominância de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se alcança pena privativa 

semiaberto, mas sim o aberto.
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de liberdade definitiva superior a 4 anos e, como não são cometidos com violência ou 
grave ameaça à pessoa, o julgador não pode recusar a substituição, caso preenchidos 
os requisitos em questão392.

Ou seja, as penas para réus primários, mesmo em continuidade delitiva, são 
inferiores a 4 anos, em regime aberto e substituídas por penas restritivas de direito.

Como visto no Capítulo 3, item 3.3, o ANPP considerou o horizonte de uma 
eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para 
construção de seus requisitos objetivos e subjetivos e, no caso do crime de corrupção 
ativa estudado, confirmou-se que em alguns casos a jurisprudência, guardando as 
peculiaridades do caso concreto, vem aplicando o art. 44 do CP.

Então, se consideradas coerentes normativa e jurisprudencialmente tais 
ponderações, não há como deixar de avaliar o ANPP em situações similares, em vez 
do rito completo da persecução penal tradicional, pois, conforme advertiu Beccaria, 
não há jus puniendi quando os castigos visam objetivos irracionais, pois se convertem 
em um poder de fato e não de direito, é abuso e não justiça393.

Maria Luiza Schäfer Streck ao tratar do nascimento do princípio da 
proporcionalidade e a evolução em direção a sua dupla face, especificamente sobre o 
viés da proibição do excesso, afirma que se cuida “de avaliar a compatibilidade entre 
fins e meios, de modo a evitar as restrições desnecessárias aos direitos e às garantias 
fundamentais”. A autora oportunamente citou a célebre frase de Georg Jellinek, 
que expressa todo o conteúdo desse princípio: “não se abatem pardais disparando 
canhões394,395”.

Com tudo isso, questiona-se a razoabilidade de mobilizar a máquina penal no 
modo full trial em todos os casos para proteger o bem jurídico envolvido.

Nessa linha Maria João Antunes lembra que colhe o processo penal ensinamentos 
nos estudos criminológicos centrados no efeito estigmatizador e vitimizador de 
determinados momentos ou de certas práticas no decurso do processo, ou ainda, a 
grande importância empreendida na distinção entre pequena e grave criminalidade396.

A Resolução n. 181/2017 do CNMP reitera essa ideia, ao estabelecer que uma 
das razões de criação do ANPP seria minorar os “efeitos deletérios de uma sentença 
penal condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma 

392 MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. São Paulo: Método, 2018, p. 327.
393 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Edição eletrônica, 1764, p. 28.
394 Proferida no simpósio sobre Direito de Polícia, em 1791, na França, antes de se retirar 
prematuramente da mesa onde discursava sobre o fim do Estado de Polícia e o advento do 
Estado de Direito.
395 SCHÄFER STRECK, Maria Luiza. Direito penal e Constituição: a face oculta da proteção 
dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 72.
396 ANTUNES, Maria João. Direito processual penal. Coimbra: Almedina, 2016, p. 12.
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condenação judicial, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e desafogando 
os estabelecimentos prisionais”.

Ou como assevera Fábio André Guaragni, “Desprocessualiza a resposta estatal, 
incidindo antes da denúncia e evitando o estigma derivado da posição do réu em ação 
penal, com o correlato ‘peso’ do chamamento ao juízo; [...]397”.

Com tudo isso, de forma alguma se defende que o ANPP caberá a todos os casos 
envolvendo crimes de corrupção ativa empresarial398 e que se deve abolir a pena 
privativa de liberdade ou prisões cautelares; ao contrário, pois são indispensáveis 
para a paz social em casos de reincidência ou gravidade exacerbada na execução de 
determinados fatos típicos. O que se almeja é evitar excessos, bem como que o Sistema 
de Justiça Penal racionalize seus expedientes e instrumentos de trabalho, para melhor 
prevenir e combater todas as criminalidades de forma ordenada e planejada.

4.4 A CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL E A COMPATIBILIDADE COM O ANPP

Conforme bem pontuado por Clécio Lemos ao apresentar a principal obra 
de Sutherland, os altos índices de delinquência dos poderosos são estruturais da 
organização política brasileira e o sistema punitivo é sempre um reflexo de poder 
que recai sobre determinada sociedade, de maneira que não se pode crer no uso do 
Estado (Sistema Penal) para minar o grupo que controla o próprio Estado399.

Além dessa estrita relação com o próprio Poder, Thiago Palaro Di Pietro cita 
que há frequente relutância do Poder Judiciário em aplicar um tratamento mais 
severo perante esses criminosos, em virtude da inexistência de violência direta e 
de um consequente abalo social, como também a ideia da desnecessidade de uma 
intervenção ressocializadora, visto que supostamente tais agentes já são pessoas 
integradas à comunidade400.

Além disso, Maria Tereza Sadek pontua que apesar de ter autonomia e 
independência constitucional em relação aos demais Poderes, a atuação do Ministério 
Público em algumas oportunidades depende da intervenção do Poder Judiciário e do 
Poder Executivo representado pelas polícias, que, a depender dos entornos do caso 
concreto, pode sofrer injunções prejudiciais ao livre convencimento de seus membros:

397 GUARAGNI, Fábio André. Acordo de não persecução penal: os contornos da confissão 
exigida pelo art. 28-A do CPP. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, João Paulo 
(Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, p. 296.
398 Será tratada no Capítulo 5, item 5.1, a outra face da proporcionalidade relacionada ao 
princípio da proibição da proteção deficiente.
399 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 22-23.
400 PALARO DI PIETRO, Thiago. A possibilidade de Justiça Restaurativa nos Crimes de 
Colarinho Branco. Dissertação (Mestrado). Universidade de Coimbra: Coimbra, 2014, p. 58.
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A existência ou não de vínculos formais com o executivo e/ 
ou legislativo não esgota o problema. Certamente, possíveis 
influências políticas extrapolam essas ligações. O grau de 
independência real da instituição em relação aos poderes 
políticos e privados resulta da confluência de um conjunto de 
variáveis difíceis de serem mensuradas.

Pesam a favor da autonomia o fato de estar nas mãos da 
instituição o recrutamento de seus membros, a independência 
funcional e as garantias constitucionais, como a vitaliciedade, 
a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. Por 
outro lado, a capacidade efetiva de cumprir suas atribuições é 
limitada por fatores como a dependência em relação a outras 
instituições, particularmente o Judiciário e a Polícia, uma vez 
que estas organizações podem tanto facilitar como dificultar 
ou mesmo impedir o andamento de uma investigação ou 
de uma ação; além, é claro, da vulnerabilidade a pressões 
advindas das forças políticas401.

Destacando a relação com o Poder Legislativo, Sutherland entende que os 
métodos usados na concretização de qualquer lei são uma adaptação às características 
dos próprios violadores da norma, conforme avaliação dos agentes do Legislativo, 
Judiciário e Executivo, que no caso de violadores empresários, inclui uma combinação 
de medo e admiração:

Aqueles responsáveis pelo sistema de justiça criminal têm 
medo de enfrentar empresários; dentre outras consequências, 
esse confronto pode resultar numa redução da arrecadação 
de dinheiro para campanhas nas próximas eleições. [...] A 
homogeneidade cultural dos legisladores, juízes e agentes 
do executivo, por sua vez, foi provavelmente muito mais 
importante que o medo em questão. Legisladores admiram 
e respeitam os homens de negócios e não podem concebê-
los como criminosos; empresários não estão inseridos no 
estereótipo popular de “criminoso”. Os legisladores confiam 
que esses cavalheiros respeitáveis vão agir conforme a lei 
sem que seja necessária grande pressão402.

Exemplificando as falhas que isso comporta em favor dos transgressores, 
Sutherland destaca a afirmação de Daniel Drew, um velho fraudador, que descreve o 
funcionamento da lei penal:

401 SADEK, Maria Tereza. Cidadania e Ministério Público. In: SADEK, Maria Tereza (Org.). 
Justiça e Cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, p. 
7.
402 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 100.
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A lei é como uma teia de aranha: é feita para mosquitos e 
insetos pequenos, por assim dizer, mas deixa o grande zangão 
passar direto. Quando deparo com tecnicismo da lei no meu 
caminho, sempre sou capaz de removê-lo facilmente403”.

Todos esses fatores explicam em parte a dificuldade de penalização igualitária 
dos crimes da elite se comparados aos ilícitos praticados pelos mais pobres, de classe 
política e socialmente mais fraca.

Por outro lado, os critérios de aplicação de pena aos infratores dos crimes 
em estudo devem ser os mesmos estabelecidos na dogmática penal, observando o 
tratamento estabelecido em Lei para os crimes de baixo, médio ou grave potencial 
ofensivo, evitando-se a impunidade em decorrência de eventual poder informal de 
persuasão frente às instâncias formais de controle.

Assim, ciente dessa dificuldade sistêmica, em certa medida, o uso do ANPP pode 
representar abordagem sancionatória eficiente e apta a transpor casual resistência 
estrutural no trato igualitário de tais crimes conforme será trabalhado nos itens 5.1, 
5.3 e 6.

Acordo que, como visto no item 3.1.4, neutraliza, em parte, as críticas dirigidas 
aos casos penais, de que a atuação do Ministério Público viola garantias constitucionais 
dos réus, uma vez que esse, enquanto parte que voluntariamente formalizou o ANPP, 
não é mais um adversário litigioso do Estado acusação na relação processual penal. 
Nesse ponto, a prática forense e a própria Lava Jato404 demonstram que nos crimes 
de corrupção os acusados muitas vezes esgotam as teses de defesa e os recursos 
possíveis no modelo litigioso de persecução penal.

O ANPP, ao exigir a confissão do investigado e ofertar não denunciá-lo 
criminalmente, transfere esse tensionamento para a forma de indenização à vítima 
e quais condições serão necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do 
crime.

Quanto à indenização em favor da vítima, o ANPP também apresenta vantagens 
em relação à persecução criminal tradicional, uma vez que prevê a integralidade da 

403 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 101.
404 Notícia do site do TRF 4ª datada de 07/04/2017 intitulada “Lava Jato: 645 processos 
em três anos no TRF4ª”, relata que desde o dia 07/02/2014, data em que o primeiro recurso 
relativo à Operação Lava Jato ingressou no TRF 4ª “a rotina do gabinete do desembargador 
federal relator dos processos no segundo grau, João Pedro Gebran Neto, não foi mais a 
mesma”. Isso porque nos “três anos e quase dois meses, 645 processos envolvendo recursos 
contra decisões do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba já chegaram para análise do 
magistrado relator dos processos na 8ª Turma. A demanda imprime um ritmo de trabalho 
ainda mais forte para a equipe do desembargador, que não tem distribuição exclusiva de 
processos da Lava Jato e julga também outras ações criminais”. Disponível em: https://www.
trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=12712. Acesso em: 23 
mar. 2022.
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reparação do dano, ao passo que esta busca apenas a reparação mínima, conforme 
art. 387 do CPP.

Ademais, as referências feitas no item 3.1.5 de que o acordo também é vantajoso 
ao acusado se aplicam integralmente aos corruptores ativos empresariais.

Além disso, abre-se nova perspectiva para a persecução penal, como explica 
Fernando Fernandes, ao considerar os aspectos positivos da Justiça Penal Consensual 
e a teoria da legitimação através do processo, de Niklas Luhmann, pois em tais casos 
o processo não serviria unicamente como instrumento de satisfação de expectativas 
decorrentes do descumprimento das regras estabelecidas, mas também teria a 
atribuição de legitimar o consenso405.

Diga-se, por oportuno, que o movimento para resolução de casos de forma 
alternativa à instauração do processo pelos órgãos de acusação estatal é uma meta 
mundial, conforme se observa no subitem 18, do item 53 (Diretrizes sobre o papel dos 
membros do Ministério Público), do Capítulo 4 (Boa governança: a independência do 
Judiciário e a integridade da equipe de Justiça Criminal), das Normas e Princípios das 
Nações Unidades sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal:

Alternativas à instauração do processo

18. De acordo com lei nacional, os promotores devem 
dar a devida consideração à desistência de processos, 
descontinuando procedimentos condicional ou 
incondicionalmente, ou desviando casos do sistema de justiça 
formal, com total respeito pelos direitos do(s) suspeito(s) e 
da(s) vítima(s). Para esse fim, os Estados devem explorar 
totalmente a possibilidade de adotar planos alternativos, 
não apenas para aliviar o peso excessivo sobre os tribunais, 
mas também para evitar a estigmatização da detenção 
pré-julgamento, indiciamento e condenação, e também os 
possíveis efeitos adversos do encarceramento406.

Com o mesmo espírito, o item 5.1 das Regras de Tóquio (regras mínimas padrão 
das Nações Unidas para a elaboração de medidas não privativas de liberdade) discorre:

5. Medidas que podem ser tomadas antes do processo

5.1 Sempre que adequado e compatível com o sistema jurídico, 
a polícia, o Ministério Público ou outros serviços encarregados 
da justiça criminal podem retirar os procedimentos contra 

405 FERNANDES, Fernando. O processo penal como instrumento de política criminal. 
Coimbra: Almedina, 2001, p. 181.
406 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Normas e princípios das Nações Unidas sobre a prevenção 
do crime e justiça criminal. Secretária Nacional de Justiça (org). Brasília: Secretaria Nacional 
de Justiça, 2009, p. 339.
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o infrator se considerarem que não é necessário recorrer a 
um processo judicial com vistas à proteção da sociedade, à 
prevenção do crime ou à promoção do respeito pela lei ou 
pelos direitos das vítimas. Para a decisão sobre a adequação 
da retirada ou determinação dos procedimentos deve-se 
desenvolver um conjunto de critérios estabelecidos dentro de 
cada sistema legal. Para infrações menores, o promotor pode 
impor medidas não privativas de liberdade, se apropriado407.

No plano nacional, além das mudanças normativas tratadas em direção ao 
consenso penal, nota-se o forte alinhamento institucional do Ministério Público para 
a resolução das demandas de forma extrajudicial, por ser amplo e marcante em outras 
áreas de atribuição:

Problemas relacionados ao direito do consumidor, ao meio 
ambiente, à comunidade são, na maior parte das vezes, 
resolvidos sem o recurso aos procedimentos judiciais 
que os levariam ao Poder Judiciário. Aliás, promotores e 
procuradores priorizam a solução a partir de acordos entre as 
partes em litígio, procedimentos administrativos, requisição 
de providências aos órgãos públicos e privados e demais 
instrumentos extrajudiciais. Chega-se a calcular que 90% das 
questões são resolvidas sem o recurso ao Judiciário408.

Se o Direito Penal é concebido para ser utilizado como ultima ratio e na linha 
da intervenção mínima, apenas quando necessário, deve-se observar a mesma 
lógica para se alcançar os fins da pena, com redução, na medida do normativamente 
adequado, da necessidade de ponderação em razão de conflito aparente de princípios 
constitucionais penais. É justamente na ponderação de princípios constitucionais 
entre acusação e defesa que surgem as críticas ao Parquet antes mencionadas.

Tanto assim, que Silveira leciona que no âmbito da Justiça Penal há distinção 
entre “espaço de consenso” e “espaço de conflito”, sendo o primeiro direcionado à 
resolução do conflito penal mediante conciliação, transação, acordo, mediação ou 
negociação; e o segundo, de forma contrária, não admite nenhuma forma de acordo 
e exige o cumprimento regular integral do devido processo penal e de todas as etapas 
a ele inerentes, e que por isso:

É inevitável a conclusão de que o modelo de Justiça Penal 
consensual pertence ao espaço do consenso e está voltado à 

407 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Tóquio: regras mínimas padrão das 
Nações Unidas para a elaboração de medidas não privativas de liberdade. LANFREDI, Luís 
Geraldo Sant’Ana (Coord.). Brasília: CNJ, 2016, p. 17.
408 SADEK, Maria Tereza. Cidadania e Ministério Público. In: SADEK, Maria Tereza (Org.). 
Justiça e Cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, p. 
16.
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ressocialização do condenado, com a possibilidade de admitir 
o uso voluntariamente restrito de certos direitos e garantias 
fundamentais, a exemplo da presunção de inocência, 
ampla defesa e do contraditório. Já os modelos punitivistas 
dissuasórios e ressocializador integram o espaço do conflito 
e estão eivados pelo antagonismo a exigir o estrito respeito a 
todos os direitos e garantias constitucionais409.

Enfim, a resposta célere e não privativa de liberdade pode significar “o freio de 
arrumação necessário para colocar nos trilhos a vida de quem envolveu-se na prática 
dos crimes pela primeira vez410”.

Outro ponto a favor do uso do ANPP em crimes de corrução ativa ocorre em 
casos de corrupção pública realizada em cidades com menor porte populacional, 
que igualmente possuem aparato policial e do próprio Ministério Público reduzido 
(além da circunstância de o agente ministerial contar com atribuição em todas as 
áreas). Mais que simplesmente poupar o trâmite peculiar de uma ação penal, pode 
representar economia investigativa no detalhamento do fato criminoso com o núcleo 
já desvendado.

Isso porque a confissão circunstanciada exigida para a formalização do ANPP, 
festejada por alguns e criticada por outros, pode clarear detalhes importantes do 
crime apurado, aptos, a depender do caso, a contribuir para a individualização das 
condutas do próprio investigado e dos demais envolvidos, evitando discussões a 
respeito de oferecimento de denúncias genéricas, prevenindo eventuais ofensas aos 
princípios constitucionais da inocência, ampla defesa, contraditório e dignidade da 
pessoa humana, dos quais o Ministério Público e Poder Judiciário são igualmente 
guardiões.

Por outro lado, a repercussão pública das ações do Ministério Público, 
especialmente envolvendo casos de corrupção, provocou nos últimos anos uma mistura 
de severas críticas e consideráveis elogios, acentuados em razão dos desdobramentos 
judiciais e extraprocessuais da Operação Lava Jato. Porém, independentemente 
das opiniões sobre a operação em si, o ANPP, caso alcance o escopo de punição e 
prevenção do crime, reduz o desgaste natural do embate, que envolve a persecução 
penal e eventual dimensionamento público.

Afinal, as discussões que cercam casos de corrupção com repercussão pública, 
tanto sobre os excessos, quanto os déficits do Sistema de Justiça, ancoram-se na 
matriz litigiosa do processo penal, que quando for dispensável, mitiga tais sintomas.

409 SILVEIRA, Gerson Daniel Silva da. Ministério Público: o equilíbrio entre o garantismo e 
o eficientismo na justiça penal consensual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 88.
410 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 48.
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Destaque-se que a partir de 1998 o Ministério Público mudou sua estratégia de 
atuação (referência no Capítulo 2, item 2.2), pois realizava o combate à corrupção 
basicamente através de inquéritos civis e ações judiciais promovidas na seara civil, 
para incrementar maior eficiência ao tratar os fatos na esfera penal, e atualmente, 
encontra-se em nova alteração de atuação, promovida pela Justiça Penal Negocial, 
como se observou nos últimos anos com o uso da colaboração premiada, e que agora 
pode ser, em certa medida, reforçada pelo ANPP.
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5 OS PARÂMETROS PARA ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NOS 
CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL

Considerando o conteúdo abordado no item 3.1, o ANPP não deixa de ser em 
certo ponto o reconhecimento do enfraquecimento do poder punitivo. Nesse aspecto, 
tem o Estado prova suficiente da prática de um crime e, mesmo assim, renuncia à 
ação penal sem qualquer outro benefício de interesse público, salvo a economia de 
recursos materiais e humanos.

Essa linha de pensamento fica evidente quando comparado o ANPP com a 
colaboração premiada. Nesta o Estado negocia para obtenção de provas até então 
desconhecidas, ao obrigar o colaborador a descortinar outros infratores e delitos 
correlatos, revelar a estrutura hierárquica e/ou divisão de tarefas da organização 
criminosa, possibilitar a recuperação do produto ou proveito do(s) crime(s) ou 
efetivamente auxiliar na localização de eventual vítima (arts. 3º-A e 4º da Lei n. 
12.850/2013).

Mas é possível compreender a pertinência do ANPP numa perspectiva diferente. 
Não como instrumento nascido do enfraquecimento punitivo estatal, mas como 
ferramenta da política criminal a ser desenvolvida pelo Ministério Público enquanto 
titular do monopólio da ação penal pública. Afinal, como visto também no item 3.1, 
do ponto de vista funcional, o processo penal é um instrumento de política criminal.

Para tanto, Cabral descortina um Ministério Público protagonista das opções 
político-criminais, a partir de premissas lançadas em maio de 1970 por Claus Roxin 
quanto ao funcionalismo penal teleológico, o qual indica que o Direito Penal é uma 
das formas de concretização das finalidades jurídico-penais, não sendo possível 
desvincular-se o desenvolvimento da dogmática penal de uma política criminal 
adequada411:

Essa premissa funcionalista do Direito Penal, atualmente, 
é amplamente admitida e, para que ela seja plenamente 
realizada, é imprescindível que efetivamente mergulhemos 
a atuação criminal nos ideais políticos-criminais de nosso 
sistema, seja na fase legislativa, seja na fase de aplicação da 
lei,

Nesse segundo momento, de aplicação concreta da norma 
penal, o Ministério Público, por ser titular da ação penal 
pública, figura como o grande protagonista, uma vez que 
seus membros, na qualidade de agentes políticos, têm a 
prerrogativa e o dever funcional de escolher prioridades 

411 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 82.
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político-criminais na concretização dos objetivos da 
persecução penal.

Nessa ideia, inclui-se, inegavelmente, a atribuição de definir 
diretrizes e estabelecer prioridades, cobrando a adequada 
distribuição dos meios, necessariamente escassos, com que 
se conta para conseguir a investigação e persecução penal 
mais adequada dos delitos.

A realização de opções político-criminais passa 
necessariamente pela realização de uma seleção de casos 
penais que ostentem maior relevância dentro da política de 
persecução penal adotada pelo Ministério Público412.

Anuindo com essa percepção, Firmino considera que é na fase de aplicação 
da lei penal que se revela “a figura do Ministério Público enquanto protagonista do 
impulsionamento da jurisdição criminal, com o manejo da ação penal, na perspectiva 
de um processo funcionalmente orientado” e que “deve efetivamente escolher 
institucionalmente prioridades político-criminais413”.

Na sequência Firmino registra414 que, no final dos anos 1990, João Lopes 
Guimarães Júnior já denunciava a falta de uma política criminal por parte do Ministério 
Público, a demonstrar “uma situação de passividade com relação à escolha dos crimes 
que devem ser prioritariamente investigados, acomodando-se na posição de simples 
intermediário entre a Polícia Judiciária e o Judiciário415”.

Surge então, do reconhecimento da incapacidade estatal de por meio da 
tradicional ação penal dar conta de todos os tipos de crimes a possibilidade de o 
Ministério Público, com o uso do ANPP, aprimorar a defesa da sociedade em termos 
de política criminal funcionalmente orientada. Substitui-se assim a intensidade pela 
extensão no domínio da intimidação penal416.

Por amostragem no item 4.3 foram elencados alguns casos de crimes de 
corrupção ativa julgados, com condenação dos réus a penas privativas de liberdade 
que são substituídas por restritivas de direitos. Casos que poderiam ser tratados por 
meio do ANPP e suas condições com natureza de equivalente funcional de pena.

412 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 82-83.
413 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 90.
414 Ibidem, p. 90.
415 GUIMARÃES JÚNIOR, João Lopes. Papel constitucional do Ministério Público. In: 
FERRAZ, Antônio Augusto Mello de Camargo (Coord.) Ministério Público: instituição e 
processo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 100.
416 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão - Causas e alternativas. 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 247.
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Logo, por força de lei, não se deve dispensar instrumento de resolução de 
caso penal que abdica de todas as fases da persecução penal tradicional e que pode 
chegar em alguns casos a resultado similar satisfatório. Inaugura-se a opção de se 
implementar em certos crimes de médio potencial ofensivo uma política criminal 
consensual conectada com a finalidade do Direito Penal. Permite-se racionalizar a 
atuação Estatal persecutória ao não se prender a ritos funcionalmente desnecessários 
frente a determinados casos penais.

Mas há cuidados a serem adotados. O uso da independência funcional pelos 
membros do Ministério Público, isoladamente, sem mecanismos que promovam a 
unidade na atividade-fim, gera atuações eventualmente divergentes, sobrepostas e/
ou isoladas.

Embora o membro do Ministério Público “tenha liberdade de exercer seu ofício, 
essa prerrogativa deve estar conectada, e no modelo de justiça negociada com mais 
razão, à unidade institucional, como forma de dar legitimidade” às posições adotadas 
e não “deslegitimar o próprio sistema da negociação penal417”.

Como deve agora o Ministério Público, ao cotejar o que é necessário e suficiente 
para reprovação e prevenção de crimes de média gravidade, deliberar se adotará a 
postura litigiosa ou consensual diante do caso penal, é preciso estruturar objetivamente 
o método de avaliação dos casos penais, para que, caso replicado, entreguem um 
norte para o enfrentamento de casos similares ao titular da ação penal na perspectiva 
de consolidação da política criminal legislativa vigente, concretamente ordenada.

Assim, propõe-se algumas perspectivas do uso do ANPP em crimes cometidos 
por empresários em desfavor de contratos administrativos mantidos com o poder 
público.

5.1 O ANPP NA PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE

Como visto, a Justiça Penal Negocial tem seus méritos, ao reconhecer o quanto é 
utópico perseguir todos os infratores e puni-los pelos métodos clássicos, viabilizando 
a racionalização dos recursos materiais e humanos disponíveis para fins de persecução 
penal, evitando prescrições e ofertando novas possibilidades de empenho estatal 
para reparação do dano material à vítima.

Por ser corolário disso, o ANPP ostenta essas qualidades, mas a reflexão que se 
pretende tensionar é se haverá proteção eficiente da sociedade enquanto vítima do 
crime de colarinho branco associado à corrupção ativa em todas as hipóteses em que 
forem satisfeitas as condições atreladas à pena mínima e aos requisitos subjetivos.

Vale indagar: será que o Estado, ao realizar o ANPP e assim renunciar à ação 

417 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 91.
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penal, laboraria, em todas as situações, de forma eficiente e suficiente na proteção 
de bem jurídico atrelado à moralidade administrativa? No caso de condenação 
transitada em julgado renuncia-se, entre outros, ao efeito pedagógico na perspectiva 
da prevenção especial positiva: 1) do full trial e da pena imposta; 2) da suspensão dos 
direitos políticos (art. 15, inciso III, da CF); e 3) da perda da primariedade418.

Objetivando esboçar resposta, inicia-se rememorando a conceituação conhecida 
por todos que estudam as classificações do Direito Penal de Luiz Flávio Gomes ao 
elencar a diferença entre a missão e a função do Direito Penal. Esclarece que a 
função se traduz no papel efetivamente cumprido, sendo a primordial a de servir de 
instrumento para a tutela dos bens jurídicos mais relevantes. Por seu turno, a missão 
se apoia no que se espera proporcionar, destacando-se as seguintes: a) proteção de 
bens jurídicos; b) contenção ou redução da violência estatal; c) prevenção da vingança 
privada; e d) proteção do infrator da norma419.

Tais missões do Direito Penal estão imbricadas com o princípio da 
proporcionalidade e suas duas faces: o princípio da proibição de excesso e o princípio 
da proibição da proteção deficiente.

Envolto na função e em algumas das missões do Direito Penal, o princípio da 
proibição da proteção deficiente, conforme esclarece Fábio André Guaragni e Vanessa 
Milene de Santana, pretende realçar que além de respeito aos direitos fundamentais 
dos violadores da norma penal (princípio da proibição de excesso), deve o Estado 
perfectibilizar a proteção aos direitos e garantias individuais das vítimas e da sociedade 
na elaboração das leis e aplicação das normas. Pretende ofertar equilíbrio entre as 
garantias negativas do Estado (ligadas a excessos que a persecução penal estatal pode 
ocasionar) e as positivas (diante da necessidade de proteção suficiente e eficiente da 
sociedade sem omissões do Estado)420.

Maria Luiza Schäfer Streck esclarece que a questão envolve um novo olhar sobre 
o Direito, afinal, ao legado do liberalismo (proteção do indivíduo contra o Estado) 
agora se agregam as demandas de um constitucionalismo que passa a se importar 
com a sociedade: “Assim, se no liberalismo o patamar é o indivíduo e no Estado social 
é o grupo, no Estado Democrático de Direito é o conjunto dos cidadãos envolvidos na 

418 Independentemente do quantum de pena o réu reincidente em delito doloso não 
terá direito à transação penal, à suspensão condicional do processo, à substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos (ressalvada nessa última hipótese a situação 
estabelecida no art. 44, § 3o, do CP) e à suspensão condicional da pena.
419 GOMES, Luiz Flávio (coord.); MOLINA, Antônio García-Pablos de; BIANCHINI, Alice. 
Direito Penal – introdução e princípios fundamentais. v.1. São Paulo: RT, 2007, p. 222.
420 GUARAGNI, Fábio André; SANTANA, Vanessa Milene de. Modelos de Estado e 
emergência do princípio constitucional da vedação da proteção deficiente em matéria penal 
e extrapenal. In: CAMBI, Eduardo (Coord); GUARAGNI, Fábio André. Ministério Público e 
Princípio da Proteção Deficiente. São Paulo: Almedina, 2016b, p. 165.
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transformação social, que implica até mesmo, no limite, considerar inconstitucional 
determinadas omissões do legislador421”.

Nesse ponto, Lenio Luiz Streck enfatiza que a proteção suficiente deve alcançar 
os direitos prestacionais no novo modelo de Estado brasileiro (direitos econômicos, 
sociais e culturais):

É por isto que não se pode mais falar tão-somente de uma 
função de proteção negativa do Estado (garantismo negativo). 
Parece evidente que não, e o socorro vem de Baratta, que 
chama a atenção para a relevante circunstância de que 
esse novo modelo de Estado deverá dar a resposta para as 
necessidades de segurança de todos os direitos, também 
dos prestacionais por parte do Estado (direitos econômicos, 
sociais e culturais) e não somente daquela parte de direitos 
denominados de prestação de proteção, em particular contra 
agressões provenientes de comportamentos delitivos de 
determinadas pessoas422.

Lembrando que Alessandro Baratta, ao teorizar sobre Direito Penal e Constituição, 
cunhou a expressão “garantismo positivo”, ao afirmar que:

Ampliar a perspectiva do direito penal da Constituição 
na perspectiva de uma política integral de proteção dos 
direitos significa também definir o garantismo não somente 
em sentido, como limite do sistema punitivo, ou seja, como 
expressão dos direitos de proteção frente ao Estado, senão 
como garantismo positivo. Isso significa a resposta às 
necessidades de segurança de todos os direitos, também dos 
de prestação por parte do Estado (direitos econômicos, sociais 
e culturais) e não só daquela parte deles, que poderíamos 
denominar direitos de prestação de proteção, em particular 
contra agressões provenientes de determinadas pessoas. [...] 
a necessidade de segurança dos cidadãos não é somente uma 
necessidade de proteção da criminalidade e dos processos 
de criminalização. A segurança dos cidadãos corresponde à 
necessidade de estar e de sentir-se assegurados no exercício 
de todos os próprios direitos423.

421 SCHÄFER STRECK, Maria Luiza. Direito penal e Constituição: a face oculta da proteção 
dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 74.
422 STRECK, Lenio Luiz. Direito Penal em tempos de crise. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 96.
423 BARATTA, Alessandro. La política criminal y el derecho penal de la constitución. In: 
FRANCO, Alberto Silva e Nucci (orgs.). Doutrinas essenciais de direito penal, vol. I. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 57-58.
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A seu turno, Maria Luiza Schäfer Streck, citando Dieter Grimm424, explica que 
enquanto os penalistas ligados à teoria garantista clássica liberal-iluminista se seguram 
no princípio da proibição do excesso (Übermassverbot), os garantistas positivos 
sustentam que existe um lado “B” da proporcionalidade que é o princípio da proibição 
da proteção deficiente (Untermassverbot), fazendo interessante contraponto sobre a 
dupla face do princípio da proporcionalidade:

Estamos falando, então, nas palavras de Dieter Grimm, 
da proibição de “ir longe demais” (Übermassverbot), 
em contraponto com a proibição de “fazer muito pouco” 
(Untermassverbot), ambos mecanismos semelhantes, porém, 
vistos de ângulos diferentes. Daí que “quando um direito 
é invocado como direito negativo a questão é saber se o 
legislador foi longe demais. Quando é invocado como direito 
positivo ou dever de proteção (Schutzpflicht) a questão é saber 
se ele fez muito pouco para proteger o direito ameaçado”. 
Assim, só haverá a possibilidade de se reconhecer a proibição 
de proteção deficiente quando se estiver face a um dever de 
proteção, isto é, para explicar melhor, a Untermassverbot tem 
como condição de possibilidade o Schutzpflicht.

A idéia de Übermassverbot sugere a existência de uma escala 
de intensidades de possibilidade de intervenção por parte do 
Estado. Haveria, pois, um certo limite de intensidade, o qual 
não poderia ser ultrapassado, sob pena de ferir frontalmente 
a Constituição. Mutatis, mutantis, é o que se pode chamar 
de “o papel tradicional do Direito Penal”, significando que 
o papel que o Estado deve ter em relação ao indivíduo é o 
de colocar a favor deste todos os mecanismos para evitar 
arbitrariedades advindas dele – Estado – e dos particulares. 
É, pois, o garantismo negativo, ou seja, se os direitos 
fundamentais são os principais ancoradouros das promessas 
modernas, estes devem ser vistos sob dois ângulos: proteção 
negativa e prestação por parte do Estado425.

Inclusive durante o julgamento do Habeas Corpus em que se alegava a 
inconstitucionalidade da norma criminalizadora do porte de arma de fogo, ainda que 
desmuniciada, por se tratar de crime de perigo presumido, sem conteúdo material 
de injusto, o Ministro Gilmar Mendes reconheceu que os direitos fundamentais não 

424 GRIMM, Dieter. A função protetiva do Estado. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira 
de; SARMENTO, Daniel (Orgs.). A Constitucionalização do Direito: fundamentos teóricos e 
aplicações específicas. Tradução de Eduardo Mendonça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, 
p. 162.
425 SCHÄFER STRECK, Maria Luiza. Direito penal e Constituição: a face oculta da proteção 
dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 92-94.



189

CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Linhas sobre a atuação do Ministério Público

podem ser considerados apenas como “proibições de intervenção (Eingriffsverbote)”, 
expressando também um postulado de “proteção (Schutzgebote) [...] pode-se dizer 
que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso 
(Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibição de proteção 
insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote)426,427”.

Desse modo, a proibição da proteção deficiente exige do legislador a confecção 
de normas suficientes para resguardar o dever material assumido pelo Estado no que 
se refere à prestação de direitos fundamentais individuais e coletivos, sob pena de 
incorrer em inconstitucionalidade por omissão. Como explica Carlos Bernal Pulido, 
a inconstitucionalidade pode advir de um ato excessivo do Estado, ou então da 
proteção insuficiente de um direito fundamental por parte deste, como nos casos em 
que o Estado abre mão de determinada sanção cujo objetivo é a proteção de direitos 
fundamentais428.

Fácil observar a discrepância valorativa – desproporcionalidade entre bens 
jurídicos que demandam proteção do Estado – que haveria em manter a criminalização 
da receptação e não preservar os referentes aos crimes praticados por particular contra 
a administração pública. Qual seria a lógica jurídica em promover proteção penal 
daquele, reconhecidamente menos valioso, em detrimento destes, considerados de 
fundamental importância constitucional?

Todavia, como antecipado, a proibição da proteção deficiente não constitui 
imposição somente ao legislador, mas também ao aplicar das normas jurídicas de 
proteção da vítima, seja para prevenir novas lesões, seja para o ressarcimento dos 
danos.

Com tudo isso em jogo, repete-se a pergunta: será que o Estado ao realizar ANPP 
e assim renunciar a ação penal (com o seu consequente efeito pedagógico e eventual 
reincidência em caso de condenação), laboraria, em todas as situações, de forma 
eficiente e suficiente na proteção de bem jurídico?

Por exemplo, não se discute a importância de proteção ao meio ambiente e 
sabe-se que os crimes ambientais previstos nos arts. 29, § 5o, 30, 32, § 1º-A (incluído 
pela Lei n. 14.064/2020), 33, caput e parágrafo único, 34, caput e parágrafo único, 35, 
38 caput; 38-A, caput; 39, 40, caput e § 3o, 41, 42, 50-A, 54, caput e §§ 2o e 3o, 56, 

426 STF, Habeas Corpus n. 104.410, 2a Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, j. 06/03/2012, 
Dje 27/03/2012, p. 7.
427 Considerando a diferença na redação das palavras neste parágrafo em relação ao 
anterior esclarece-se que no alemão, Übermassverbote traduz-se “proibições” de excesso e 
Übermassverbot traduz-se “proibição” de excesso; Untermassverbote traduz-se “proibições” 
de proteção deficiente e Untermassverbot traduz-se “proibição” de proteção deficiente. Isso 
porque com a letra “e” ao final, o substantivo torna-se plural.
428 BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y derechos fundamentales. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 798.
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caput e §§ 1o e 2o, 61, 62, caput, 63, 66, 67, 68, 69, e 69-A, caput e §§ 1o e 2o, da Lei n. 
9.605/1998, os quais têm pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, não estão sujeitos 
à transação penal e não são praticados com violência ou grave ameaça, admitem a 
realização do ANPP.

Por sua vez, veja a potencialidade de dano à coletividade das condutas de pescar 
mediante a utilização de substâncias tóxicas (art. 35, inciso II) ou provocar incêndio 
em mata ou floresta (art. 41), que certamente guardada as peculiaridades do caso 
concreto, a realização de medida negocial criminal enfraqueceria a proteção de bem 
jurídico de extrema relevância.

Outros exemplos citados por Fábio André Guaragni e Irene Portela são os 
crimes que tutelam as relações de consumo do art. 7o, criminalizando no inciso II 
o comportamento de “vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, 
especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou 
que não corresponda à respectiva classificação oficial” e no inciso IX o de “vender, ter 
em depósito para vender ou expor à venda, ou de qualquer forma, entregar matéria-
prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”, que também admitem 
ANPP. Lidam com enorme risco em desfavor da coletividade, como caso ocorra falha 
no processo fabril, de entrega ou armazenamento de lote das embalagens longa vida 
de leite consumidas todas as manhãs429.

Acautelando tal situação, como visto no item 3.3.1.4, além do ressarcimento do 
dano, o art. 28-A, do CPP estabelece como um dos requisitos objetivos, que o acordo 
deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, o que revela 
a perspectiva eminentemente preventiva do Direito Penal, concretizando a ideia de 
que o ANPP consubstancia um equivalente funcional de pena.

Contudo, apesar desse requisito objetivo caracterizar legítima contenção para 
não permitir a formalização de acordos em casos mais severos, por não constituir 
instrumento apto a materializar reprovação suficiente à lesão social mais grave, 
depara-se com o risco de “cair em desuso” ou não ser adequadamente observado 
pelo Ministério Público diante do próprio desconhecimento técnico que alguns fatos 
penais podem representar (como nos crimes ambientais, por exemplo).

A aferição daquilo que é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime está abarcada pelo exercício da independência funcional de cada um dos 
membros do Ministério Público brasileiro, o que atrai o risco de descontinuidade de 
uma política pública homogênea em casos similares.

E sem outros referenciais, o grau de abstração da tarefa de limitar o que seria 

429 GUARAGNI, Fábio André; PORTELA; Irene. A função do Direito Penal e os “Sistemas 
Peritos”. Percurso – Anais do III CONIBADEC – Congresso Ibero Americano de Direito 
Empresarial e Cidadania, Curitiba, n. 35, vol. 04, p. 236-253, 2020, p. 245.
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necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, na multiplicidade social, 
cultural e de aplicadores legitimados pelo Estado na dimensão continental brasileira, 
provavelmente faria com que a avaliação desse requisito fosse feita de formas tão 
diversas, a ponto de ser ignorada, ou ser assolada pela dúvida, que fará então incidir 
a principiologia penal de que na dúvida, deve-se favorecer o réu em detrimento da 
vítima/sociedade atual e futura.

Neste ponto, veja-se que o art. 18, § 1º, inciso II, da Resolução n. 181/2017 do 
CNMP, que estabelece como critério para aferição objetiva da magnitude da violação 
ao bem jurídico o valor do dano causado pelo ilícito superior a 20 (vinte) salários-
mínimos como impeditivo à celebração do acordo, não foi adotado pelo art. 28-A, do 
CPP, de modo que os delitos que protegem bens jurídicos coletivos e/ou imateriais, 
características dos transindividuais, como de corrupção, não contaram com ferramenta 
capaz de facilitar a mensuração do valor do dano em todos os casos.

Até porque dentro desse cenário, a mensuração não se dá exclusivamente a 
partir dos valores ou recursos eventualmente negociados, mas também considerando 
o grau ou envergadura dos agentes corrompidos.

Por isso é tão importante para aferição do que é necessário e suficiente para 
reprovação e prevenção do crime, na perspectiva da substituição da ação penal (e 
aplicação de pena) pelo acordo criminal (e suas condições pactuadas), a utilização 
dos vetores citados no Capítulo 3, item 3.3.1.4, de forma pormenorizada, como a 
relevância da violação ao bem jurídico, o impacto social gerado pela conduta, o grau 
de reprovabilidade da conduta do autor no caso concreto, entre os demais parâmetros 
estabelecidos no art. 44, inciso III c/c art. 59, caput, e inciso IV, do CP, que são a 
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do investigado, os 
motivos e as circunstâncias do crime.

Com esse fim, o órgão de acusação não pode dar seguimento a acordos em que 
há divergência entre a confissão circunstanciada e os elementos de prova fáticos e 
de autoria apurados, como o uso pelo investigado da confissão qualificada (embora 
admita os fatos, faz mediante tese defensiva, como a legítima defesa), da confissão 
parcial (admite somente parte da imputação) ou da confissão indireta (confessa a 
prática de fato diverso do imputado).

Ou como adverte Fábio André Guaragni: “Desvale como confissão a assunção 
da autoria do fato, acompanhada, todavia, da evocação de atipia (erro de tipo, 
sobretudo), justificante ou exculpantes430”.

Em todas essas situações, deve o fato criminoso ser posto ao escrutínio do 

430 GUARAGNI, Fábio André. Acordo de não persecução penal: os contornos da confissão 
exigida pelo art. 28-A do CPP. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, João Paulo 
(Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, p. 293.
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processo penal.
Diante do essencialmente tratado no crime de corrupção ativa no exercício 

da atividade empresarial, podem haver condutas abordadas nas áreas cíveis e 
administrativas de outros órgãos de controle de interesse para aferição da viabilidade 
de acordo, devendo ser certificado (e declarado no termo de acordo) se o investigado 
ou empresa da qual é sócio majoritário ou administrador, foi condenada ou indiciada 
sob a acusação de corrupção ou suborno no curso de processo judicial e/ou 
administrativo.

De tal maneira, não deve o promotor ou procurador natural delegar as 
negociações de acordos à assessoria ou estabelecer modelo estanque para todos os 
casos de corrupção ativa. Afinal, o crime de corrupção ativa no contexto da atividade 
empresária se reveste das mais variadas formas e graus de reprovabilidade, o que 
exige a atenta ponderação dos vetores supramencionados pelo titular da ação penal 
em cotejo com o caso concreto.

Até mesmo para evitar a candura no trato de casos de maior reprovabilidade 
penal, que certamente são alguns dos fios condutores de lesões futuras graves ao 
corpo social. Afinal, muitos crimes contra a administração pública iniciam com a 
prática de uma primeira corrupção ativa empresarial, para progressivamente reincidir 
e ampliar o rol para condutas mais graves e amplas.

Em outras palavras, em algumas hipóteses a realização do ANPP em crimes de 
colarinho branco associado à corrupção ativa não atingirá a finalidade político-criminal 
de proteção preventiva e efetiva do bem jurídico tutelado, o que somente poderá ser 
constatado com o uso efetivo dos vetores citados no caso concreto.

5.2 O ANPP COMO FONTE DE PROVA EM CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL

O objetivo de toda e qualquer investigação criminal é a produção de provas 
jurídicas e a identificação de suspeitos, visando instruir ações penais ou homologação 
de arquivamentos. Em torno dessa atividade investigativa há o “mito de Sherlock 
Holmes”, conforme aponta Mike Maguire, consistente na seguinte sequência de 
ações: i) alguém relata um crime à polícia; ii) os investigadores examinam a cena do 
crime e interrogam pessoas; e iii) o suspeito é identificado e confrontado com provas 
irrefutáveis sobre sua culpa, resultando numa confissão e denúncia criminal431.

De fato, trata-se de um mito, uma vez que afora as situações de flagrante, as 
investigações não são lineares e nem sempre o início é impulsionado pelas vítimas. 
Ademais, os flagrantes são frequentes em crimes comuns e não em crimes de colarinho 

431 MAGUIRE, Mike. Criminal investigation and crime control. In: Newburn, Tim (Ed.). 
Handbook of policing. Cullompton: Willian Publishing, 2005, p. 4.
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branco contra a administração pública.
Isso porque o sistema persecutório penal está afinado com a prevenção e 

repressão de delitos de cunho patrimonial privado e contra a vida, sendo que os 
crimes de colarinho branco contra a administração pública são, tanto estruturalmente 
quanto no plano probatório, mais complexos, o que exige novas abordagens.

Nesse viés, Turessi exemplifica muito bem a complexidade advinda das profundas 
transformações nas relações dos criminosos com os fatos ilícitos praticados:

Tício e Mévio, outrora furtadores contumazes, de acordo 
com os tradicionais manuais de Direito Penal, hoje em dia, 
integram grandes organizações criminosas. Em vez de 
ingressarem em um armazém para subtrair café e, por erro 
sobre a coisa, subtraírem soja, a conhecida dupla criminosa 
agora corrompe agentes públicos, frauda licitações por meio 
de cartelização de suas empresas, lava o dinheiro ilicitamente 
obtido em paraísos fiscais fincados em ilhas do Caribe e, como 
se não bastasse, ainda financia campanhas políticos eleitorais 
por meio de “caixa dois432”.

A pluralidade de sujeitos ativos, a divisão de tarefas, a aparente licitude fabricada 
e a inexistência de vítima determinada dificultam a investigação e embaraçam a 
demonstração da relação de causalidade, exigindo meios de obtenção de prova 
invasivos (como os previstos na Lei n. 12.850/2013) e tipificação de algumas condutas 
em crimes omissivos impróprios (art. 13, § 2º, do CP).

Tudo isso permeado por relações mantidas de forma não presencial, nos espaços 
digitais de facílimo acesso e muitas vezes protegido pelo anonimato, sendo comum 
o uso de “laranjas” e de “empresas de fachada” pelos agentes que não executam 
diretamente o verbo núcleo do tipo penal.

Nos crimes comuns, o avanço tecnológico auxilia na apuração criminal (como a 
proliferação do uso de câmeras de vigilância e de celulares com câmeras, para filmar 
a prática dos delitos); por outro lado, nos crimes de colarinho branco, o avanço é 
empregado para embaraçar as investigações (exemplo disso são apreensões judiciais 
de celulares de empresários, computadores e HDs de empresas que não podem 
ser acessados em razão de senhas criptografadas e o uso da criptomoeda para 
financiamento de ilícitos).

Nos crimes empresariais contra a administração pública, que vitimiza a 
coletividade e não uma única pessoa, as investigações partem de denúncias anônimas, 
suspeitas reportadas por outros órgãos de controle e ilícitos noticiados pela mídia; 
documentos arrecadados e perícias comumente são melhores provas que depoimento 

432 TURESSI, Flávio Eduardo. Justiça Penal Negociada e Criminalidade Macroeconômica 
Organizada. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 111-112.
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de testemunhas433.
Não são crimes praticados perante a luz do sol e a postura da vítima é deturpada, 

conforme explica Shapiro, pois:

[...] crimes que envolvam vítimas não-conhecidas ou 
vítimas abstratas podem ser impenetráveis sem métodos 
proativos. Mesmo quando as vítimas estão conscientes 
da sua vitimização, a probabilidade de que uma queixa ser 
apresentada a uma agência de execução pode ser afetada 
pelo número de vítimas, corrompendo, a organização social 
das vítimas, suas experiências anteriores de vitimização, ou 
características gerais e sociológicas das vítimas434.

Acrescenta-se a isso o fato de que o conjunto de pessoas vitimadas, apesar de 
impactadas com a redução das possibilidades estatais de oferta de bem-estar social 
em razão do desvio de recursos públicos, não visualizam as marcas do crime, como 
ocorre no homicídio e o respectivo corpo sem vida.

O diagnóstico em relação à percepção da vítima, de Jorge de Figueiredo Dias 
e Manuel da Costa Andrade, é pior ao asseverarem que o número de denúncias de 
crimes de colarinho branco não corresponde ao real número de condutas criminosas, 
seja por falta de interesse das vítimas, seja pela tolerância social que absorve parte 
da criminalidade435.

Para Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade, o fato de serem 
crimes realizados em espaços reservados representa um dos porquês de serem 
poucos os casos tratados pelo Sistema Criminal, em relação ao que efetivamente 
ocorre; por serem ilícitos ocultos, a visibilidade é comprometida e o arcabouço estatal 
investigatório brasileiro age de forma muito mais reativa do que proativa, dependendo 
da denúncia das vítimas436.

Outra repercussão de toda essa complexidade são os novos desafios para o 
julgador, que não pode aquilatar os fatos substanciado na certeza visual de prisões 
em flagrante que grande parte dos crimes clássicos oferta, conforme assinala Flávio 
Eduardo Turessi:

433 COSTA, Arthur Trindade Maranhão; MACHADO, Bruno Amaral; ZACKSESKI, Cristina. 
Introdução. In: COSTA, Arthur Trindade Maranhão (Org.); MACHADO, Bruno Amaral (Org.); 
ZACKSESKI, Cristina (Org.). A investigação e a persecução penal da corrupção e dos delitos 
econômicos: uma pesquisa empírica no sistema de justiça federal: Tomo I. Brasília: ESMPU, 
2016, p. 17.
434 SHAPIRO, Susan P. Thinking about White Collar Crime: Matters of Conceptualization 
and Research. U.S. Department of Justice: New Haven, 1980, p. 45.
435 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O Homem 
Delinquente e a Sociedade Criminógena. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 134.
436 Ibidem, p. 135.
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Aqui, o julgador deve, necessariamente, lançar mão do 
método lógico-dedutivo para avaliar a prova e, dessa forma, 
julgar a conduta que lhe foi narrada, conferindo-se à soma 
dos indícios o seu devido valor probante, já que dificilmente 
contará com a certeza visual do crime proporcionada pela 
prisão em flagrante do criminoso por agentes do Estado que 
se encontram em patrulhamento de rotina pelas ruas da 
cidade437.

As particularidades desses crimes, que são realizados em espaços reservados, 
sem vítimas ou com vítimas difusas e por multiplicidade de agentes, se tornam 
relevantes para adequação dos métodos de investigação.

Neste ponto, pertinente o registro de Sutherland, ao fazer referência aos “barões 
do roubo” da última metade do século XIX, que segundo o autor eram criminosos de 
colarinho branco, ilustrando o comportamento de alguns deles em seus “espaços” 
através de relatos:

O coronel Vanderbilt perguntou: “Você não supõe que pode 
construir o trilho em conformidade com as leis, supõe?” A. B. 
Stickney, um presidente de ferrovia, disse a outros dezesseis 
presidentes de ferrovias na casa de J. P. Morgan em 1980: “Eu 
tenho o mais alto respeito pelos senhores individualmente, 
mas como presidentes de ferrovias, eu não confiaria em vocês 
fora da minha vista” [...] James M. Beck disse em referência 
ao período 1905-1917: “Diógenes teria dificuldade para achar 
um homem honesto em Wall Street dentre os que eu conheci 
como advogado empresarial438”.

Na atualidade, acredita-se que não se incorre em arbitrária abstração entender 
que determinado agente empresarial, ao praticar corrupção ativa visando vantagem 
financeira ilícita em desfavor da administração pública, poderá ter conhecimento de 
crimes praticados por outros funcionários públicos e pessoas envolvidas. Afinal, como 
regra que comporta exceções, a subsunção criminal exigida pela estrutura típica dos 
crimes de corrupção ativa e passiva confirma essa conclusão.

Nesse passo, conforme citado no item 3.3.2.3, a interpretação sistemática sugere 
que a confissão no âmbito do ANPP está conectada com a regra do art. 190, do CPP, 
regente do interrogatório do réu e extensível à investigação, conforme art. 6o, inciso 
V, CPP: “se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do 

437 TURESSI, Flávio Eduardo. Justiça Penal Negociada e Criminalidade Macroeconômica 
Organizada. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 112.
438 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 34-35.
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fato e se outras pessoas concorreram para a infração e quais sejam439”. Durante a 
confissão, o investigado positiva o papel desempenhado na dinâmica dos fatos por 
parte de cada envolvido, codelinquentes, inclusive440.

Não se questiona que a confissão no ANPP tem “natureza jurídica de condição 
de evitação da denúncia” e “não início de prova”441, mas isso não afasta a hipótese 
de que no bojo dela possa haver acréscimo (elementos não conhecidos) em relação a 
outros crimes ou partícipes.

Afinal é um acordo que, como qualquer outro, opera-se no plano da boa-
fé objetiva dos envolvidos e assim como o Ministério Público não pode praticar 
overcharging (excesso de acusação), bluffing (quando a acusação informa ao 
investigado que possui mais elementos de informação para realizar a acusação do 
que de fato possui) ou bypass (contornar os fatos para chegar-se a outra imputação), 
não deve o investigado negar a completude dos fatos criminosos dos quais participou, 
escolhendo, por exemplo, o que é ou não relevante para a acusação.

Quanto à possibilidade de o ANPP ser utilizado como fonte de prova, Cabral, 
ao fixar que a celebração da avença deve redundar em benefícios ao Estado no caso 
concreto, elenca que deve necessariamente existir uma vantagem probatória em caso 
de descumprimento do acordo, consistente na confissão do investigado, em áudio 
e vídeo, que poderá ser utilizada no processo penal pelo Ministério Público, como 
elemento de corroboração de provas e/ou fonte de informação, e ainda que:

[...] o fato de o investigado não ter confessado na fase 
investigatória não afasta o ANPP, pois é precisamente 
nessas hipóteses que o acordo é mais importante, pois, com 
o ANPP, uma investigação criminal que não contava com a 
confissão, depois da avença, passará a ter mais elementos de 
informação442.

[...] não há dúvidas que a confissão circunstanciada do 
fato pode acrescentar novos horizontes investigativos, 
permitindo, portanto, que as autoridades públicas possam, 
por exemplo, identificar novas fontes de prova, sejam 
pessoais (novas testemunhas, por exemplo), sejam reais (v.g. 
novos documentos, extratos bancários, fiscais, informações 

439 GUARAGNI, Fábio André. Acordo de não persecução penal: os contornos da confissão 
exigida pelo art. 28-A do CPP. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, João Paulo 
(Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021, p. 291.
440 Ibidem, p. 298.
441 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 67.
442 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 112.
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constantes de aparelhos celulares ou computadores).

Com essas novas fontes de prova, poderá, muito bem, a 
autoridade policial ou o Ministério Público aprofundar os 
elementos de prova anteriormente existentes, o que revela 
que a confissão pode ter grande relevância para acrescentar 
esses novos dados, que poderão ser utilizados em caso de 
descumprimento do acordo de não persecução penal ou 
mesmo para subsidiar investigações ou processos penais 
contra outras pessoas443.

Para esse fim, de todo recomendável que conste expressamente nos termos do 
acordo que o autor do fato declara que as informações prestadas em sua confissão 
circunstanciada são verdadeiras e precisas, de modo que se for revelado que ofertou 
elementos falsos ou ocultou acontecimentos relevantes, implicará no descumprimento 
da avença e respectiva rescisão do quanto pactuado.

Exemplificando a potencialidade do ANPP para ampliação de linhas de 
investigação, pondere-se acerca de caso de organização criminosa que visa ganhos 
ilícitos mediante realização de fraudes fiscais, como redução de IPTU, afastamento 
de multas ou geração de crédito de ICMS etc., ofertando a vantagem ilícita aos 
contribuintes fiscalizados.

O agente público fiscal de receitas integrante da organização criminosa redige 
o recurso administrativo, que será assinado pelo contribuinte (cliente não habitual 
da organização criminosa), e o julga favorável para conferir ares de legalidade no 
proceder, quando, na verdade, a intenção é fraude tributária com o reconhecimento 
ilegal de tese que implica no não pagamento ou pagamento a menor de dívida fiscal.

Nesse contexto, identificando-se o beneficiado/contribuinte sem antecedentes 
criminais, que praticou o delito de corrupção ativa, é possível, nos moldes do art. 28-A 
do CPP, realizar ANPP, que, diante da obrigação de confissão formal e circunstanciada, 
poderá auxiliar na identificação dos demais componentes da organização criminosa 
responsável pelo ilícito em escala industrial, ou seja, é possível chegar-se a todos os 
“comerciantes” do produto ilícito.

Outro caso prático e real que pode, excepcionalmente, demonstrar mais 
uma utilidade do ANPP, teve seu início com um pedido de delação premiada por 
determinado empresário. O contexto é que em dada operação em que se investigava 
corrupção no poder público municipal, após a deflagração e divulgação pela mídia do 
cumprimento de alguns mandados judiciais, foi protocolado junto à Promotoria de 
Justiça pedido de delação premiada por empresário que teria fornecido dinheiro para 

443 Idem. A confissão circunstanciada dos fatos como condição para a celebração do 
acordo de não persecução penal. In: SCHMITT DE BEM, Leonardo (Org.); MARTINELLI, João 
Paulo (Org.). Acordo de não persecução penal. São Paulo: D´Plácido, 2021a, p. 276-277.
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corromper servidor público em negociação ilícita capitaneada pelos proprietários da 
empresa investigada na operação.

No caso, os proprietários da empresa alvo da operação tinham praticado 
inúmeros crimes de corrupção ativa, organização criminosa, lavagem de dinheiro, 
falsidade ideológica, entre outros, porém, o empresário proponente da delação, em 
tese, havia praticado um único crime de corrupção ativa e as investigações ainda não 
estavam finalizadas em relação a esse fato pontual.

Isto é, com relação a ele, ainda não estava formada a opinio delicti positiva, 
não havia elementos probatórios, mesmo em sede de cognição sumária, aptos a 
considerar a ocorrência de outros delitos (entre eles que efetivamente participava 
da organização criminosa) e por isso não havia encaixe jurídico para realização de 
delação premiada.

Contudo, no pedido de delação, foram fornecidas provas desconhecidas até 
então e suficientes acerca da corrupção ativa praticada por ele em coautoria, bem 
como quanto à corrupção passiva por parte do funcionário público, sendo que a defesa 
do empresário solicitou, diante da negativa de delação premiada, que fosse realizado 
ANPP ofertando as mesmas provas indicadas em pedido de delação premiada.

Interessante que a medida adotada pela defesa encontra amparo, de certa forma, 
no Provimento n. 188/2018 do Conselho Federal da OAB, que regulamenta “o exercício 
da prerrogativa profissional do advogado de realização de diligências investigatórias 
para instrução em procedimentos administrativos e judiciais”, ao dispor no art. 1o c/c 
art. 3o, incisos IX e X, o uso desse expediente para substanciar acordos penais e cíveis 
para tutela de direitos do cliente:

Art. 1° Compreende-se por investigação defensiva o complexo 
de atividades de natureza investigatória desenvolvido pelo 
advogado, com ou sem assistência de consultor técnico ou 
outros profissionais legalmente habilitados, em qualquer fase 
da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição, 
visando à obtenção de elementos de prova destinados à 
constituição de acervo probatório lícito, para a tutela de 
direitos de seu constituinte.

[...]

Art. 3° A investigação defensiva, sem prejuízo de outras 
finalidades, orienta-se, especialmente, para a produção de 
prova para emprego em:

[...]

IX - proposta de acordo de colaboração premiada;
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X - proposta de acordo de leniência;

[...]

Nessa perspectiva, o ANPP foi utilizado pela defesa como sucedâneo da delação 
premiada, certamente almejando os benefícios que qualquer acordo na área penal 
pode propiciar. Afinal, o ANPP não substitui o processo penal e sim o evita, afastando 
as consequências de eventual condenação e perda da primariedade.

Rodrigo Cabral também pontua interessante situação em que se pode realizar 
ANPP em conjunto com acordo de colaboração premiada (art. 3o-A e ss. da Lei n. 
12.580/13) ou mesmo acordo de leniência (arts. 16 e 17 da Lei n. 12.846/13), para 
abranger eventuais delitos de média complexidade praticados, por exemplo, por 
familiares de colaboradores, como um “incentivo a mais” para a celebração da 
colaboração ou da leniência444.

Oportuno em tais situações que conste no acordo de forma fundamentada 
cláusula de sigilo pelo investigado até que sejam finalizadas as investigações ou 
negociações conexas em andamento.

Por isso entende-se que, excepcionalmente, o ANPP apresenta funcionalidades 
inicialmente não arquitetadas pelo legislador e que poderão auxiliar também no 
combate de crimes de alta complexidade.

5.3 A CONSTITUIÇÃO DO EFEITO SHAMING NO PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS 
CORRUPTORES EMPRESÁRIOS

Certa vez, no exercício da atividade de promotor de Justiça, no início de 
negociações de ANPP vinculado a crime de corrupção ativa, me deparei com exemplo 
prático da dificuldade de homens de negócios “poderosos” compreenderem que 
haviam realizado conduta criminosa. Em reunião de trabalho para ajustar os limites 
do acordo, o termo inicialmente utilizado pelo empresário para se referir ao crime 
praticado era no sentido de que teria cometido um “pecado”.

Ou seja, referia-se repetidamente ao crime praticado como sendo um mero 
“pecado”, apesar de estarmos nas dependências de uma Promotoria de Justiça 
Criminal, na presença de promotores de Justiça e advogados e não em ambiente 
religioso perante autoridades eclesiásticas.

Nessa perspectiva, Sutherland asseverava que agentes de colarinho branco 
“mesmo quando violam a lei, eles não se veem como criminosos445” e cita caso 

444 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 149.
445 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 338.
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em que Samuel Insull, magnata dos negócios americano nascido na Grã-Bretanha, 
“relatou durante seu julgamento que não conseguia entender por que estava sendo 
processado, uma vez que tinha feito apenas o que todos os outros empresários 
estavam fazendo446”.

Sensação que se reflete nos demais integrantes da cadeia negocial, visto que o 
empresário que viola as leis que regulam os negócios “não costuma perder seu status 
entre os parceiros comerciais. Embora alguns membros da indústria possam evitá-los, 
outros o admiram447”.

Ainda, os corruptores não vislumbram que também são vítimas de seus próprios 
crimes. Afinal, na corrupção, aqueles que participam do ato não se veem no duplo 
papel de infrator e vítima (uma vez que também faz parte do corpo social lesado). 
Sofreram também, em certa medida, do efeito nefasto da falta de recursos públicos 
para segurança pública ostensiva, por exemplo.

A deturpação da concepção de si mesmos como criminosos (e como vítimas das 
consequências sociais da corrupção) por parte dos investigados de colarinho branco 
e a pouca eficiência da persecução penal em relação aos delitos praticados exigem 
revisão da política criminal.

O violador de colarinho branco não se enxerga como criminoso porque: a) não 
é tratado com os mesmos procedimentos oficiais como outros criminosos; b) o status 
é oriundo de outra classe social, não se relacionado de forma pessoal e íntima com 
aqueles que se definem como criminosos448.

Nesse ponto, lembra Turessi que a expressão “política criminal” cunhada 
por Feuerbach, ainda que exprima um conjunto de medidas pelas quais o corpo 
social apresenta, de maneira organizada, respostas ao fenômeno criminal, para a 
formulação de tais soluções, malgrado a prevalência e a maior visibilidade do próprio 
Direito Penal, outras práticas e instâncias de controle social, formais e informais, por 
vezes até estranhas à própria dogmática penal, não podem ser olvidadas e devem ser 
utilizadas449:

Dessa forma, longe de ser puramente abstrata, a política 
criminal, nos dias de hoje, para além de meros procedimentos, 
deve ser vista como uma verdadeira ciência da observação 
das realidades criminais que desenvolve seu método valendo-
se de um processo comparativo, avaliando a própria evolução 

446 Ibidem, p. 334.
447 Ibidem, p. 335.
448 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 339.
449 TURESSI, Flávio Eduardo. Justiça Penal Negociada e Criminalidade Macroeconômica 
Organizada. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 93.
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dos sistemas de reação criminal com vistas à eficácia dos 
meios empregados e dos resultados obtidos, sistemas estes 
que como já destacado, não se encontram restritos às leis 
penais450.

Aqui, cabe à política criminal indagar se o Sistema Penal estimula outros 
mecanismos, para além da pena, de ressocialização do infrator, estipulando parâmetros 
que alcancem a prevenção geral negativa e a prevenção especial positiva.

Recordando que na concepção de Feuerbach, na prevenção geral negativa, o 
Direito Penal pode apresentar solução para a criminalidade através da pena, enquanto 
ameaça legal dirigida aos cidadãos para que não cometam crimes; coação psicológica 
com a qual se pretende evitar o crime, através da intimidação da sociedade pela ameaça 
de aplicação de pena aos que vierem a delinquir. Por sua vez, a prevenção especial 
positiva dirige-se ao criminoso ressaltando a importância da pena na ressocialização 
do condenado.

Em tais perspectivas, nota-se que as penas tradicionalmente empregadas não 
conseguem dissuadir, no viés da intimidação, a proliferação e reiteração de crimes 
empresariais contra a administração pública.

Buscando então outras “táticas”, há perspectiva doutrinária que pretende 
penalizar e evitar reiteração criminosa substanciado no conceito de vergonha 
reintegrativa ou reintegradora (reintegrative shaming), criado por John Braithwaite 
em sua obra Crime, Shame and Reintegration. Quer-se tornar o ofensor consciente do 
dano cometido à vítima, certificando-se que perceba que o dano é um comportamento 
socialmente rejeitado, despontando, acima de tudo, o remorso. Muito da influência 
do autor se baseou na natureza das práticas restaurativas e educativas asiáticas, que 
foram aplicadas com eficiência nos processos regulamentares restaurativos para lidar 
com o crime corporativo, e pela natureza reparadora de socialização em famílias 
ocidentais que tiveram sucesso no ensinamento dos filhos a obedecerem às leis451.

Para Braithwaite, a tolerância ao crime torna a situação ruim; a estigmatização 
ou desrespeito e a segregação vergonhosa do criminoso tornam o crime ainda pior; 
enquanto a vergonha reintegrativa, a desaprovação do ato dentro de uma constante 
de respeito pelo infrator, a desaprovação realizada por rituais de perdão, previnem o 
crime452.

O então criminólogo australiano reconhece nesse processo uma alternativa aos 
meios tradicionais de punição, ao conceber que partindo do shaming seria possível 

450 Ibidem, p. 93-94.
451 PALARO DI PIETRO, Thiago. A possibilidade de Justiça Restaurativa nos Crimes de 
Colarinho Branco. Dissertação (Mestrado). Universidade de Coimbra: Coimbra, 2014, p. 43.
452 BRAITHWAITE, John. Restorative Justice: Theories and Worries. Ed. Experts’ Papers, 
123rd International Senior Seminar, Resource Material Series no 63: Tokyo, 2004, p. 47.
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construir uma consciência social e cultural internamente, a respeito da conduta 
criminosa.

Esclarecida a teoria de forma geral, para infratores de colarinho branco que 
muitas vezes negam a conduta como sendo criminosa, busca-se a ideia central 
destacada por Cláudia Cruz Santos de “marcar” ou “estigmatizar” o ato como mau, 
mas procurando preservar a identidade do agente como “essencialmente boa453”, o 
que é viável conceber por se tratar de criminosos não reincidentes, que os elementos 
probatórios indiquem que não tenham conduta criminal habitual, reiterada ou 
profissional e que deve reparar o dano causado.

Ou seja, pretende-se a constituição do efeito shaming no processo punitivo dos 
criminosos de colarinho branco, através de expedientes acordados no ANPP aptos a 
despertar no indivíduo a noção de desaprovação dos ilícitos praticados, com o intuito 
de produzir o remorso, a vergonha.

Atingindo a consciência dos seus atos, os infratores reconhecem a vergonha, 
aceitam a responsabilidade pessoal, evitando reiteração porque consideraram, 
internalizaram, as consequências prejudiciais e resolveram evitá-las no futuro454. 
Utiliza-se a produção da vergonha, não estigmatizante, como mecanismo de 
ressocialização e controle do crime.

E o instrumento negocial em debate pavimenta esse caminho, pois ao contrário 
do que ocorre no processo penal em que o ofensor se posiciona como adversário 
das vítimas na relação processual que resulta, ao final, na condenação, prescrição 
ou absolvição, no ANPP, ao se exigir a confissão do investigado, transfere-se esse 
tensionamento para a forma de indenização da vítima e quais condições serão 
necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime.

Ademais, o ANPP, ao neutralizar o papel tradicional do infrator de ferrenho 
opositor do Estado acusador, tudo negando para não se incriminar e “investindo” em 
argumentos de nulidade, ao colaborar para o esclarecimento dos fatos por meio da 
confissão circunstanciada, reforça o ideal de reconciliação com a sociedade e eventual 
arrependimento. Afinal, a ação penal remonta litígio, enquanto o acordo traz em seu 
âmago o conciliar.

Em outros termos, a costumeira negação dos fatos pelos réus em ações penais 
dificulta a reabilitação do ofensor e propicia a reincidência, uma vez que não foram 

453 CRUZ SANTOS, Cláudia. A Justiça Restaurativa (Um modelo de reacção ao crime 
diferente da Justiça Penal: Porquê, para quê e como?). 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 
2014, p. 366.
454 AHMED, Eliza. Padrões de administração da vergonha e da condição de intimidação. 
In: SLAKMON, Catherine (Org); DE VITTO, Renato Campos Pinto (Org.); GOMES PINTO, Renato 
Sócrates. Justiça Restaurativa: Coletânea de Artigos. Brasília: Ministério da Justiça e Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 2005, p. 321-348, p. 324.
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tratados os motivos que o levaram a delinquir455. Afinal, não deveria ter sido praticado 
o crime, mas se o ANPP alcançar em suas condições a necessária e suficiente reprovação 
e prevenção do crime, por osmose ter-se-á efetiva oportunidade de o infrator se 
arrepender e se reconciliar com a vítima, reconhecendo os ilícitos praticados sem o 
temor de se autoincriminar e ser preso.

E justamente na possibilidade de também acordar-se no ANPP a prestação de 
serviços à comunidade e outras condições indicadas pelo Ministério Público, desde que 
proporcional e compatível com a infração penal imputada, é que reside a introdução 
de medidas aptas a causar vergonha reintegrativa em questão e que serão sugeridas 
no Capítulo 6, item 6.2.

5.4 O ANPP NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL E AS REFERÊNCIAS DE ATUAÇÃO 
DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

De certa forma, este ponto é complemento do Capítulo 3, item 3.5, realçando 
a conduta ética do promotor ou procurador frente ao “sentimento negativo” que 
geralmente o crime de corrupção provoca.

Por si só, a função atribuída ao Ministério Público ordinariamente não é simples, 
e fica mais complexa em crimes que aumentam as desigualdades sociais. Nesse ponto, 
Piero Calamandrei resumiu a dificuldade que é exercer as funções do Ministério 
Público:

Entre todos os cargos judiciários, o mais difícil, segundo me 
parece é o do Ministério Público. Este, como sustentáculo da 
acusação, devia ser tão parcial como um advogado; e como 
guarda inflexível da lei, devia ser tão imparcial como um juiz. 
Advogado sem paixão, juiz sem imparcialidade, tal o absurdo 
psicológico, no qual o Ministério Público, se não adquirir o 
sentido do equilíbrio, se arrisca – momento a momento — a 
perder, por amor da sinceridade, a generosa combatividade 
do defensor; ou, por amor da polêmica, a objetividade sem 
paixão do magistrado [...]456

Na fase pré-processual penal o Ministério Público tem a função de coordenar (ou 
excepcionalmente diretamente realizar) a atividade investigatória com imparcialidade 
e buscar todos os elementos de prova, favoráveis ou não à pessoa investigada, por isso 
não figura como parte, pois ainda não há relação processual, à exceção das medidas 
cautelares requeridas no curso da atividade investigatória, como explica Araújo de 

455 PALARO DI PIETRO, Thiago. A possibilidade de Justiça Restaurativa nos Crimes de 
Colarinho Branco. Dissertação (Mestrado). Universidade de Coimbra: Coimbra, 2014, p. 75.
456 CALAMANDREI, Piero. Eles, os Juízes, vistos por um advogado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 59.
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Souza:

De fato, não soaria lógico que ele se comportasse como 
“parte acusatória” antes de ter amadurecido sua convicção 
sobre a existência e autoria da infração penal e de submetê-
la à apreciação judicial. Mas já na fase investigatória, apesar 
de não ser parte, possui o dever de imparcialidade. Como 
já se assinalou, ao coordenar a atividade investigatória 
pré-processual, o Parquet deve buscar todos os elementos 
de prova, sejam eles desfavoráveis ou favoráveis à pessoa 
investigada457.

A complexidade reside quando apresentada a denúncia e a medida dessa 
parcialidade versus imparcialidade é bem aquilatada por Mazzilli, que afirmou ser o 
Ministério Público parte material, conforme Capítulo 2, item 2.2, e depois respondeu 
a dúvida se seria parcial ou imparcial:

Quando o Ministério Público inicia a ação penal pública, 
quando produz provas, quando recorre etc., é evidentemente 
parte, no sentido técnico e processual. Sua imparcialidade 
somente poderia ser compreendida no sentido não técnico, 
ou seja, no sentido moral (de objetividade, de serenidade, de 
fiscalização da lei). Mesmo quando pede a absolvição de um 
réu (para ser moralmente imparcial), continua sendo parte 
no sentido processual, pois continua tendo ônus e faculdades 
processuais, podendo influir no curso do processo; outro 
órgão do Ministério Público, que não está vinculado ao pedido 
de absolvição do primeiro, pode mesmo recorrer da sentença 
absolutória, contrariando a manifestação anterior458.

Logo, para Mazzilli, enquanto órgão de Estado, o Ministério Público no sentido 
técnico é parte formal e material no processo penal, e sua imparcialidade é moral. 
Usando outras denominações, mas chegando à mesma conclusão, Paulo Rangel 
pondera que:

A imparcialidade material do membro do Ministério Público 
não pode ser confundida com a parcialidade instrumental, ou 
seja, com a capacidade de ser parte, a legitimatio ad causam. 
Tanto é o Ministério Público imparcial no seu agir à luz do 
direito material que está autorizado, e assim deve fazê-lo, 
a requerer a absolvição do acusado quando verificar que o 
mesmo é inocente, ou não houver provas de sua culpabilidade. 

457 ARAÚJO DE SOUZA, Alexandre. O Ministério Público como instituição de garantia: as 
funções essenciais do Parquet nas modernas democracias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, 
p. 85-86.
458 MAZZILLI, Hugo Nigro. A natureza das funções do Ministério Público e sua posição no 
processo penal. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 805, p. 464-476, nov. 2002, p. 450.
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Se ser parte instrumental fosse ser parcial quando ao direito 
material deduzido em juízo, não estaria o Ministério Público 
autorizado a opinar pela absolvição. A imparcialidade 
ministerial, assim, ganha um novo contorno diante da análise 
do devido processo legal e dentro da estrutura acusatória do 
processo penal. [...]

Diferente do que muitos pensam, ou até mesmo diferente 
do que muitos membros do Ministério Público fazem, a 
persecução penal exercida pelo órgão ministerial é feita 
muito mais em nome dos direitos e garantias fundamentais 
da pessoa humana do que em prol da obtenção, simples, 
do resultado favorável da pretensão acusatória. Não se visa 
única e exclusivamente à punição do indivíduo como bel-
prazer do Promotor de Justiça, mas sim sua proteção jurídica, 
a tutela de sua liberdade que, excepcionalmente, poderá ser 
cerceada.

[...]

Destarte, a atuação do Ministério Público, se for exercida 
através do devido processo legal em seu duplo enfoque 
(instrumental e substantivo), é garantia do acusado de que 
todos os direitos previstos na ordem jurídica constitucional 
lhe serão assegurados, com a certeza da imparcialidade não 
só do órgão julgador, mas também do órgão fiscalizador 
da lei. Assim, afasta-se da ideia de que o Ministério Público 
é órgão acusador e compreende-se seu verdadeiro papel 
constitucional de instituição guardiã da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis459.

A essa complexidade na atuação adiciona-se outra vinculada aos crimes de 
colarinho branco. Isso porque um dos fatores que Sutherland reflete para atuação 
diferenciada da lei na área do crime de colarinho branco foi a relativa ausência de 
comoção pública acerca desses crimes, indicando três razões para a relação diferente 
entre lei e costumes nessa área.

A primeira é que as violações da lei praticadas pelos homens de negócios são 
complexas e seus efeitos são difusos. Elas não são simples e não decorrem de um 
ataque direto de uma pessoa contra a outra, como em um caso de homicídio, roubo 
ou lesão corporal. Muitos dos crimes de colarinho branco só podem ser visualizados 
por pessoas que são especialistas na atividade em relação à qual ocorreu o delito. É 

459 RANGEL, Paulo. Investigação Criminal Direta pelo Ministério Público: visão crítica. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 48-51.
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comum uma empresa violar uma lei por décadas, antes que as agências estatais ou o 
público venha a descobrir. Os efeitos desses crimes podem ser difundidos por longo 
período e talvez recaia sobre milhões de pessoas, mas não gera muito sofrimento 
para uma pessoa específica em determinado momento460.

A segunda é que as agências de comunicação não expressam os sentimentos 
morais estruturados da comunidade com relação aos crimes de colarinho branco, em 
parte porque os delitos são complexos e não são apresentados de forma fácil nos 
noticiários, além do que, em algumas situações, pertencem ou são controladas por 
homens de negócios ou estão envolvidas nas violações. Afinal, a “opinião pública em 
relação a batedores de carteira não seria tão estruturada se a maioria das informações 
referentes a esses crimes viesse ao público diretamente dos próprios batedores de 
carteira461”.

A terceira é que classicamente a legislação cuida de ataques de pessoa a pessoa; 
e foi na sociedade atual mais complexa que os legisladores se sentiram compelidos 
a regular muitas atividades especiais e grupos específicos. Os professores de Direito 
Penal dão mais atenção às previsões tradicionais do Código Penal e negligenciam as 
leis penais do Estado moderno. De forma similar, o público em geral normalmente 
não está atento para muitos desses tipos penais especializados e a comoção pública 
não é relevante462.

Por isso que para Sutherland, calcado nessas três razões, “a população não 
possui a mesma comoção organizada com relação aos crimes de colarinho branco tal 
como ocorre com certos crimes sérios tradicionais463”.

Mas a falta dessa comoção ou organização social não pode ser motivo de 
excessos pelo Parquet, a pretexto de melhor informar a comunidade sobre crimes de 
corrupção havidos. Veja, não se prega uma atuação ministerial não transparente, mas 
sim que seja realizada tão somente em nome da transparência republicana e sem se 
descuidar de eventual sigilo de Justiça decretado.

Disso decorre, como anunciou Calamandrei, a necessidade de que procuradores 
e promotores atuem como “advogado sem paixão” e “juiz sem imparcialidade464”, não 
conduzindo suas funções com abuso de poder, sem visar resultado que os interesse 
pessoalmente, tampouco de forma negligente quanto ao interesse público e social 

460 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 103.
461 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 103-104.
462 Ibidem, p. 104-105.
463 Ibidem, p. 105.
464 CALAMANDREI, Piero. Eles, os Juízes, vistos por um advogado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 59.
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constitucional.
O ANPP é uma prerrogativa atribuída à instituição, e por isso quando um de seus 

membros entende pelo não cabimento, especialmente quando pautado em razões 
subjetivas, indispensável que se dê mediante fundamentação concreta e idônea, 
autorizando a submissão ao princípio da proscrição da arbitrariedade: “Esse princípio 
consubstancia um importante limite à discricionariedade do Poder Público, proibindo 
que atuem por mera voluntariedade ou capricho, o que afronta a pretensão material 
de justiça que deve ser ínsita a toda atuação estatal465”.

Outro ponto que merece reflexão é diante de eventual postura do órgão de 
acusação ao optar por interpretação visando à maximização de pena na capitulação 
de tipos penais. Nesse ponto, Sutherland, ao concluir que “praticamente todas as 
empresas violam a lei” segundo demonstram muitas investigações do Comissário 
de Empresas, da Comissão de Comércio Federal, e de várias outras Comissões do 
Congresso nos Estados Unidos, cita artigo de revista escrito por Lowe B. Mason, 
membro da Comissão de Comércio Federal, sustentando que a postura “tudo ou 
nada” dos órgãos de controle beneficia a impunidade dos violadores:

A única coisa que mantém um homem de negócios fora de uma 
infeliz acusação federal ou de uma reclamação administrativa 
é o fato de que, diante dos métodos de acusação estilo ‘tudo 
ou nada’, a probabilidade está a seu favor para que não vire 
parte de um processo466.

Nessa linha, Rodrigo Cabral registra que é imposto o dever de objetividade ao 
Ministério Público, sendo proibido o overcharging467 e o bluffing468, cuja violação pode 
redundar em responsabilidade disciplinar:

de modo que – para a celebração do acordo, ao contrário do 
que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo – não poderá o 
MP valer-se, como forma de convencimento do investigado 
para fazer o acordo, do denominado overcharging (excesso de 
acusação), seja vertical (para fazer uma acusação mais grave 
do que os elementos de informação autorizam, v.g. imputação 

465 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 116.
466 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 334-335.
467 Significa “excesso de acusação”. Ocorre quando o Ministério Público imputa ao 
investigado crimes mais graves do que os elementos de informação desvelam, quer 
qualificando ou majorando o tipo penal, quer para aumentar o número de fatos criminosos.
468 Significa “blefando”. Ocorre quando o Ministério Público informa ao investigado 
possuir mais elementos de informação para imputação criminal do que realmente tem, com 
o objetivo de convencer o investigado a pactuar ou aceitar condições que sem essa prática 
não seriam aceitas.
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de furto qualificado, quando as informações indicam 
tratar-se de furto simples), seja horizontal (para incluir na 
imputação fatos adicionais que não defluem dos elementos 
de informação, v.g. denúncia por furto e receptação, quando 
há elementos apenas para a receptação). Além disso, como 
deve existir, na investigação criminal brasileira, o disclosure 
de todos elementos de informação nela produzidos, não existe 
a possibilidade da proposta de acordo ser realizada com sigilo 
interno, de modo que fica inviabilizada qualquer eventual 
tentativa de bluffing, por parte do Membro do Ministério 
Público. O bluffing ocorre quando a acusação informa ao 
investigado que tem mais elementos de informação para 
realizar a acusação do que efetivamente tem; [...]469

Da mesma forma, deve-se evitar acordos que tendem a induzir a aceitação da 
culpa do agente por condições brandas ou recomendar pena mais grave que o caso 
demandaria (over recomendation).

Mesmo diante da complexidade que algumas formas de corrupção ostentam, a 
legislação atual veda ao Parquet negociar com o investigado a composição da narrativa 
dos fatos confessados, a capitulação penal, a quantidade de delitos imputados ou de 
qualificadoras.

Para tanto, no plano das tratativas do ANPP, deve o promotor ou procurador 
garantir ao investigado e sua defesa técnica acesso a todos os elementos informativos 
até então documentados e nos limites da Súmula Vinculante n. 14 do STF:

[...] considerando que, segundo o Plenário do STF ao apreciar a 
AP n. 565/RO, os procedimentos investigativos são marcados 
pelo contraditório diferido, eventual proposta de acordo de 
não persecução penal cessa tal postergação, pois encerrada 
a investigação e formada a opinio delicti positiva. A proposta 
deve garantir ao investigado o pleno acesso aos autos e 
a oportunidade de a defesa técnica estudar previamente o 
procedimento investigativo, a fim de que, à vista dos elementos 
de informação contrários e favoráveis ao investigado e da 
versão deste, o membro da OAB ou da Defensoria Pública 
posicione-se a favor (integral ou parcialmente) ou contra a 
proposta ministerial, praticando, assim, a ampla defesa do 
investigado470.

Mais que isso, conforme registra Mauro Messias, o órgão de persecução 

469 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 53.
470 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 78.
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penal deve trazer à investigação em curso todos os elementos de informação que 
esclareçam os fatos, quer favoráveis à acusação, quer à defesa, independentemente 
de requerimento defensivo, conforme art. 54, item 1, ‘a’, do Estatuto de Roma, dotado 
de força normativa supralegal pelo Decreto n. 4.388/2002471:

Artigo 54

Funções e Poderes do Procurador em Matéria de Inquérito

1. O Procurador deverá:

a) A fim de estabelecer a verdade dos fatos, alargar o inquérito 
a todos os fatos e provas pertinentes para a determinação da 
responsabilidade criminal, em conformidade com o presente 
Estatuto e, para esse efeito, investigar, de igual modo, as 
circunstâncias que interessam quer à acusação, quer à 
defesa; [...] (g.n.)

Logo, como não poderia ser diferente até mesmo pelas balizas constitucionais de 
moralidade administrativa e impessoalidade, não devem o promotor ou procurador 
suprimir ou ignorar nenhuma evidência favorável ao investigado e apta a exonerar ou 
mitigar sua responsabilidade.

E para o devido exercício da defesa técnica, as audiências aprazadas pelo 
Ministério Público para fins de ANPP devem ser feitas com intimação formal e 
antecedência razoável, garantindo-se tempo justo ao investigado, para escolha do 
defensor e acesso dos autos.

Iniciada a audiência extrajudicial, o membro do Ministério Público deve (1) informar 
sobre registro audiovisual do ato (se existente), (2) apresentar-se funcionalmente de 
forma completa, (3) registrar a apresentação formal do investigado e de sua defesa 
técnica (juntando procuração ou ofertando prazo para juntada), (4) questionar ao 
investigado e à defesa técnica se houve entrevista prévia de orientação entre eles 
e o devido acesso aos autos ou se pretende ainda tê-los antes do prosseguimento, 
(5) informar ao investigado sobre seu direito à não autoincriminação forçada, (6) 
esclarecer sobre a natureza estritamente consensual do ato, (7) apresentar o teor da 
acusação, a proposta ministerial de condições a serem cumpridas pelo investigado e as 
consequências em caso de cumprimento ou descumprimento e, por fim, (8) advertir 
o investigado que caso confesse um crime que não realizou para beneficiar terceiro, 
estará sujeito à sanção do art. 341, do CP, que trata do delito de autoacusação falsa.

Somente se tiverem sido finalizadas com êxito todas essas fases e sem oposição 
do investigado ou da defesa técnica, estando todos de acordo com os termos ou 

471 Ibidem, p. 64-65.
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pactuando-se os ajustes necessários (afinal, não se trata de contrato de adesão), é que 
se passa ao momento da confissão circunstanciada dos fatos ocorridos. Tal sequência 
de atos se justifica pois:

[...] o investigado não confessará sem antes negociar o que 
fazer em troca da não denunciação. Se ele confessar por 
primeiro, sem conhecer as “cartas” postas sobre a mesa, o 
membro do Ministério Público poderá negociar com excessiva 
vantagem as condições que desejar, pois a confissão já estará 
gravada e o investigado sentirá justificado receio de vê-la 
utilizada contra si. Em conclusão, ter-se-á um acordo ruim – 
quiçá, abusivo – e o seu provável descumprimento472.

Confessados os fatos de forma circunstanciada, o ANPP será formalizado por 
escrito e firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu 
defensor (art. 28-A, § 3º, do CPP).

Os contornos éticos e a observância deste rito merecem redobrada atenção 
em tempos em que as alegações de nulidades são exaustivamente exploradas pelas 
defesas dos investigados e réus nos crimes que envolvem corrupção do poder público.

472 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 91.
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6 CLÁUSULAS DE REFERÊNCIA PARA ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL EM CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL

As tradicionais penas aplicadas em condenações penais transitadas em julgado, 
além do tempo que exigem e a falta de segurança jurídica, entre outros entraves que 
podem obstar o julgamento do mérito ou o próprio cumprimento da pena, contêm 
carga preponderantemente retributiva e pouco ressocializadora.

A própria efetiva reparação do dano quando a vítima é a coletividade não recebe 
a devida atenção.

Realidade jurídica que pode ser diferente diante das possibilidades ofertadas 
pelo ANPP quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, na perspectiva 
das formas variadas que as condições de avença podem assumir no caso concreto.

Dessa maneira, dirigido pelas características do corruptor ativo que pratica 
o fato para benefício ilícito empresarial, elencadas no decorrer dos Capítulos 
anteriores, sugere-se a seguir algumas condições que podem ser ventiladas durante 
as negociações do ANPP.

6.1 AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E A PROIBIÇÃO DE PROMOÇÃO PESSOAL OU COMPENSAÇÃO 
DE QUALQUER ESPÉCIE PELO INVESTIGADO (REPARAÇÃO DO DANO, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E 
RENÚNCIA DE BENS E DIREITOS)

Foi visto que o ANPP constitui um negócio jurídico de natureza extraprocessual, 
e por isso aplica-se, em certa medida, a teoria geral do negócio disciplinada pelo 
Código Civil. Afinal, na dicção do art. 28-A do CPP é um “acordo” e as “condições” são 
“ajustadas” entre o investigado, sua defesa técnica e o Ministério Público.

Isso não significa que o investigado pode tratar os reflexos secundários das 
condições do pacto como um negócio empresarial objetivando o máximo de lucro 
com o menor custo possível. Pois como dito aplica-se a teoria geral do negócio “em 
certa medida”, prevalecendo a natureza predominantemente penal pública, para 
perseguir as finalidades preventivas do Direito Penal, sem prejuízo da observância 
dos direitos e garantias individuais do investigado.

Nesse contexto, sabe-se que a reparação do dano no campo penal eleva a vítima 
a sujeito de direito concretamente considerado, por isso tal condição não pode ser 
desvirtuada pelo investigado para outros fins, como também o Ministério Público deve 
zelar para que a indenização seja adimplida, não sendo suficiente a mera condição 
formal do compromisso por escrito.

Aqui reside atenção para que conste no acordo condição que vede a possibilidade 
de o investigado se utilizar dos valores indenizados para fins de redução financeira 
da base de cálculo de pagamento de tributo ou qualquer outra operação tributária 
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e fiscal congênere para si ou através de substituição ou repasse do débito à pessoa 
jurídica que seria beneficiada pelo ato de corrupção ativa.

Com isso se pretende prevenir manobras de evasão fiscal utilizando o valor 
pago a título indenizatório como despesa dedutível, a exemplo da pessoa jurídica 
que seria beneficiada com o ato de corrupção e que apura impostos com base no 
lucro real. Se for lançada a indenização como despesa, ter-se-á um valor “a mais” 
para constar a título de prejuízo que, por consequência, artificialmente reduzirá lucro, 
repercutindo em diminuição da base de cálculo dos tributos vinculado aos lucros da 
pessoa jurídica (Imposto de Renda conforme art. 47 da Lei 4.506/1964 e art. 311 do 
Decreto n. 9.580/2018; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido conforme arts. 68 e 
69 da Instrução Normativa RFB n. 1.700/2017).

Exigência como essa demonstra que o Ministério Público está atento e que 
não admitirá que o investigado viole novamente a confiança na relação com o poder 
público como tratado no Capítulo 4, item 4.2.

O ANPP está sendo realizado em crime de corrupção ativa que atingiu a 
moralidade administrativa e não pode, na relação com o Estado, esse fiscalizador que 
é da observância das normas penais, manobrar nova quebra de confiança. Ou será que 
os tributos têm como uma de suas finalidades o pagamento indireto de indenizações 
que são devidas pelos infratores penais?

Entende-se que a resposta é ‘não’, por se tratar de responsabilidade personalíssima 
e, para tanto, importante constar no termo de acordo que será comunicada à Receita 
Federal e o Tribunal de Contas após a homologação judicial e pagamento, para fins de 
fiscalização do cumprimento.

Veja-se que a comunicação ao Tribunal de Contas é importante em caso de 
eventual condição vinculada a indenização por dano moral coletivo e pagamento a 
determinado Fundo Público, como os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
nacional, distrital, estadual ou municipal, que legalmente autoriza o abatimento do 
valor doado do quantum devido a título de imposto de renda.

Imagine-se determinada corrupção ativa que prejudicou política pública em 
favor de crianças e adolescentes vulneráveis, estabelecendo-se por isso no ANPP 
indenização coletiva. Basta o contribuinte empresário investigado comprovar o 
depósito na conta do respectivo Fundo da Infância que é possível a título de doação 
ser o valor integralmente deduzido do imposto de renda, observados os limites do 
art. 260 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o que revigora 
a necessidade de atenção para que não seja permitido tal desvio de finalidade da 
indenização acordada. O mesmo raciocínio se aplica para prestação pecuniária e a 
renúncia de bens e direitos.

Da mesma forma, na valoração do dano moral coletivo se deve atentar para 
sua natureza compensatória punitiva, visto que os agentes dos crimes ora tratados 
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contabilizam as possibilidades de lucros com a atividade ilícita e os riscos advindos. 
Sem rodeios, avaliam se o lucro “compensa” o risco.

Logo, a punição financeira moral deve ser exemplar, para que não encoraje a 
reincidência ou que outras pessoas a realizem novamente. Isso porque a indenização 
por dano moral, mesmo o coletivo, tem caráter propedêutico e possui como objetivos 
a reparação do dano e a pedagógica punição. Consagra-se a admissão do caráter 
punitivo da responsabilidade civil, como uma técnica do valor de desestímulo no 
campo penal.

Nesse ponto, o STJ, no REsp n. 1539056/MG (relator Ministro Luis Felipe 
Salomão, 4a Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 18/05/2021) reconheceu que o 
dano moral coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma 
absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, 
implicando em dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas 
antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-
pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial 
obtido pelo ofensor (função compensatória indireta).

E no REsp n. 1.057.274 (relatora Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, julgado em 
01/12/2009, DJe 26/02/2010), esclareceu que “As relações jurídicas caminham para 
uma massificação, e a lesão aos interesses de massa não pode ficar sem reparação, 
sob pena de criar-se litigiosidade contida que levará ao fracasso do direito como forma 
de prevenir e reparar os conflitos sociais”.

Como se está lidando com crimes vagos, o sujeito passivo do crime é difuso, o 
que torna complexa a mensuração da reparação dos danos causados, somada a falha 
na percepção da população sobre a ocorrência de tais delitos:

Ademais, como se não bastasse as dificuldades de identificação 
das vítimas, também é notório que muitas vezes a sociedade, 
que foi alvo de condutas criminosas, não tem a consciência de 
que foi lesada. Muitas condutas são tão obscuras e atingem 
de forma tão indireta às vítimas que muitas vezes não há o 
conhecimento da população perante o crime. Outras vezes, as 
condutas criminosas são direcionadas às entidades estatais, 
de modo que grande parcela da sociedade, mesmo tendo 
consciência do delito, não se sinta lesada473.

Por essa razão, deve-se dar atenção à necessária publicidade das condutas 
objeto do acordo, pois a sociedade tem que ter consciência de que foi lesada, para 
evitar a alienação e a passividade de condutas criminosas que são deletérias ao erário 
e consequente oferta de bem-estar social pelo Estado. Ademais, a comunicação do 

473 PALARO DI PIETRO, Thiago. A possibilidade de Justiça Restaurativa nos Crimes de 
Colarinho Branco. Dissertação (Mestrado). Universidade de Coimbra: Coimbra, 2014, p. 60.
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ressarcimento do dano à sociedade deve ser pactuada na forma do art. 28-A, § 9º, do 
CPP, que determina que a “vítima será intimada da homologação do acordo de não 
persecução penal e de seu descumprimento”. Ou seja, no caso de dano moral coletivo, 
somente a publicidade do pagamento da indenização permitirá o adimplemento desta 
previsão e trará à tona a consciência que foi em algum momento lesada.

Deve ser vedada igualmente a promoção pessoal ou da atividade empresarial 
para fim eminentemente negocial privado em relação a qualquer das condições 
do acordo. Sabe-se que muitas empresas desenvolvem atividades no campo da 
responsabilidade social, algumas por obrigação legal, outras por consciência legítima 
da importância social dessa política, outras por pura técnica de marketing.

Não há óbice legal em usar a responsabilidade social como estratégia de 
marketing da atividade empresarial. O problema reside em usar condições do ANPP 
para este fim.

Como destacado no Capítulo 3, item 3.5, em certa oportunidade de atuação 
ministerial, havia sido acordado ANPP que, após participação do Município lesado, 
possibilitou a utilização do valor pago a título indenizatório ao poder público na 
construção de uma Casa de Acolhimento, uma sede de CRAS Industrial e uma sede 
para instalar a Casa da Mulher Brasileira.

Tal aplicação do valor é viável e lícita, porém, e se o empresário, dentro da 
política de responsabilidade social da empresa, divulgar a realização das construções 
para marketing, sem menção da origem criminal? Se divulgar tais construções com a 
intenção de demonstrar que a atividade empresária cumpre sua função social visando 
atrair consumidores alinhados com esses valores?

Seria aplicável quanto ao julgamento filosófico e moral da ética empresarial 
a posição de Lipovetsky discutida por Newton de Lucca de que não se condena a 
exploração da moral com fins econômicos, pois nela não deixa de enxergar um valor 
positivo, mesmo não sendo moralmente pura e que entende “Lipovetsky haver 
progresso humano quando os valores passam a ser considerados pelas empresas, 
independentemente de esse procedimento resultar de interesse econômico ou de 
algum tipo de cálculo empresarial474?”

Entende-se que não. Apesar da origem pecuniária para tais obras advir das 
finanças do empresário, a finalidade do pagamento não foi fruto de uma política 
espontânea, mesmo amoral, de responsabilidade social, e sim, para evitar a propositura 
de ação penal. O interesse primário é o público penal e não da atividade empresária.

Por isso, atento à peculiaridade do caso, aconselhável que se estabeleça no 
acordo cláusula definindo esse ponto, a exemplo da redação que segue:

474 LUCCA, Newton de. Da Ética Geral à Ética Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 
2009, p. 229-230.
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Cláusula ___ – O INVESTIGADO não deve realizar qualquer 
espécie de promoção pessoal ou empresarial desvinculada da 
informação de que se trata de condição para não persecução 
penal, valendo-se da destinação dos valores pagos nessa 
avença ou dos serviços que serão prestados.

Se o conceito de responsabilidade está atrelado a “dar-se conta das consequências 
que advém dos nossos atos475”, caso não se previna tal postura em caso de corrupção 
empresarial, estar-se-á admitindo justamente o contrário.

6.2 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E A CONDIÇÃO DIVERSA INDICADA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO PARA PRODUÇÃO DO EFEITO SHAMING

Sutherland tem como um dos principais precursores o jurista e sociólogo francês 
Gabriel Tarde (1843-1904), o qual afirmava que o delinquente era um tipo profissional 
que necessitava de um aprendizado, assim como todas as profissões precisam de um 
professor: “Todo comportamento tem sua origem social. Começa como uma moda, 
torna-se um hábito ou costume. Pode ser uma imitação por costume, por obediência, 
ou por educação. O que é sociedade? Eu já respondi: sociedade é imitação476”.

Tanto é assim que uma das principais premissas da teoria de Sutherland está 
em que o comportamento ilícito é apreendido exatamente da mesma forma que o 
comportamento lícito, conforme dois, dos seus nove princípios da Teoria da Associação 
Diferencial:

8. O processo de aprendizagem do comportamento criminoso 
por meio da associação com pautas criminais e anticriminais 
compreende os mesmos mecanismos abrangidos por qualquer 
outra aprendizagem.

9. Se o comportamento é expressão de necessidade e valores 
gerais, não se explica por este, posto que o comportamento 
não criminoso também é expressão dos mesmos valores e 
necessidades477.

Sérgio Salomão Shecaira explica que a Teoria da Associação Diferencial se 
assenta na consideração de que o processo de comunicação é determinante para a 
prática delitiva, e que “uma pessoa converte-se em delinquente quando as definições 

475 BOFF, Leonardo. A ética e a formação de valores na sociedade. Reflexão: Instituto 
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, São Paulo, ano 4o, n. 11, p. 3-20, out. 2003, p. 
9.
476 TARDE, Gabriel. A criminalidade comparada. Tradução de Ludy Veloso. Rio de Janeiro: 
Nacional de Direito, 1957, p. 74.
477 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 13-14.
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favoráveis à violação superam as desfavoráveis478”.
Apoiado em tudo isso, Clécio Lemos ao apresentar a obra Crime de Colarinho 

Branco traduzida para o português, conclui que nada há no campo estritamente 
individual que possa diferenciar o criminoso do não criminoso, pois ambos partem 
dos mesmos mecanismos humanos, apenas assumindo papéis em conformidade com 
as influências comunicativas que recebem479.

Sutherland, ao tratar da falta de sentimento de vergonha nas práticas 
empresariais, retrata que “os criminosos de colarinho branco em suas relações 
confidenciais de negócios falam com orgulho de suas violações à lei, e consideram 
repreensível o conteúdo da lei, em vez de sua violação480”.

Por isso que para os criminosos de colarinho branco se deve pensar em condições 
aptas a fecundar a correção do distorcido sentimento de orgulho pela vergonha que 
efetivamente deve simbolizar tais condutas.

Nesse ponto ressalta-se importante característica do cumprimento da prestação 
de serviços à comunidade, que além da reprovação da conduta delituosa, tem o 
objetivo e a potencialidade de provocar um momento reflexivo no investigado, que 
pode levá-lo a desenvolver novas potencialidades, habilidades e aptidões, fomentando 
a ideia de prevenção geral positiva, evitando-se tarefas improdutivas, que reduzem a 
concepção de mero emprego de esforço físico481.

Outra questão, é que condições de cunho pecuniário serão certamente, em 
alguma medida, repassadas aos consumidores da atividade exercida pelo empresário 
que praticou a corrupção ativa, diferente das restritivas de direitos direcionadas a 
produzir o sentimento de vergonha, por serem personalíssimas e suportadas por 
meio de ação ou omissão pelo próprio infrator, não admitem a transferência de 
responsabilidade penal.

Nos crimes de colarinho branco, pautada no uso da vergonha reintegrativa 
(tratada no Capítulo 5, item 5.3), a prestação de serviços à comunidade deveria ser 
concentrada na reprovação das condutas do investigado de se valer de suas habilidades 
profissionais e de sua força econômica para auferir ganhos ilícitos, especialmente 
revelando o impacto do seu comportamento nos demais indivíduos.

Portanto, a realização da prestação de serviços em comunidades carentes, em 
que educação, saúde, segurança pública, saneamento básico, alimentação, entre 

478 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2020, p. 181.
479 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 18-19.
480 Ibidem, p. 340.
481 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 134-135 e 138.
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outros, é falta constante, provocaria reflexão e acesso a uma realidade não conhecida 
muitas vezes frente a frente pelos investigados, revelando os efeitos deletérios do seu 
comportamento.

Essa lógica de adequação da prestação de serviços à comunidade que tenham 
atividades vinculadas ao bem jurídico violado encontra exemplo claro na legislação 
vigente. Veja-se a previsão do art. 312-A, do Código de Trânsito (Lei n. 9.503/1997):

Art. 312-A. Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 
deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição 
de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, 
esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a 
entidades públicas, em uma das seguintes atividades:

I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate 
dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis 
especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;

II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da 
rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e 
politraumatizados;

III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na 
recuperação de acidentados de trânsito;

IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e 
recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.

Adaptando o raciocínio supra para prestação de serviços à comunidade em 
decorrência de crimes de corrupção ativa, maximizando a “influência comunicativa” 
que tal medida oferece quando devidamente encaixada a atividade ao bem jurídico 
lesado, sugerem-se as seguintes, por amostragem: I - trabalho, aos fins de semana, em 
equipes de proteção social especial, como aquelas que forneçam alimentação e kits 
de higiene mínima em comunidades carentes ou população de rua; II - trabalho em 
unidades de Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), cuja função precípua 
é o atendimento de público vulnerável econômica e socialmente; III - trabalho em 
escolas públicas e Unidades Básicas de Saúde (UBS) de comunidades carentes; e IV - 
outras atividades relacionadas ao atendimento de população em situação de extrema 
pobreza.

Com isso se reconhece penalmente os indivíduos da comunidade como 
vítimas primárias desse tipo de criminalidade, e não restrito ao ente abstrato lesado 
denominado sociedade ou Estado. Ademais, a pena de prestação de serviços à 
comunidade tem “uma forte vinculação à necessidade de conscientização do agente e 
quando ele mantém uma relação direta com fatos similares, reforça-se a possibilidade 
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de formação de um vínculo comunicativo de compaixão e mesmo de afinidade482”.
O que se pretende ao se despertar a vergonha reintegradora nos investigados, 

em última análise, é o remorso e a empatia, que sempre faltam em crimes de colarinho 
branco contra a administração pública.

E apesar do local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade não 
ser objeto da composição advinda do ANPP (a previsão legal é de indicação pelo juízo 
da execução – art. 28-A, inciso III, parte final), nada impede que seja sugerida de forma 
fundamenta pelas partes ou somente pelo Ministério Público, conforme esclarecido 
na parte final do item 3.4.3, do Capítulo 3.

6.3 A CONSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE COMPLIANCE COMO MEDIDA SUFICIENTE PARA PREVENÇÃO 
DO CRIME

Fábio André Guaragni e Evelin Steidel esclarecem que compliance vem do verbo 
em inglês to comply, que significa conformidade, agir de acordo com uma regra ou 
comando, e constitui o dever de cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir 
regulamentos internos e externos impostos às atividades da organização, sendo que:

Silva Sánchez entende que compliance significa 
“autovigilância”, apesar de os programas de cumprimento 
não se restringirem apenas ao dever de vigilância em si. 
Integram-se também de medidas positivas de formação. Não 
tratam somente de neutralizar fatores culturais ou dinâmicas 
de grupo favoráveis a atos ilícitos, senão também de incentivar 
culturas de grupo de fidelidade ao Direito483.

Os autores supramencionados ainda destacam o seguinte ensinamento de Silva 
Sánchez: “Nesta medida, a cultura de compliance parte da tradição daquela variante 
da prevenção geral positiva enraizada na doutrina de Welzel sobre a promoção dos 
valores ético-sociais da ação como via de proteção indireta dos bens jurídicos484”.

Segundo Guaragni, a adoção e a expansão de programas de conformidade 
inscrevem-se recentemente no rol de preocupações dos agentes empresariais 
brasileiros visando: 1) prevenir eventos ilícitos civis, administrativos e penais no 

482 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020, p. 138.
483 GUARAGNI, Fábio André; STEIDEL, Evelin. Desvios de personalidade em grupos 
empresariais e neutralização por Compliance: uma tentativa para minimizar o impacto 
da corrupção no horizonte da criminalidade. In: GUARANI, Fábio André (Coord); BACH, 
Marion (Coord); MARIA SOBRINHO, Fernando Martins (Org.). Direito penal econômico: 
Administrativização do direito penal, criminal compliance e outros temas contemporâneos. 
Londrina/PR: Thoth, 2017, p. 60.
484 SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Fundamentos del Derecho penal de la Empresa.  
Montevideo-Buenos Aires: B de F, 2014, p. 193.
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ambiente empresarial; 2) evitar consequências que, embora não proibidas em lei, 
impactem negativamente na imagem da empresa; 3) criar uma cultura interna de 
respeito às várias normativas tangentes às atividades empresárias principais e 
secundárias485.

Feitos os esclarecimentos introdutórios sobre o instituto, não se tem dúvidas de 
que uma das formas de prevenir a reincidência se dá quando se ajusta a transferência 
do ônus da prevenção ao próprio infrator.

A seu turno a Comissão de Valores Imobiliários e o Banco Central exigem o 
Compliance para certas atividades, no sentido de adotar políticas, procedimentos e 
controles internos, com espeque no art. 9o c/c 10, inciso III, da Lei de Lavagem de 
Capitais (n. 9.613/1998), bem como a existência de mecanismos e procedimentos 
internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e 
à aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica 
passou a ser parâmetro de dosimetria das penas administrativas previstas na Lei 
Anticorrupção (n. 12.846/2013) nos termos do art. 7º, inciso VIII.

E a Lei Anticorrupção consignou no parágrafo único do art. 7o que os “parâmetros 
de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso VIII do caput serão 
estabelecidos em regulamento do Poder Executivo federal”. Essa previsão originou 
o Decreto n. 8.420/2015 que estabelece em seu art. 42 critérios e parâmetros para 
demonstrar a efetividade do programa de compliance como ponto atenuante de pena 
administrativa e definiu no seu art. 41 o que é programa de integridade:

Art. 41. Para fins do disposto neste Decreto, programa de 
integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, 
no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades 
e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, 
políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, 
fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira.

Parágrafo Único. O programa de integridade deve ser 
estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as 
características e riscos atuais das atividades de cada pessoa 
jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante 
aprimoramento e adaptação do referido programa, visando 
garantir sua efetividade.

Igualmente partindo da formação de um programa de compliance efetivo, a 

485 GUARAGNI, Fábio André. Princípio da confiança no Direito Penal como argumento em 
favor de órgãos empresariais em posição de comando e compliance: relações e possibilidades. 
In GUARAGNI, Fábio André (Coord.); BUSATO, Paulo César; DAVID, Décio Franco (Org.). 
Compliance e Direito Penal. São Paulo: Atlas, 2015, p. 74.
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Controladoria Geral da União (CGU) publicou documento denominado “Programa de 
Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas486”, com o objetivo de padronizar os 
procedimentos de integridade a serem adotados pelas empresas privadas no Brasil.

Fernanda Bosaipo Marques explica que a Operação Lava Jato estabeleceu em 
alguns casos cláusula em acordos de leniência para que as empresas implantassem 
ações e medidas condizentes com as normas do padrão ISO 19600 (Sistema de Gestão 
de Compliance) e ISO 37001 (Sistema de Gestão Antissuborno):

Como parte dos compromissos, a empresa divulga que está 
comprometida com: manter os membros da equipe e as 
partes interessadas informadas da legislação anticorrupção; 
comunicar os princípios legais aplicáveis às suas atividades; 
trabalhar com a cadeia de produção para desenvolver práticas 
legais de conformidade e integridade; proibir atividades que 
possam ser interpretadas como suborno; manter e melhorar, 
continuamente, um robusto programa de conformidade; 
fornecer uma linha de ética interna; relatar a estrutura 
acionária do grupo de negócios de forma transparente; 
e, garantir que seus registros contábeis sejam corretos e 
transparentes487.

Em 13/04/2021 foi publicada a norma ISO 37301:2021 (Sistemas de Gestão de 
Compliance), que substitui a anterior, a qual, segundo o site da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT)488 “especifica os requisitos e fornece diretrizes para 
estabelecer, desenvolver, implementar, avaliar, manter, e melhorar um sistema de 
gestão de compliance eficaz dentro de uma organização”.

Recentemente a nova Lei de Licitações (n. 14.133/2021) integrou este movimento 
normativo aos considerar o compliance nas seguintes situações:

1) nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital 
deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo 
licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, 
conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de 
comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento (art. 25, § 4º);

2) em caso de empate entre duas ou mais propostas, um dos critérios de 

486 Disponível em https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/
integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf. 
Acesso em: 26 nov. 2021.
487 MARQUES, Fernanda Bosaipo. Estudo sobre a percepção e aderência ao programa 
de compliance em uma empresa do setor de alimentos investigada pela operação lava jato. 
Dissertação (Mestrado). Fundação Getúlio Vargas: São Paulo, 2020, p. 46-47.
488 h t t p s : / / w w w . a b n t c a t a l o g o . c o m . b r / n o r m a .
aspx?Q=OXJzRzVUSGxzM2dibEJnZlJ3clVPbnhVSmZLVnpvY21HRHUzb1ZTejB3bz0=. Acesso 
em: 26/11/2021.
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desempate é o desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle (art. 60, inciso IV);

3) na aplicação de sanções aos responsáveis por infrações administrativas, 
entre outros, será considerado a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de 
integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle (art. 156, § 1º, 
inciso V);

4) para a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, exige-se, entre outros cumulativamente, para algumas sanções, 
a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável (art. 
163, parágrafo único).

Esta última hipótese encontra perfeita pertinência com eventual condição 
correlata a ser prevista no ANPP em crimes de corrupção ativa empresarial, visto 
que essencialmente se exige programa de compliance para restaurar a relação de 
confiança com o poder público e prevenir a reiteração ilícita.

O crime de corrupção ativa para fins de vantagem ilícita do negócio empresarial, 
nos contornos tratados nesta dissertação, envolve também a pessoa jurídica 
diretamente beneficiada, e incluir medida que previna seu uso para novos atos 
de corrupção reforça o requisito de que o ANPP deve ser medida suficiente para 
prevenção do crime.

Logo, conforme sinalizado no Capítulo 3, item 3.4, há correspondência da 
medida que se pretende incluir no ANPP em legislação sancionadora, com a sugestão 
de cláusula com a seguinte redação:

Cláusula nº __ – O INVESTIGADO se compromete a instituir 
programa de compliance na empresa envolvidas no ilícito 
e da qual é sócio majoritário, conforme as orientações 
preconizadas nos arts. 41 e 42 do Decreto n. 8.420/2015 e 
Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas 
publicado pela Controladoria Geral da União (AGU), que 
versam sobre o programa de integridade e, a contar da data 
da homologação judicial do presente acordo, terão o prazo 
de até ______ para obter a certificação ISO NBR 37301:2021 
(Sistemas de Gestão de Compliance), a ser certificada por 
organismo acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A indicação expressa em cláusula do acordo dos parâmetros a serem seguidos 
visam evitar a utilização de programas de compliance manipulados ou executados 
apenas para conferir ares de combate à corrupção no ambiente empresarial.
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6.4 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FAZER DO INVESTIGADO NECESSÁRIAS PARA REPROVAÇÃO DO CRIME

Para que o homem de negócios possa manter sua autoconcepção como não 
criminosa e seu prestígio público, ele deve conservar sua imagem pública de respeito 
à lei; a política das empresas é de apresentar uma imagem de adesão pública à lei, 
mas praticar ilicitudes secretas489. E o eventual sigilo da persecução penal, somado ao 
tempo que a investigação e o processo penal demoram, constituem anteparo legal 
dessa forma de agir.

Neste ponto, Paulo Rangel recorda que a CF consagrou a publicidade dos atos 
e das atividades estatais como valor constitucionalmente assegurado, disciplinando, 
com expressa ressalva, algumas situações de interesse público, e que por isso “a 
publicidade dos atos processuais integra o devido processo penal e representa uma 
das mais sólidas garantias do direito de defesa, pois a própria sociedade tem interesse 
em presenciar e/ou conhecer a realização da justiça490”.

Então “esconder” o ato ilícito da sociedade e “transparecer” ser fiel seguidor 
da Lei deve ser objeto de precaução em relação aos criminosos de colarinho branco, 
justamente para evitar reincidência e não desconsiderar que a vítima tem o direito 
de saber. Foi pautado neste último direito que, como visto, o regramento do ANPP 
estabeleceu a obrigação de comunicar a vítima sobre a homologação e eventual 
descumprimento da avença (art. 28-A, § 9º, do CPP).

Se a conclusão de Sutherland de que a difusão de práticas ilegais é uma 
das evidências de que o crime de colarinho branco está relacionado à associação 
diferencial491, a reiteração de práticas visando estimular a legalidade no interior do 
tecido empresarial corrompido poderá iniciar um processo de regeneração.

Em outras palavras, se é certo que ninguém nasce criminoso, sendo a delinquência 
resultado da socialização equivocada, a mudança do processo de aprendizagem pode 
reverter tal incivilidade.

Por isso não se pode pensar em acordar sigilo acerca dos fatos apurados, 
tampouco preservação da imagem do investigado, com a finalidade única e exclusiva 
de privar a sociedade do conhecimento do desfecho penal do caso.

Uma posição correta é manter o sigilo em razão da continuidade das investigações 
para apurar outros fatos ou identificar autores até então não conhecidos ou, ainda, 
diante de situação específica de exposição da intimidade ou vexatória do investigado; 

489 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 341.
490 RANGEL, Paulo. Investigação Criminal Direta pelo Ministério Público: visão crítica. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 75.
491 SUTHERLAND, Edwin H. Crime de colarinho branco. Tradução de Clécio Lemos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 360.
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outra é simplesmente estabelecer cláusula de confidencialidade nos moldes do que 
ocorre em alguns contratos civis.

Por consequência, salutar a publicidade não vexatória e clara do ANPP, 
especialmente diante de fatos com repercussão pública, reforçando a solução 
ofertada, bem como a pronta e consensual recomposição do dano pelo investigado.

A clareza na informação é fundamental, pois como explica Thiago Palaro Di 
Pietro, o processo penal, apesar de ter caráter público, nem sempre é transparente à 
sociedade, muito devido à grande complexidade que a linguagem do Direito institui 
nos julgamentos. Essa linguagem exclui a sociedade leiga em geral que não consegue 
ter acesso aos acontecimentos do processo:

Nesta medida, somente quem faz parte do sistema 
(advogados, promotores, juízes, pensadores e estudantes do 
Direito) consegue efetivamente compreender o andamento 
processual. A multiplicidade de ferramentas jurídicas, 
instâncias e elementos que contribuem para essa burocracia 
formal jurídica conduz para a população mais obscuridade.

Então questiona-se: de que adianta o processo ser público se 
só é, de fato, compreensível para uma parcela pequena culta 
da sociedade com conhecimentos jurídicos específicos492?

Essa medida encontra eco na legislação penal consumerista, que prevê no art. 
78, inciso II, da Lei n. 8.078/1990 (CDC), a possibilidade de publicação em órgãos de 
comunicação de grande circulação e audiência, às expensas do réu, notícia sobre os 
fatos e a condenação:

Art. 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, 
podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, 
observado o disposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal:

I - a interdição temporária de direitos;

II - a publicação em órgãos de comunicação de grande 
circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícia 
sobre os fatos e a condenação;

III - a prestação de serviços à comunidade.

Como visto no Capítulo 5, item 5.2, até mesmo a cegueira deliberada das vítimas 
para os crimes em consideração exige ações de conscientização, e para esse fim, 
possível adaptar-se a cláusula sugerida no Capítulo 3, item 3.4.13.

Com esse mesmo propósito, alinhado com a boa-fé objetiva e a prevenção do 

492 PALARO DI PIETRO, Thiago. A possibilidade de Justiça Restaurativa nos Crimes de 
Colarinho Branco. Dissertação (Mestrado). Universidade de Coimbra: Coimbra, 2014, p. 68.
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crime, é plausível estabelecer a obrigação de o investigado auxiliar, quando viável, a 
propagar e estimular condutas éticas e legais para os demais empresários colaboradores 
e funcionários de sua empresa nas relações com a administração pública.

Tal qual ocorre no uso da contrainteligência, o ANPP ao fixar compromissos de 
difusão e reconhecimento de condutas éticas e legais pelos empresários aprimorará 
ações voltadas a proteção dos valores de honestidade e boa-fé.

Com esse propósito, assim como o art. 28, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 prevê 
para o usuário de drogas o compromisso de comparecimento a programas ou cursos 
educativos, nos delitos vinculados ao uso de entorpecentes ou art. 256, inciso VII, 
do CTB que prevê a penalidade administrativa do motorista infrator frequentar 
obrigatoriamente curso de reciclagem, compatível e proporcional conforme dicção 
do art. 28-A, inciso V, do CPP, o estabelecimento de cláusula que fixe a obrigação do 
investigado frequentar capacitação sobre conflito de interesses, prevenção e combate 
à corrupção, fornecida por entidades públicas e pelo próprio poder público.

E a depender da intensidade da violação ao bem jurídico, cabível acordar-se 
o compromisso de não contratar com o poder público lesado, bem como receber 
benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja o investigado sócio majoritário, nos moldes 
do previsto no art. 12 da Lei n. 8.429/1992 c/c art. 28-A, inciso V, do CPP.

Ainda, em caso de o ato de corrupção ter relação com determinada atividade, o 
compromisso de não a exercê-la durante determinado período, quando dependa de 
licença ou autorização do poder público lesado, substanciado no art. 47, inciso II, do 
CP c/c art. 28-A, inciso V, do CPP.

Como visto, o crime de colarinho branco no contexto da corrupção ativa 
pressupõe a prática de ilícito com deslealdade violadora da moralidade administrativa, 
por isso que apesar dos deveres laterais de conduta não exigirem presença literal no 
pacto para viger, pois decorrentes do dever de boa-fé objetiva, o bem jurídico violado 
demanda o máximo de proteção juridicamente cabível para que mediante artifícios 
não seja novamente lesado no plano negocial penal.

Desse modo, é necessário e compatível que em tais ANPP estejam presentes 
todas as condições que associem o investigado ao dever de transparência, eficiência, 
lealdade, informação, cooperação e colaboração.

Com efeito, deve ser pactuado não só o cumprimento do acordo, como também 
deve a) deixar cristalino o ônus do investigado em provar que o fez com a eficiência 
e transparência; b) comunicar imediatamente qualquer novidade em relação às 
informações consignadas na avença, desde sua localização ou meios de contato, até 
informações supervenientes de outros crimes que orbitaram o fato investigado; c) 
constar proibição de praticar novos delitos, mantendo a premissa que o acordo foi 
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
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Entre outros, não se pode conceber que um acordo estatal que evita o 
oferecimento de denúncia sobre crime já elucidado seja embaraçado por atrasos 
injustificados e/ou não localização do investigado para esclarecer o dever precípuo de 
cumprir e provar o cumprimento das condições avençadas.

Logo, almeja-se que o investigado não realize conduta, mesmo não criminosa, 
que instigue novas lesões à moralidade administrativa outrora violada.
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7� CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criminalidade que visa ao favorecimento de atividade empresária na relação 
com o poder público se tornou mais complexa na atualidade, exigindo aprimoramento 
na atuação do Ministério Público. A própria Carta Política de 1988 mudou a 
configuração normativa penal e processual penal e, ancorado em tais perspectivas, 
o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública tem sua validade e eficácia 
testadas, especialmente diante do alargamento nacional e internacional do uso da 
Justiça Penal Negociada.

Contudo, o substrato do princípio da obrigatoriedade não reside apenas no 
dever de denunciar ou arquivar, mas sim na constatação de que não pode o Ministério 
Público, sem justa causa (fática e jurídica), deixar de apresentar uma resposta às 
investigações penais finalizadas e viáveis, uma vez que as consequências penais podem 
ser alcançadas por meio da tradicional propositura de denúncia ou pela utilização dos 
instrumentos propostos pela Justiça Penal Negociada.

A leitura contemporânea do princípio da obrigatoriedade penal, além de manter 
os avanços de sua origem iluminista, não incorre na utopia que é perseguir todos os 
infratores e puni-los pelos métodos clássicos, autorizando a adoção de estratégias 
pelo Parquet que visem racionalizar recursos materiais e humanos disponíveis para 
fins de persecução penal de crimes com maior lesividade ao tecido social.

Além disso, adotando o Ministério Público o uso do ANPP para o crime de 
colarinho branco associado à corrupção ativa empresarial, equilibra-se a seletividade 
e discricionariedade do sistema penal ao dedicar-se à delinquência socialmente 
abastada; evitam-se nulidades, prescrições e desperdício de dinheiro público em 
razão da inoperabilidade e conflitos normativos da persecução penal tradicional.

Tal medida vai ao encontro do apontado por Firmino, ao citar Jorge de Figueiredo 
Dias, no sentido de que a “unidade funcional” do Direito Penal e do Direito Processual 
Penal na perspectiva do respeito à dignidade da pessoa humana procura lograr a 
concordância prática entre uma lógica de justiça e uma lógica da produtividade ou da 
eficiência social e a maximização de cada uma delas493.

A imposição estatal jurisdicional litigiosa na seara criminal, além de não ser 
o único caminho, não concretiza seus fins na plenitude, e o Ministério Público, 
enquanto instituição de Estado titular da ação penal pública, deve assumir sua missão 

493 FIRMINO, Adriano Godoy. ANPP e Corrupção. São Paulo: LiberArs, 2021, p. 59.
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constitucional de gatekeeper494 da Justiça Criminal do país495, ou seja, realizar a seleção 
inteligente dos casos penais que exigem, sem outras alternativas, a forma litigiosa 
conduzida e decidida pelo Poder Judiciário.

Como se observou na pesquisa por amostragem, os Tribunais da região sul 
tendem a, nos crimes de corrupção ativa para beneficiar empresas nas relações com 
o poder público, fixar penas inferiores a 3 anos de reclusão, em regime aberto, as 
quais acabam substituídas por duas restritivas de direito (prestação de serviços à 
comunidade e prestação pecuniária).

Adiciona-se a isso o dado obtido no relatório “Justiça em Números 2021”, 
compilado pelo CNJ, de que a média global do Poder Judiciário no que se refere a prazo 
de tramitação dos processos criminais em fase de conhecimento junto ao 1o grau é de 
3 anos e 10 meses496, sendo que através do ANPP, quando cabível, pode se alcançar 
em poucos meses a reparação do dano à vítima, a prestação de serviços, a prestação 
pecuniária, sem prejuízo de outras condições adequadas ao perfil do infrator.

Em tais casos, inclusive questionável a existência de condição da ação na 
perspectiva do interesse de agir (art. 395, inciso II, do CPP), pois desnecessária a 
providência judicial litigiosa para obter o mesmo resultado ou resultado ainda melhor, 
a depender das condições pactuadas, caso preenchido os requisitos para o ANPP.

O ANPP traz ainda uma nova perspectiva do, até então, papel limitado do ofensor 
na relação com o Estado, que durante o processo penal quase sempre nega toda e 
qualquer prova apta a sua incriminação. Ao realizar a confissão circunstanciada (e 
afastado da posição de adversário no processo penal), pode o investigado melhor 
detalhar e complementar o fato criminal imputado, autorizando, a depender do 
relato, corroborar novas linhas de investigação.

Segue-se a esse contexto de infrator escolhido (empresário corruptor primário), a 
lógica de evitar a ponderação litigiosa de princípios com eventual redução de garantias 
processuais que quase sempre o processo penal exige. Por se tratar de Justiça Penal 
Negocial, o ANPP se envereda para o tom da voluntariedade e da composição. Mitiga-
se com isso riscos de nulidade, entre outros entraves que possam ocorrer durante a 
persecução penal.

O ANPP apesar de não ser a única alternativa para a resolução da inefetividade da 

494 Gatekeepers significa “guardião dos portões”, são profissionais que se encarregam 
de administrar e organizar o dia a dia de um profissional high level, evitando que o mesmo 
perca tempo com atividades pouco produtivas e de pouco valor. Têm por função filtrar as 
tentativas de contato de pessoas chamadas de decisores, aqueles que ocupam o topo da 
cadeia organizacional.
495 MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 117.
496 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2021. Brasília: CNJ, 2021, p. 
219.
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persecução penal, pode ser importante mecanismo no trato de crimes de corrupção 
ativa empresarial de investigados primários e da política criminal de racionalidade na 
investigação de crimes complexos e de maior reprovabilidade.

Enfim, a partir da releitura do princípio da obrigatoriedade e respectivo uso do 
ANPP reconhece-se: a) o quanto é utópico perseguir todos os infratores e puni-los 
por meio dos métodos clássicos; b) que confissões motivadas por benefícios penais 
ofertam b.1) novas linhas de compreensão dos fatos nas complexas investigações de 
crimes econômicos e b.2) a possibilidade de persecução penal de autores com relação 
aos quais até então não se tinha linha de investigação; c) o equilíbrio da seletividade 
e discricionariedade do sistema penal, que também deve se dedicar aos crimes 
praticados pelos menos vulneráveis socialmente; d) a racionalização dos recursos 
materiais e humanos disponíveis para fins de persecução penal; e g) a possibilidade 
de se evitar prescrição e se ofertar novas possibilidades de empenho estatal para 
reparação do dano à vítima.
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