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RESUMO 

 
A presente monografia tem por objetivo analisar a constitucionalidade da exigência da confissão 

como pressuposto para propositura do acordo de não persecução penal à luz do princípio da não-

autoincriminação. A partir de uma abordagem documental, bibliográfica e mediante o método 

indutivo de pesquisa, foram analisados os diferentes posicionamentos existentes quanto ao tema, a 

fim de avaliar se estão sendo asseguradas as garantias constitucionais dos cidadãos brasileiros 

quando da propositura do acordo de não persecução penal. Assim, a pesquisa resultou na 

inconstitucionalidade de tal requisito, eis que ele se demonstra mais como um instrumento de 

pressão psicológica ao investigado do que como um benefício, vez que o suspeito tem que escolher 

entre dois caminhos que lhe são danosos, quais sejam, o oferecimento de denúncia em seu desfavor 

ou a celebração de um acordo cujo seu descumprimento acarreta na instauração de um processo 

criminal para apurar a prática de um crime que ele já confessou a sua prática na fase pré-processual. 

Portanto, conclui-se que é necessário modificar a forma de pensamento vigente no processo penal 

brasileiro, ante os resquícios da mentalidade inquisitória, vez que ainda são elaboradas leis que 

valorizam a confissão e permitem a gestão das provas na mão das partes, em contrassenso às 

garantias constitucionais da não-autoincriminação e ao processo democrático de direito. 

 

Palavras-chaves: Acordo de Não Persecução Penal. Princípio da Não-Autoincriminação. 

Confissão. Processo Democrático de Direito. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei 13.964/19, conhecida popularmente como “Pacote Anticrime”, foi publicada em 

24 de janeiro de 2019, tendo disposto em seu primeiro artigo a finalidade de sua edição, qual seja, 

aperfeiçoar a legislação penal e processual penal. 

A Lei Anticrime incluiu ao Código de Processo Penal Brasileiro (1941), o art. 28-A, o 

qual dispõe que quando não for caso de arquivamento do inquérito policial e tendo o investigado 

confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça 

e com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não 

persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, 

mediante a imposição de condições cumulativas e alternativas dispostas no referido diploma legal. 

O processo penal brasileiro é regido sob o princípio da não-autoincriminação, previsto 

no artigo 5°, inciso LXIII, da Constituição Federal (1988), o qual traz a ideia de que o acusado não 

é obrigado a produzir prova contra si mesmo, vez que tal ônus incumbe ao órgão de acusação. 

Lima (2020) dispõe que tal princípio é uma modalidade de autodefesa passiva, a qual 

consiste na proibição do uso de qualquer medida de coerção ou intimidação ao investigado ou ao 

acusado, em processo de caráter sancionatório, para obtenção de uma confissão ou para 

colaboração em atos que possam ensejar sua condenação.  

Assim, a presente pesquisa analisará a constitucionalidade da exigência da confissão 

formal e circunstancial da infração penal, prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal, como 

requisito necessário para a propositura do acordo de não persecução penal, vez que à luz do 

princípio da não-autoincriminação, tal requisito se demonstra incompatível com a Constituição 

Federal e às diretrizes do sistema acusatório. 

A hipótese de pesquisa está pautada na inconstitucionalidade de tal requisito, eis que 

ele se demonstra mais como um instrumento de pressão psicológica do que como uma benesse ao 

investigado, já que esta confissão realizada na fase pré-processual poderá ser utilizada em seu 

desfavor em eventual persecução penal, caso sejam descumpridas as condições impostas à 

propositura do acordo. 

Assim, objetiva-se analisar a constitucionalidade da exigência da confissão à luz do 

princípio da não-autoincriminação, identificar a origem da justiça consensual criminal no Brasil e 
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suas inspirações no Plea Bargaining, definir a confissão formal e circunstanciada, examinar o 

princípio da não-autoincriminação como garantia constitucional, comparar os diferentes 

posicionamentos existentes acerca do tema, bem como analisar as eventuais consequências que a 

existência de uma confissão pré-processual poderiam acarretar em eventual descumprimento das 

condições impostas no acordo de não persecução penal. 

O presente trabalho se demonstra necessário para verificar se estão sendo asseguradas 

as garantias constitucionais dos cidadãos brasileiros que vierem a ocupar o polo passivo em 

eventual relação processual penal, sobretudo se considerarmos que somente no ano de 2020, foram 

propostos mais de 3.8921 acordos pelo Ministério Público Federal, o que demonstra que tal instituto 

está sendo amplamente utilizado na prática penal. 

A escolha do tema se deu em razão do meu interesse em pesquisar sobre a seletividade 

do processo penal e a inobservância das diretrizes do sistema acusatório no dia a dia jurídico, a fim 

de poder encontrar resultados práticos que possam ser aplicados em eventuais ações penais em 

curso. 

A presente monografia se apoiará na pesquisa qualitativa, vez que se pretende analisar 

os diferentes posicionamentos existentes quanto ao tema, por meio de uma abordagem documental 

e bibliográfica, bem como consistirá em uma pesquisa explicativa, eis que serão identificados os 

fatos que contribuíram para o problema proposto no trabalho, utilizando-se do método indutivo de 

pesquisa. 

Os capítulos abordarão a origem da justiça consensual criminal brasileira e suas 

inspirações no Plea Bargaining, bem como a evolução dos institutos negociais ao longo do tempo, 

a definição e classificação da confissão e como esta é utilizada como meio de prova, o que consiste 

o princípio da não-autoincriminação e sua compatibilidade com o requisito da confissão para a 

propositura do acordo de não persecução penal e as consequências trazidas com a eventual 

instauração de ação penal, e por fim, serão retomados os objetivos gerais e específicos, a fim de 

responder o problema proposto. 

 

 

 
1 Informação obtida no site do Ministério Público Federal. < http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-investe-na-

justica-consensual-e-ultrapassa-5-mil-acordos-de-nao-persecucao-penal> 
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2 A ORIGEM DA JUSTIÇA CONSENSUAL CRIMINAL NO BRASIL E SUAS 

INSPIRAÇÕES NO PLEA BARGAINING 

 

O Código de Processo Penal Brasileiro, de 03 de outubro de 1941, entrou em vigor no 

país durante o período do Estado-Novo, no qual o então presidente, Getúlio Vargas, instituiu um 

regime político de viés ditatorial no território nacional. É por este motivo que, Lima (2020) 

preceitua que o Código de Processo Penal possui nítida inspiração no modelo fascista italiano que 

originou o Código Rocco de 1930, vez que a legislação processual penal brasileira não nasceu da 

atividade democrática parlamentar. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Código de Processo Penal 

Brasileiro sofreu inúmeras alterações, dentre as quais Lima (2020), destaca a mudança da 

sistemática atinente ao interrogatório, do procedimento dos crimes de competência do Tribunal do 

Júri, das regras do procedimento comum, provas e prisões cautelares, advindas por meio das Leis 

n° 10.792/03, 11.689/08, 11.690/08, 10.792/03 e 12.403/11, as quais visavam harmonizar a 

legislação processual penal com as garantias instituídas pela Constituição Federal. 

Todavia, certo é que o processo penal brasileiro ainda apresenta resquícios inquisitórios 

oriundos da época de instituição do Código, que foi elaborado com o intuito de abolir a primazia 

do indivíduo sobre o da tutela social. É nesta perspectiva que, Junior (2020) versa que o sistema de 

reformas pontuais no processo penal trouxe uma inconsistência sistêmica a estrutura legal vigente, 

eis que importou categorias do processual civil, que são absolutamente inadequadas para o processo 

penal. 

Dias e Fantin (2017) abordam que a forma conciliatória para solução de conflitos 

começou a tomar forma ao processo penal no Brasil a partir da década de 1990, vez que cresceu a 

necessidade por métodos alternativos de solução de controvérsias, que fossem capazes de 

apresentar respostas suficientes aos conflitos sociais, além de descongestionar a máquina judiciária, 

proporcionando maior eficiência e celeridade na solução das causas. 

O autor destaca que é neste contexto, que a adoção do “consenso”, já difundido na seara 

civil, começou a ser implementado ao processo penal como forma de solução as demandas, 

instituindo o modelo de justiça criminal consensual no país. 

Wermuth e Roloff (2020) versam que os institutos negociais utilizados no Brasil foram 
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inspirados nas formas de justiça negocial utilizadas nos Estados Unidos da América, que teve uma 

grande influência no sistema-jurídico global após a Guerra Fria. Contudo, é necessário fazer 

algumas ponderações acerca do sistema processual penal estadunidense, que como bem explicitado 

pelos autores, é regido pela common law, de modo que se baseia em precedentes e decisões judiciais 

como a principal fonte do direito, e não em legislações e códigos, como acontece no Brasil.  

É neste sentido que, Wermuth e Roloff (2020) apud Cunha (2015), contextualizam que: 

(...) No contexto norte-americano, vige o sistema adversarial, no qual as partes 

são as verdadeiras protagonistas das lides processuais, ficando o juiz afastado, de 

forma a manter a sua imparcialidade. Em razão da utilização desse sistema, as 

partes são livres para produzir provas e negociar entre si, não havendo necessidade 

de uma postura ativa do magistrado, o qual atua como um moderador da 

controvérsia, enquanto as partes e seus procuradores conduzem ativamente o 

processo, restando ao julgador apenas assegurar o formalismo dos procedimentos, 

sem iniciativa de produção probatória. 

Assim, tem-se que o Plea Bargaining, que é o método de negociação penal 

estadunidense, foi instituído neste contexto de justiça consensual, no qual é conferida uma maior 

liberdade às partes para produzir e negociar entre si. É por tal razão, que se demonstra problemática 

a inspiração da justiça consensual criminal brasileira no modelo norte-americano, vez que a 

Constituição Federal de 1988 assegura aos cidadãos da República Federativa do Brasil o direito ao 

devido processo legal. 

 Feitas tais considerações, constata-se que a justiça criminal consensual brasileira 

surgiu no país na década de 1990, inspirada nos métodos de soluções de conflitos estadunidense, 

tendo sido promulgadas diversas leis que trouxeram maneiras alternativas de dirimir as demandas 

penais no Brasil. 

2.1 A Lei 9.099/99 e os institutos despenalizadores 

A Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, foi um grande marco da justiça consensual 

criminal no Brasil, pois estabeleceu os denominados “institutos despenalizadores”, que são 

métodos alternativos de solução de conflitos introduzidos ao processo penal brasileiro. 

Esta lei foi criada com fulcro no art. 98, inc. I, da Constituição Federal, que previu a 

possibilidade de criação dos Juizados Especiais Criminais para o julgamento de infrações penais 

de menor potencial ofensivo. Junior (2020) versa que a Lei n° 9.099/95 não inova apenas na criação 

dos Juizados Especiais Criminais, eis que junto com eles, também instituiu outros instrumentos 
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importantes ao sistema processual penal brasileiro, como a composição civil dos danos, a transação 

penal e a suspensão condicional do processo. 

Todavia, antes de adentrar nos institutos despenalizadores, é importante consignar que 

o art. 61 da referida lei, estabelece quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo, sendo 

estas as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 02 (anos), 

cumulada ou não com multa. 

Assim, constata-se que apesar de ter sido um grande marco para a justiça consensual 

criminal no Brasil, os institutos trazidos pela Lei 9.099/99 abarcam uma pequena porcentagem dos 

crimes previstos no Código Penal, vez que se restringe aos que possuem pena máxima não superior 

a 02 (dois) anos ou mínima até  01 (um) ano, na hipótese de suspensão condicional do processo, 

conforme será abordado a seguir. 

O instituto da composição civil dos danos está previsto no art. 72 da Lei 9.099/95, o 

qual consiste em um acordo realizado entre o autor do fato e a vítima, para reparar os danos 

sofridos, sendo que nas hipóteses de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à 

representação, a homologação do acordo acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. 

 Tal instituto trouxe a possibilidade de negociação entre as partes no processo penal 

brasileiro, além de ter estabelecido formas de solucionar o conflito ainda na fase pré-processual. 

Outrossim, caso não seja obtida a composição civil dos danos, poderá ser aplicado o 

instituto da transação penal, previsto no art. 76 da Lei 9.099/95, o qual estabelece que quando 

houver representação ou tratar-se de crime de ação penal pública incondicionada, e não sendo caso 

de arquivamento, o Parquet poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou 

multas, a ser especificada na proposta. 

O §2° do referido artigo prevê que a proposta de transação penal não será admitida nas 

hipóteses em que o autor da infração tiver sido condenado pela prática de crime, à pena privativa 

de liberdade, por sentença definitiva, ter sido beneficiado anteriormente dentro do prazo de 05 

(cinco) anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa e se os antecedentes, a conduta social, a 

personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias demonstrarem não ser necessária e 

suficiente a adoção da medida. 

Portanto, verifica-se que preenchidos tais requisitos, o Ministério Público poderá 

oferecer a proposta de transação penal, sendo que nos termos do §4° da Lei 9.099/99, se esta for 
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aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direito ou multa e não importará 

em reincidência. 

Por fim, a Lei 9.099/95 ainda prevê o instituto da suspensão condicional do processo, 

estabelecido no art. 89 do referido diploma legal, o qual dispõe que nos crimes em que a pena 

mínima cominada for igual ou inferior a 01 (um) ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério 

Público poderá propor a suspensão do processo por 02 (dois) a 04 (quatro) anos, desde que o 

acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime e que estejam 

presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, previstos no art. 77 

do CP. 

Registra-se que ao contrário dos outros institutos despenalizadores previstos na Lei 

9.099/95, a suspensão condicional do processo é proposta após o oferecimento da denúncia, e caso 

seja aceita pelo acusado e seu defensor, acarretará na suspensão do processo, mediante o 

cumprimento das condições estabelecidas no §1° da referida lei ou outras especificadas pelo juiz. 

 É de suma importância a instituição desse instituto para a justiça consensual criminal 

brasileira, eis que suspende o curso da ação penal, e caso seja expirado o prazo sem revogação do 

benefício, o juiz deverá declarar extinta a punibilidade do agente. 

Ressalte-se, ainda, que os institutos despenalizadores explanados não se aplicam 

somente no âmbito do Juizado Especial Criminal, podendo ser aplicado em qualquer procedimento, 

desde que estejam presentes os requisitos estabelecidos na lei. 

2.1.1 Delação e Colaboração Premiada 

Ainda na década de 1990, foi promulgada a Lei 9.807/1999, que estabelece as normas 

gerais de regulação da delação premiada, e as Leis 9.613/1998 (Crimes de Lavagem de Dinheiro), 

8.702/1990 (Crimes Hediondos) e 7.492/86 (Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional), que 

preveem dispositivos legais atinentes a tal instituto. 

A delação premiada traz uma novidade à justiça consensual criminal, pois pode ser 

aplicada a quaisquer crimes, inclusive os culposos, desde que cumprindo os requisitos 

estabelecidos nas legislações supramencionadas. 

Contudo, antes de abordar sobre tal instituto, é importante destacar que Lima (2020) 

leciona que as expressões delação premiada e colaboração premiada não são sinônimas, vez que 

esta última é dotada de mais larga abrangência, por permitir ao imputado que assuma a culpa sem 
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incriminar terceiros, podendo fornecer, por exemplo, informações relativas à localização do 

produto do crime, hipótese em que é tido como mero colaborador. Em contrapartida, o autor 

esclarece que se fala em delação premiada quando o investigado assume a culpa ou delata outras 

pessoas.  

Assim, verifica-se que as legislações promulgadas na década de 1990, são relativas ao 

instituto da delação premiada, cujas normas gerais foram estabelecidas pela Lei 9.807/1999, que 

dispõe em seus arts. 13 e 14, que o juiz pode de ofício, ou a requerimento das partes, conceder o 

perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado primário que tenha colaborado 

efetiva e voluntariamente com a investigação criminal, desde que de tal colaboração tenha resultado 

na identificação dos demais coautores ou participes da ação criminosa, a localização da vítima com 

a sua integridade física preservada e a recuperação total ou parcial do crime. 

Os referidos diplomas legais preceituam que para a concessão do perdão judicial será 

levada em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e 

repercussão do fato criminoso. Deste modo, caso o juiz não conceda o perdão judicial para estes 

indiciados ou acusados, eles farão jus a redução da pena de um a dois terços. 

No ano de 2013, foi publicada a Lei 12.850/13, que dispõe acerca do procedimento da 

colaboração premiada, sendo um grande instrumento da justiça consensual criminal, eis que 

disciplinou vários aspectos procedimentais que não haviam sido instituídos pelas legislações até 

então vigentes, como por exemplo, a possibilidade de o Ministério Público deixar de oferecer 

denúncia ao colaborador, caso cumpridos os requisitos impostos na lei. 

Todavia, com o advento da Lei 13.964/19, o procedimento relativo à colaboração 

premiada sofreu inúmeras alterações, tendo, inclusive, sido expressamente reconhecido como um 

negócio processual e meio de obtenção de prova. 

O referido diploma legal também estabeleceu as diretrizes do acordo de não persecução 

penal, importante instrumento da justiça consensual criminal, que é o objeto da presente pesquisa. 

2.1.1.1 Acordo de não persecução penal  

O acordo de não persecução penal foi originalmente previsto na Resolução 181 do 

Conselho Nacional do Ministério Público, publicada em 07 de agosto de 2017, todavia, tal 

resolução foi alvo de Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas pelo Conselho Federal da 

OAB e pela Associação dos Magistrados do Brasil, em razão de discussões acerca da legitimidade 
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do CNMP para regular tal questão. 

Assim, a Lei 13.964/19 dirimiu as discussões existentes acerca da Resolução 181 e 

instituiu legalmente o acordo de não persecução penal ao nosso ordenamento jurídico brasileiro, 

que é um dos principais instrumentos negociais penais existentes no país.  

É neste sentido que, Junior (2020) dispõe que outrora inconstitucional a nosso juízo, o 

acordo de não persecução penal agora ingressa ao sistema processual pela via legislativa adequada 

e é um poderoso instrumento de negociação processual penal, eis que seus requisitos proporcionam 

a abrangência de inúmeros crimes, não sendo surpresa se abarcasse mais de 70% (sessenta por 

cento) dos tipos penais previstos no ordenamento jurídico brasileiro. 

Tal instrumento da justiça criminal consensual está previsto no artigo 28-A do Código 

de Processo Penal, o qual estabelece que não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado 

confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal perpetrada sem violência ou 

grave ameaça e com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor 

acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime. 

Além disso, o Código estabelece condições que podem ser ajustadas cumulativamente 

ou alternativamente a propositura do acordo, sendo elas, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, 

exceto na impossibilidade de fazê-lo, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo 

Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime, 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 conforme consta no art. 46 do 

Código Penal,  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 juízo da execução, que tenha, 

preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente 

lesados pelo direito ou cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério 

Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 

É importante ressaltar que o Código de Processo Penal dispõe expressamente que para 

aferição do requisito da pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, devem ser consideradas as causas 

de aumento e diminuição de pena aplicáveis ao concreto, além de estabelecer que o acordo de não 

persecução penal não é aplicável nas hipóteses em que couber transação penal, se o investigado for 
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reincidente ou houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, 

salvo se insignificantes as infrações pretéritas, se o agente tiver realizado acordo de não persecução 

penal, transação penal ou suspensão condicional do processo nos 05 (cinco) anos anteriores a 

prática do delito e se o crime for praticado em contexto de violência doméstica ou em razão da 

condição do sexo feminino. 

A Lei estabelece que o acordo de não persecução penal deve ser formalizado por escrito 

e ser firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por defensor, além de ser 

necessária a realização de audiência na qual o juiz deverá verificar a voluntariedade do acordo e 

sua legalidade, bem como devolver os autos ao Parquet para que seja reformulada a proposta caso 

considere inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições impostas, com concordância do 

investigado e seu defensor. 

O Código de Processo Penal dispõe, ainda, que o juiz pode se recusar a homologar à 

proposta que não estiver de acordo com a lei ou não atender a determinação mencionada acima, 

hipótese em que devolverá os autos para o Ministério Público, para a análise de complementação 

das investigações ou o oferecimento da exordial acusatória, bem como prevê que na hipótese de 

sua homologação, ele será executado perante o juízo de execução penal, e sendo cumpridas as 

condições, será extinta a punibilidade do agente. 

Por fim, o Código regulamenta que nas hipóteses de descumprimento das condições 

impostas na propositura do acordo de não persecução penal, o Parquet deve comunicar ao juízo 

para fins de rescisão e posterior oferecimento da denúncia, além de poder ser utilizado como 

justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. 
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3 CONFISSÃO 

 

Dito os requisitos e o procedimento atinente ao acordo de não persecução penal, extrai-

se que o Código de Processo Penal regulamentou como indispensável à sua propositura, que o 

investigado tenha confessado formal e circunstancialmente a prática do crime. 

Para tanto, é necessário analisar no que consiste a confissão no processo penal 

brasileiro. Lima (2020) conceitua a confissão como a aceitação por parte do acusado da infração 

penal a ele imputada, perante a autoridade judiciária ou policial competente, admitindo a 

veracidade dos fatos atribuídos. 

Assim, o autor classifica a confissão em oitos espécies distintas, sendo elas: 1) a 

confissão extrajudicial, que é aquela realizada fora do processo penal; 2) a confissão judicial, que 

é feita perante a autoridade policial competente, na presença do defensor do acusado; 3) a confissão 

explicita, que ocorre quando o acusado confessa a prática do crime sem dubiedades. 4) a confissão 

implícita, que não tem valor no âmbito do processo penal, eis que ocorre quando o acusado paga a 

indenização devida a vítima; 5) a confissão simples, que ocorre quando o acusado confessa a prática 

do crime a ele imputado, mas não invoca nenhuma causa de excludente de ilicitude ou 

culpabilidade; 6) a confissão ficta, que também não tem aplicação no processo penal, vez que 

ocorre quando o acusado não contesta os fatos que lhe são imputados, não sendo permitido 

presumir as suas veracidade à luz do princípio constitucional da presunção de inocência; 7) a 

confissão qualificada, que é aquela que ocorre quando o acusado confessa a prática do crime e 

invoca alguma causa de excludente de ilicitude e culpabilidade; e por fim, 08) a confissão delatória, 

que ocorre quando o acusado confessa a prática do crime e delata coautores e participes. 

Sobre o tema, Nucci (2020) preceitua que pode ser considerado confissão apenas o ato 

voluntário e pessoal praticado pelo agente, eis que não existe confissão feita por preposto ou 

mandatário, tampouco mediante coação.   

É neste mesmo sentido, que Lima (2020) caracteriza a confissão como sendo ato 

retratável e divisível da parte, eis que o acusado pode se retratar dos fatos que havia anteriormente 

confessado, bem como pode admitir a prática de todos os crimes ou confessar um crime e negar o 

cometimento de outro. 

Portanto, constata-se que a confissão é o ato no qual o acusado ou investigado admite 
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os fatos a ele atribuídos como verdadeiros, e para sua configuração é indispensável que esta tenha 

sido realizada pelo próprio acusado e sem nenhuma coação, sendo que ele pode confessar 

parcialmente a prática do crime ou se retratar do ato a qualquer momento. 

3.1 Confissão Formal e Circunstanciada 

Ao estabelecer os requisitos necessários para a propositura do acordo de não 

persecução penal, o artigo 28-A do Código de Processo Penal, estabeleceu que é indispensável que 

o investigado tenha confessado formal e circunstanciadamente a prática do crime. 

De acordo com Lai (2020), a confissão formal consiste na sua realização perante 

autoridade pública, seja ela policial ou do Ministério Público, e deve ser reduzida a termo e 

subscrita.  

O autor dispõe que ao estabelecer que a confissão deve ser circunstanciada, o Código 

quer dizer que esta deve conter a especificação das principais características da infração, como 

tempo, modo, lugar, meio de execução etc., vez que é desse modo que é possível traçar os limites 

objetivos da eventual formação da coisa julgada. 

Por fim, Lai (2020) aborda que a confissão qualificada não tem serventia no acordo de 

não persecução penal, eis que apesar da Súmula n° 545 do STJ estabelecer que o juiz pode se 

utilizar das eventuais causas de absolvição invocadas pelo acusado como atenuante do art. 65, inc. 

III, alínea “d”, do Código Penal, na fixação da pena, em fase pré-processual, essa situação se 

demonstra bem diversa, já que se trata de um oferecimento de um benefício, e não, de aplicação da 

sanção penal. 

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Habeas 

Corpus n° 636.279/SP, entendeu que a confissão formal e circunstanciada é requisito essencial para 

a propositura do acordo de não persecução penal, não se admitindo confissão que traz em seu bojo 

tese defensiva. 

No julgado, a defesa sustentava que apesar do paciente ter afirmado perante o juiz que 

estava confessando o crime exclusivamente para ter acesso ao benefício, ele continuaria fazendo 

jus a celebração do acordo, vez que confessou a prática do delito. 

O Ministro Joel Ilan Paciornik, por sua vez, manteve o entendimento exaurido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual invocou os ensinamentos do professor Paulo 

Queiroz, que preceitua que a confissão qualificada não equivale a confissão formal, eis que a 
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alegação de inocência é incompatível com o acordo de não persecução penal. 

Portanto, constata-se que a doutrina e a jurisprudência vêm consolidando o 

entendimento de que para a propositura do acordo de não persecução penal é indispensável que a 

confissão realizada seja formal e circunstanciada, não sendo admitida a homologação de acordo 

que possua confissão que traz em seu bojo eventual tese defensiva, ante a possibilidade de se estar 

firmando acordo com possíveis inocentes. 

3.1.1 Confissão como meio de prova 

Conhecida a definição e classificação da confissão, bem como as especificidades 

exigidas pela lei para sua utilização no âmbito do acordo de não persecução penal, necessário se 

faz, neste ponto, discutir a aplicabilidade da confissão obtida na fase pré-processual e processual 

como meio de prova. 

O Código de Processo Penal prevê o instituto da confissão nos artigos 197 a 200, os 

quais dispõe que esta deve ser confrontada de acordo com as demais provas produzidas no 

processo, de modo que o juiz deve verificar se há compatibilidade ou concordância entre elas. 

O referido diploma legal estabelece que o silêncio do acusado não importa confissão, 

e, saliente-se que não pode constituir como elemento para formação do convencimento do juiz à 

luz da Constituição Federal de 1988. Ademais, prevê que quando a confissão é feita fora do 

interrogatório, esta deve ser tomada por termo nos autos, em observância ao disposto no art. 196 

do mesmo Decreto-Lei. 

Finalmente, o Código de Processo Penal dispõe que a confissão será divisível e 

retratável, que conforme visto anteriormente, consiste na possibilidade do acusado ou investigado 

confessar a prática de todos os crimes ou somente um deles, bem como se retratar do ato praticado 

a qualquer momento, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, que é fundado no exame das 

provas em conjunto. 

Mirabete (1999) dispõe que a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida 

por qualquer outro elemento probatório constante nos autos, pode levar à condenação do acusado, 

permitindo, inclusive, a utilização das declarações prestadas no inquérito policial como meio apto 

a corroborar a confissão realizada na fase judicial.  

Em contrapartida, o autor entende que a confissão extrajudicial não se reveste das 

garantias do juízo e, portanto, é insuficiente para embasar uma condenação, mas deve ser admitida 
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como prova quando estiver amparada por outros elementos probatórios colhidos nos autos. 

Já para Júnior (2020) apud Choukr (2014), a distinção entre a confissão extrajudicial e 

judicial não faz sentido, eis que o Código de Processo Penal previu apenas hipóteses relativas à 

confissão feita em juízo, de modo que a eventualmente realizada na fase pré-processual não pode 

ser valorada. 

Nucci (2020) versa que a confissão extrajudicial, que não conta com as garantias 

constitucionais inerentes ao processo, sobretudo o contraditório e a ampla defesa, é considerada 

apenas um meio de prova indireto, um indício da autoria.  

Para o autor, a confissão extrajudicial deve ser reputada totalmente inconsistente para 

condenar uma pessoa, caso seja a única prova isolada nos autos, todavia, pode ser valorada se 

estiver firmemente confrontada com os outros elementos probatórios produzidos em juízo. 

Ainda, Nucci (2020), aborda que a confissão judicial, por sua vez, é um meio de prova 

direto, eis que foi produzida perante o magistrado sob o manto protetor da ampla defesa, mas ainda 

assim, necessita de ser confrontada com as outras provas produzidas, mesmo possuindo maior força 

que a confissão extrajudicial. 

Pacelli leciona que: 

 

Atualmente, com a exigência do contraditório e da ampla defesa, as provas produzidas na 

fase pré-processual destinam-se ao convencimento do Ministério Público, e não do juiz. 

Por isso, devem ser repetidas na fase instrutória da ação penal. Daí, a previsão, expressa, 

do art. 155, caput, CPP, em redação dada pela Lei nº 11.690/08. A confissão, sobretudo, 

não terá valor algum quando prestada unicamente na fase de inquérito (ou administrativa), 

se não confirmada perante o juiz. E, mesmo quando prestada em juízo, deverá ser também 

contextualizada junto aos demais elementos probatórios [...]. (PACELLI, 2020, p. 333). 

 

O Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que a confissão realizada perante 

a autoridade policial, mesmo se retratada em juízo, pode ser utilizada pelo juiz para a formação de 

seu convencimento, desde que esteja de acordo com as demais provas colhidas sob o crivo do 

contraditório. 

De mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça admite a confissão extrajudicial como 

meio de prova, se esta não for a única utilizada para a condenação do réu. 

A propósito: 

 O “art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu 

convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que 
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se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial” (RHC 

131.133, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A orientação do STF é no sentido de que 

“a confissão perante a autoridade policial posteriormente retratada em juízo, quando 

considerada pelo juízo, se compatível com o conjunto probatório dos autos, não caracteriza 

teratologia” (HC 100.693, Rel. Min. Luiz Fux). (STF, RHC 195120 AgR, Relator: 

Ministro ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/03/2021, PRIMEIRA 

TURMA, Date de Publicação: Dje: 09/04/2021). 

 

Diante da existência de prova testemunhal colhida durante a 

instrução processual, é evidente que a confissão extrajudicial do 

Réu não foi a única prova utilizada para a sua condenação, 

inexistindo, assim, violação ao art. 155, caput, do Código de 

Processo Penal. (STJ, AgRg no HC 653250/SP, Rleatora: Ministra LAURITA VAZ, Data 

de Julgamento: 27/04/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje: 05/05/2021) 

 

Dessa forma, constata-se que ainda há divergências quanto a possibilidade de utilização 

da confissão realizada pela via extrajudicial como meio de prova, vez que alguns autores entendem 

que esta não deve ser utilizada mesmo quando estiver corroborada com os demais elementos 

probatórios produzidos em juízo, necessitando ser repetida na fase instrutória da ação penal, já que 

não foi regulada pelo Código de Processo Penal. 

Contudo, o entendimento doutrinário é unânime no que tange a confissão judicial, eis 

que não há dúvidas que esta pode ser amplamente utilizada como meio de prova pelo julgador, mas 

necessita estar corroborada com os demais elementos probatórios produzidos no processo. 
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4 O PRINCÍPIO DA NÃO-AUTOINCRIMINAÇÃO  

 

O art. 5°, inciso LXIII, da Constituição Federal dispõe que: “O preso será informado 

de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da 

família e de advogado”. 

Tal princípio foi uma grande garantia instituída pela Constituição Federal de 1988, e 

ao contrário do que ainda se nota em algumas doutrinas, ele não visa um suposto direito à mentira, 

mas sim, à proteção contra as hostilidades e intimidações historicamente realizadas pelo Estado 

contra o réu (PACELLI, 2018). 

O direito ao silêncio se apresenta apenas como uma das várias decorrências do nemo 

tometur se detegere, também conhecido como não-autoincriminação, segundo o qual ninguém é 

obrigado a produzir prova contra si mesmo. Além da Constituição Federal, tal princípio está 

previsto no art. 14.3, alínea “g”, do Pacto internacional dos Direitos Civis e Políticos e no art. 8°, 

§2°, alínea “g”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (LIMA, 2020). 

De acordo com Lima apud Queijo:  

 

O princípio do nemo tenetur se detegere objetiva proteger o indivíduo contra excessos 

cometidos pelo Estado, na persecução penal, incluindo-se nele o resguardo contra 

violências físicas e morais, empregadas para compelir o indivíduo a cooperar na 

investigação e apuração de delitos, bem como contra métodos proibitivos de 

interrogatório, sugestões e dissimulações. (QUEIJO, 2003, p. 215 apud LIMA, 2020 p. 

71/72). 

 

Assim, constata-se que o princípio da não-autoincriminação é uma garantia 

constitucional que foi instituída com o propósito de proteger o indivíduo contra os excessos do 

Estado, bem como o resguarda contra eventuais violências utilizadas para compeli-lo a cooperar 

na investigação e apuração dos delitos, vez que tal ônus incumbe a acusação. 

Percebe-se que ao prever o direito ao silêncio, a Constituição Federal assegurou ao 

sujeito passivo que ele não poderá sofrer nenhum prejuízo jurídico por eventual omissão a 

colaborar na atividade probatória da acusação, inexistindo presunção de culpabilidade (JUNIOR, 
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2020). 

Por fim, extrai-se que tal garantia é indispensável para fazer valer as diretrizes do 

sistema acusatório, eis que as funções de investigar, acusar, defender e julgar estão devidamente 

separadas, não havendo que se falar em gestão da prova nas mãos das partes. 

4.1 O princípio da não-autoincriminação e a exigência da confissão como requisito 

para propositura do acordo de não persecução penal  

Tendo sido devidamente abordado o instituto da confissão e a garantia constitucional 

da não-autoincriminação, imperiosa se faz a análise do requisito da confissão formal e 

circunstanciada para a propositura do acordo de não persecução penal à luz do princípio do nemo 

tometur se detegere. 

Lovatto e Lovatto (2020) preceitua que a exigência da confissão formal e 

circunstanciada, por si só, torna o acordo de não persecução penal ilegítimo, vez que para o 

investigado, tal requisito se transparece mais como uma pressão psicológica do que como um 

benefício, já que faz com que um sujeito inocente acabe tendo que optar entre dois caminhos que 

lhe seriam danosos, ante o desequilíbrio relacional existente entre as partes.  

Neste sentido, Lovatto e Lovatto apud SILVA afirma que:  

 

Existem duas espécies de falsas confissões: (a) falsas confissões voluntárias, em que o 

sujeito confessa por vontade própria, motivado a beneficiar a ele e a um terceiro ou, até 

10 mesmo, por psicopatologia ligada à necessidade de atenção, autopunição, sentimento 

de culpa ou delírio, e (b) falsas confissões involuntárias, em que o sujeito não está 

motivado por características pessoais, mas associadas a procedimentos de investigação, 

mais relacionadas à técnica de manipulação ou coerção na inquirição ou à vulnerabilidade 

do investigado. [SILVA, 2020, p. 09 apud LOVATTO; LOVATTO, p. 10] 

 

Assim, constata-se que exigir de um sujeito que está em condição de vulnerabilidade 

na relação entre as partes, que confesse formalmente e circunstancialmente a prática de um crime, 

pode acarretar inúmeras falsas confissões involuntárias, vez que o investigado terá que optar entre 

dois caminhos que se lhe serão danosos, quais sejam, a eventual instauração de processo criminal 

em seu desfavor ou a imposição de condições onerosas que deverão ser cumpridas para ser extinta 

sua punibilidade. 

Em contrapartida, Lima (2020) preceitua que a exigência da confissão formal e 

circunstanciada da prática do crime se trata de uma contribuição que o investigado fará a 

investigação criminal e em futuro processo penal, caso sejam descumpridas as condições pactuadas 
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no acordo.   

Destarte, o autor entende que desde que o investigado seja formalmente advertido de 

seu direito de não produzir prova contra si mesmo e não seja constrangido a celebrar o acordo, não 

há nenhuma incompatibilidade entre o requisito da confissão e o princípio da não-

autoincriminação, vez que cabe ao próprio indivíduo decidir se tem ou não interesse na celebração 

do acordo.  

De mesmo modo, Kalil entende que:   

 

Somente haveria sentido em entender-se inconstitucional a exigência da confissão para 

aqueles que leem, em algum ponto da Constituição, que mentir ao Estado-juiz é direito 

dos réus. Esse entendimento veio, lamentavelmente, já há muitas décadas, a sagrar-se 

vencedor no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o qual viu, na mentira, um direito 

natural dos réus (HC 80616-3). Conforme assinalado no já mencionado artigo anterior de 

nossa autoria, vislumbrar na mentira um direito natural constitui uma contradição com a 

própria valoração ética ou até mesmo religiosa do direito natural. (KALIL, 2020, p. 02/03). 

 

Nucci (2020), por sua vez, leciona que a exigência da confissão formal e 

circunstanciada como requisito para propositura do acordo não persecução penal é inconstitucional, 

eis que após a confissão, se o acordo não for cumprido, o Parquet pode denunciar o investigado, 

valendo-se desta admissão de culpa, de modo que a confissão somente teria gerado danos ao 

confitente.  

De fato, tem-se que a exigência da confissão como requisito a propositura do acordo 

de não persecução penal se demonstra inconstitucional à luz do princípio da não-autoincriminação. 

Data vênia aos posicionamentos diversos, entender que esse requisito seria uma 

“contribuição” do investigado em eventual processo criminal ou que iria contra o “direito de 

mentira” do acusado está em dissonância com as garantias constitucionais asseguradas aos cidadãos 

brasileiros, vez que como exposto no tópico anterior, o princípio da nemo tometur se detegere visa 

é exatamente à proteção contra as hostilidades e intimidações historicamente realizadas pelo Estado 

contra o réu, e não um suposto direito a mentira, sendo que no processo penal brasileiro compete a 

acusação o ônus de provar os fatos que foram imputaram ao investigado, não sendo viável exigir 

do réu que “contribua” com o lastro probatório de eventual persecução penal. 

Ora, ao garantir ao indivíduo que ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, 

mas ao mesmo tempo, impor que ele deve confessar formal e circunstancialmente a prática do 
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crime para fazer jus a um benefício da justiça consensual criminal, se demonstra um contrassenso 

no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme brilhantemente exposto por Lovatto e Lovatto 

(2020), esta exigência ao investigado se demonstra mais como uma pressão psicológica, vez que 

as consequências da sua não aceitação podem ser ainda mais danosas em eventual ação penal. 

Aliás, esta é a crítica existente ao Plea Bargaining, que conforme visto anteriormente, 

é a principal fonte de inspiração da justiça consensual criminal brasileira, mesmo sendo utilizado 

em um país que não garante aos seus cidadãos o devido processo legal. 

Neste sentido, Wermuth e Roloff apud Agacci apud Côrrea explicam que: 

Há, também, ampla discricionariedade concedida à acusação, que possui poderes quase 

irrestritos para realizar acordos em praticamente quaisquer termos, haja vista a ausência 

do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Em razão disso, a prática do overcharging, 

ou excesso de acusação, é rotineira. [...] A prática de imputar uma quantidade absurda de 

infrações penais a um indivíduo, com a clara intenção de forçá-lo a aceitar um acordo com 

a acusação, tem o intuito de evitar a persecução penal, retirando do acusado diversas 

garantias e direitos fundamentais que lhe são constitucionalmente garantidos. A intenção 

do excesso de acusações é amedrontar o réu, fazendo com que ele opte por aceitar a 

barganha pelo receio de se ver condenado por diversos outros fatos, o que geraria uma 

pena extremamente gravosa (AGACCI, 2019). O excesso de acusações é uma das razões 

pelas quais os acordos penais nos Estados Unidos já chegam a mais de 90% dos casos, 

objetivando-se a garantia da condenação e a celeridade e efetividade dos procedimentos 

criminais, tendo sido também apontada como uma das causas do encarceramento em 

massa que assola o país (CORRÊA, 2019). [WERMUTH; ROLOFF; 2020, p. 08] 

 

Portanto, constata-se que a exigência da confissão como requisito para propositura do 

acordo de não persecução penal está em dissonância com as garantias processuais asseguradas ao 

acusado pela Constituição Federal, vez que além de violar o devido processo legal e o princípio do 

nemo tometur se detegere, tal requisito se demonstra como um forte instrumento de intimidação 

do investigado, podendo causar inúmeras falsas confissões e excessos de acusação no processo 

penal brasileiro. 

4.1.1 A voluntariedade do acordo de não persecução penal 

Todavia, como visto, há de se ressaltar que o Código de Processo Penal buscou evitar 

a ocorrência de falsas confissões, tendo estabelecido que a voluntariedade é indispensável para 

propositura do acordo de não persecução penal. Assim, previu em seu art. 28-A, §4°, que para a 

homologação do acordo, é necessária a realização de audiência na qual o juiz deve verificar a sua 

voluntariedade, por meio da oitiva do investigado, na presença de seu defensor. Dessa forma, é 

necessário analisar se essa liberdade dada ao investigado sopesa o afastamento da 

constitucionalidade do princípio da não-autoincriminação. 
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Yokyama (2012, p. 05) preceitua que: “O direito ao silêncio traduz-se como exercício 

do direito à individualidade e personalidade, fulcrado no denominador maior que é a dignidade da 

pessoa humana, norteadora das relações interpessoais e da relação Estado-indivíduo.” 

Assim, o autor versa que ao contrário da liberdade de expressão, calar nem sempre 

significou liberdade de opção como exercício da preservação da intimidade, de modo que o silêncio 

do interrogado já foi diversas vezes interpretado como admissão da culpa, motivo pelo qual sofreu 

por inúmeras alterações durante o tempo.  

Para Yokyama (2012), é o exercício da ampla defesa que permite ao imputado 

confessar total ou parcialmente a prática do crime, alegar alguma causa de excludente de ilicitude 

ou culpabilidade, fornecer um álibi ou silenciar-se ou omitir-se, já que não há ônus de veracidade 

para o interrogado. 

É neste sentido que Silva (2010), leciona que a autodefesa do acusado adiciona-se à 

defesa técnica, vez que não é razoável exigir de um indivíduo que ele não se defenda da melhor 

maneira possível, tanto que o direito da ampla defesa foi assegurado pela Constituição Federal de 

1988.  

Kalil (2020) aborda que não há inconstitucionalidade na exigência da confissão formal 

e circunstanciada para a propositura do acordo de não persecução penal, eis que a confissão 

extrajudicial sempre possuiu algum potencial probatório, sendo comumente utilizada para 

reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal. 

Todavia, conforme notavelmente abordado por Yokyama e Silva, a confissão realizada 

pelo acusado é decorrente do princípio da ampla defesa, e não como uma exceção ao princípio da 

não-autoincriminação, vez que é assegurado ao cidadão se defender com todos os meios a ela 

inerente. 

Dessa forma, não obstante o fato do investigado poder escolher se irá ou não realizar o 

acordo de não persecução penal, não é razoável exigir-lhe que confesse a prática do crime para 

fazer jus ao benefício, já que tal ato não proporcionará uma maior ampla defesa ao investigado, 

vez que é realizado na fase inquisitiva. 

É por tal motivo que não há que se comparar o requisito da confissão para a propositura 

do acordo de não persecução penal com a atenuante da confissão espontânea, eis que esta é aplicada 

quando já foram produzidas todas as provas em desfavor de réu e lhe está sendo imposta uma 
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sanção, e não como uma exigência para a concessão de um benefício, quando há apenas indícios 

suficientes de autoria contra o investigado. 

 

4.1.1.1 O descumprimento das condições do acordo de não persecução penal e a 

existência de confissão realizada na fase pré-processual 

A questão trazida no presente trabalho se demonstra ainda mais problemática se 

considerarmos as consequências que a existência de uma confissão realizada pelo investigado na 

fase pré-processual pode acarretar em eventual ação penal que venha a ser instaurada, caso sejam 

descumpridas as condições impostas quando da propositura do acordo não persecução penal. 

É nesta perspectiva que, Lovatto e Lovatto (2020) preceituam que a confissão 

promovida para a celebração do acordo de não persecução penal não poderá ser utilizada como 

meio de prova em eventual processo criminal, vez que tendo o Estado tomado para si a persecutio 

criminis, é de sua responsabilidade a produção das provas, que não podem depender de ato pessoal 

praticado por aquele que tem o direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo. 

Cunha (2020) compreende que a confissão do acordo de não persecução penal não pode 

ser tida como prova processual, vez que nesta não há reconhecimento expresso da culpa pelo 

investigado, mas somente uma admissão implícita de culpa, cuja índole é puramente moral e não 

possui repercussão jurídica, já que para ser efetivamente reconhecida, a culpa demanda o devido 

processo legal. 

Por outro lado, Kalil (2020) versa que em eventual ação penal que venha a ser 

posteriormente instaurada, a confissão deverá ser corroborada com outras provas, vide o art. 197 

do Código Penal, de modo que esta pode ser utilizada desde que não seja o único elemento de prova 

a justificar eventual condenação. 

No mesmo sentido, Constantino entende que: 

 

Destaca-se, ainda, que a confissão promovida para o pacto de não processamento penal 

poderá ser utilizada como efetivo documento, com natureza de indicativo probatório, no 

ambiente do cursivo instrutório processual extrapenal, desde que sua juntada esteja 

acompanhada da ampla defesa e do contraditório. E mesmo o fato de haver cláusula no 

Acordo de Não Persecução Penal, prescrevendo que o mesmo estará restrito às 

consequências criminais do fato, certamente não será impeditivo para que a confissão 

firmada no expediente criminal seja extrapolada em processo de natureza diversa, uma 

vez se tratando de documento e prova lícita. [CONSTANTINO, 2020 p. 16] 
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Assim, constata-se para o autor, além da confissão realizada na fase pré-processual 

poder ser utilizada como indicativo probatório em eventual ação penal, desde que esteja 

acompanhada da ampla defesa e do contraditório, esta ainda poderá ser utilizada em processos de 

natureza distintas, o que nos leva a compreender que poderia ser utilizada, por exemplo, como 

título extrajudicial para propositura de eventual processo de execução na esfera cível. 

 Poli e Vila (2020) vão ainda mais a fundo, eis que abordam as consequências práticas 

que a existência da confissão pode acarretar caso não aconteça a implementação do juiz de 

garantias, que também foi introduzido pela Lei 13.964/19, mas atualmente, encontra-se com o 

dispositivo legal que o instituiu suspenso liminarmente, em razão de decisão proferida pelo 

Ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal.  

Tal modificação legislativa visa instituir a figura de um juiz que seria responsável pelo 

controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos fundamentais do 

acusado, de modo que o juiz das garantias atuaria somente na fase investigativa, e após o 

recebimento da denúncia ou queixa, o processo seria assumido pelo juiz de instrução e julgamento. 

Feitas tais considerações, a abordagem trazida por Poli e Vila (2020), é no sentido de 

que caso não seja implementado o juiz de garantias, o mesmo magistrado que realizar a 

homologação do acordo de não persecução penal será o responsável pela revogação deste, caso o 

investigado descumpra as condições impostas, e já terá tido, portanto, contato com a confissão 

circunstancial realizada na fase pré-processual. 

É por tal motivo, que as autoras preceituam que: 

 

A realização do acordo de não persecução penal e a posterior revogação deve acarretar o 

impedimento do juiz que homologou o acordo a fim de que não seja incumbido de julgar 

o caso, visto que – mesmo que a lei determine que a confissão formalizada no acordo é 

circunstancial, logo, que não serve como prova inequívoca para condenar – a 

contaminação psíquica do julgador comprometerá a sua imparcialidade no que se refere à 

responsabilidade penal do acusado e, portanto, interferirá no julgamento. [POLI; VILA; 

2020, p. 184). 

Dessa forma, extrai-se que para evitar eventual imparcialidade do julgador nas ações 

penais que venham a ser instauradas durante a suspensão do art. 3°-B do Código de Processo Penal, 

à luz do sistema acusatório, é necessário que o processo seja distribuído a juiz diverso do que 

realizou a homologação do acordo de não persecução penal, eis que este já está contaminado 
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psiquicamente com a confissão produzida na fase pré-processual, podendo comprometer sua 

imparcialidade. 

De fato, não se demonstra razoável admitir que a confissão realizada na fase pré-

processual seja admitida como meio de prova em eventual ação penal, visto que conforme abordado 

anteriormente, à luz do princípio da não-autoincriminação e das diretrizes do sistema acusatório, o 

investigado não deveria nem ser obrigado a admitir a veracidade dos fatos a ele atribuídos para 

fazer jus a um benefício penal, muito menos poder ter tal ato utilizado em seu desfavor, vez que 

incumbe a acusação produzir provas das circunstâncias que imputa ao denunciado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho objetivou analisar a constitucionalidade da exigência da confissão 

como pressuposto para propositura do acordo de não persecução penal à luz do princípio não-

autoincriminação.  

Para tanto, fora identificada a origem da justiça negocial no Brasil e suas inspirações 

no modelo americano do Plea Bargainig, apontados os requisitos previstos no art. 28-A do Código 

de Processo Penal, definida a confissão formal e circunstanciada, examinado o princípio da não-

autoincriminação como garantia constitucional, comparado os diferentes posicionamentos 

existentes acerca da constitucionalidade do requisito da confissão e relatada as consequências da 

existência de confissão pré-processual em eventual descumprimento das condições impostas no 

acordo de não persecução penal. 

Assim, pode-se concluir que a exigência da confissão formal e circunstanciada como 

requisito necessário para a propositura do acordo de não persecução penal viola o princípio da não-

autoincriminação, vez que o investigado acaba sendo obrigado a colaborar com a investigação ou 

eventual processo criminal para fazer jus a celebração do acordo. 

Extraiu-se que o acordo de não persecução penal é o único instituto da justiça negocial 

brasileira que exige a confissão como requisito para sua propositura, mesmo com a Constituição 

Federal tendo assegurado a garantia do nemo tometur se detegere, o qual consiste na proibição do 

uso de qualquer medida de coerção ou intimidação ao investigado para obtenção de uma confissão 

ou para colaboração em atos que podem ensejar sua condenação. 

Durante a pesquisa, restou constatado que tal requisito se demonstra mais como uma 

pressão psicológica ao investigado do que como um benefício, vez que ele deve escolher entre dois 

caminhos que lhe são danosos, quais sejam, o oferecimento de denúncia em seu desfavor ou a 

celebração de um acordo cujo seu descumprimento acarretaria na instauração de um processo 

criminal para apurar a prática de um crime que ele já havia confessado sua prática na fase pré-

processual. 

Ademais, evidenciou-se que não obstante a voluntariedade do acordo de não 

persecução penal, a exigência da confissão ainda se demonstra desarrazoável, vez que ao contrário 
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do que ocorre quando o acusado confessa espontaneamente a prática do crime, esta não estaria 

sendo utilizada como forma de proporcionar uma maior ampla defesa ao indivíduo, já que está 

sendo exigida na fase pré-processual, a qual há apenas indícios suficientes de autoria e 

materialidade delitiva em face do investigado. 

Constatou-se, ainda, que diante do fato do juiz das garantias está suspenso 

liminarmente em razão de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, caso o investigado 

descumpra as condições que lhe foram impostas e seja instaurada ação penal em seu desfavor, o 

mesmo juiz que homologou o acordo irá ser o responsável pela instrução do processo, em patente 

violação ao sistema acusatório, vez que ele vai estar com sua imparcialidade comprometida em 

razão da confissão realizada na fase pré-processual. 

Outrossim, a pesquisa demonstrou que a confissão realizada pela via extrajudicial não 

poderá ser utilizada como meio de prova em eventual ação penal que venha a ser instaurada contra 

o investigado, eis que o Código de Processo Penal regulamenta apenas hipóteses relativas à 

confissão judicial, sendo certo que incumbe a acusação produzir as provas da conduta que atribuiu 

ao acusado. 

Portanto, considerando que o acordo de não persecução peestá sendo amplamente 

utilizado na prática jurídica, o resultado da pesquisa se demonstra de suma importância, já que 

restou demonstrado que a exigência da confissão está em dissonância com as garantias 

constitucionais asseguradas aos cidadãos.  

Por fim, há de se ressaltar que a mentalidade inquisitória continua presente no processo 

penal brasileiro, vez que ainda são promulgadas leis que regulam institutos que valorizam a 

confissão e permitem a gestão das provas na mão das partes, sendo imperiosa uma mudança na 

forma de pensamento do atual sistema, a fim de assegurar as garantias constitucionais dos cidadãos, 

sobretudo a do processo democrático de direito. 
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