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Tese 518 

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CRIMINAL. RECUSA DA 

PROPOSTA COM BASE EM NÃO CONFISSÃO DO INVESTIGADO 

PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. REMESSA DOS AUTOS, 

DE OFÍCIO, À PROCURADORIA-GERAL E REJEIÇÃO DA 

DENÚNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 395, INCISOS II E III, 

DO CPP. DESCABIMENTO.  

1. A não confissão do investigado perante a Autoridade Policial 

constitui fundamento idôneo para o não oferecimento da proposta 

do acordo de não persecução penal.  

2. O não oferecimento da proposta de acordo de não persecução 

penal, quando se a entenda cabível, não é causa de rejeição da 

denúncia, por falta de interesse de agir, justa causa ou de 

pressuposto processual, tampouco de remessa dos autos de ofício à 

Procuradoria-Geral, por falta de previsão legal e ofensa ao sistema 

acusatório. Inteligência dos arts. 28-A, caput e § 14, 257, inciso I e 

395, incisos II e III, todos do Código de Processo Penal.    
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA EGRÉGIA 

SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos do Recurso em Sentido Estrito nº 1507691-40.2020.8.26.0050, da 

Comarca de São Paulo, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, art. 

255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

pelos fundamentos a seguir expostos. 

  São Paulo, 8 de julho de 2020. 

 

 

VICTOR EDUARDO RIOS GONÇÁLVES 

Procurador de Justiça 

 

LUIS FERNANDO DE MORAES MANZANO 

Promotor de Justiça designado 
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Recurso Especial no RSE nº 1507691-40.2020.8.26.0050 

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Recorrido: Micael Costa Miranda 

 

 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS. 

 

 MICAEL COSTA MIRANDA foi denunciado por infração à 

norma contida no artigo 180, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, 

ambos do Código Penal, porque entre os dias 16 de julho de 2019 e 19 de 

março de 2020, na Rua Napoleão Correa de Barros, 86, em Cidade Dutra, 

na cidade e comarca de São Paulo, adquiriu e recebeu, em proveito 

próprio e, no dia 19 de março de 2020, influiu para que terceiro, de boa-

fé, adquirisse a bateria de marca Moura, modelo Clean 12 MF 170Ah, 

número de série 50687530912, avaliada em R$ 1.500,00 (cf. auto de 

exibição e apreensão e entrega de fls. 9/10 e auto de avaliação de fls. 11), 

coisa que sabia ser produto de crime anterior (furto). 

 A denúncia foi rejeitada por r. decisão interlocutória 

exarada pela MMa. Juíza de Direito da 19ª Vara Criminal do Foro Central 

da Barra Funda da Comarca de São Paulo (fls. 37-40). 

 O DD. 71º Promotor de Justiça Criminal, Doutor Leonardo 

D’Ângelo Vargas Pereira, interpôs recurso em sentido estrito (fls. 44-49), 
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que foi contrariado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 

53-56), tendo a DD. Procuradoria Criminal opinado pelo provimento (fls. 

65-74). 

 Por v. acórdão de fls. 76-95, relatado pelo eminente 

Desembargador Newton Neves, a Colenda Décima Sexta Câmara de 

Direito Criminal negou provimento ao recurso em sentido estrito.  

 Referida decisão adotou, como razões de decidir, os 

fundamentos da r. decisão de primeiro grau, no seguinte sentido: i) estão 

presentes os requisitos objetivos e as condições subjetivas favoráveis ao 

acordo de não persecução penal, cuja utilidade se evidencia pela 

possibilidade de imediata reparação do dano material sofrido pela vítima; 

ii) não é possível acolher a recusa à  implementação do acordo, 

fundamentada apenas no fato de não haver confissão formal e 

circunstanciada da autoria delitiva, de sorte que a ausência de confissão 

do denunciado na fase policial não é suficiente para afastar o implemento 

de medidas necessárias para viabilização do acordo, pois o art. 28-A do 

Código de Processo Penal não se refere apenas à confissão circunscrita na 

fase inquisitiva; iii) há “assimetria informacional”, que prejudica 

sobremaneira o denunciado, máxime em razão da falta de defesa técnica 

na fase policial, pelo que cabe notificação específica pelo Ministério 

Público, a fim de iniciar as tratativas do acordo, por qualquer meio hábil 

de comunicação, preferencialmente eletrônico, consoante o artigo 6º, § 

1º, da Resolução Conjunta nº 20/20 da PGJRJ-CGMPRJ; iv) a falta de 

estrutura não justifica a implementação da notificação, embora no caso 

do juiz das garantias, o Supremo Tribunal Federal tenha suspendido a 
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eficácia do art. 3º-B, XVII, do Código de Processo Penal, acrescentado pelo 

Pacote Anticrime; v) tem-se que há espaço para proposta de acordo de 

não persecução penal, pelo que se mostra desnecessário adentrar a 

questão da natureza jurídica da medida; vi) a falta de notificação do 

investigado para que seja informado sobre a possibilidade de celebração 

do acordo de não persecução penal acarreta a ausência de condição da 

ação (interesse-necessidade e interesse-adequação) e de pressuposto 

processual, além de flagrante desrespeito à Lei nº 13.964/2019). 

 A esses fundamentos, o v. acórdão acrescentou: vii) houve 

evidente prejuízo ao denunciado que, ouvido na Delegacia sem a presença 

de defensor, negou o dolo em sua conduta, sem que tenha sido informado 

da possibilidade de proposta de não persecução penal; viii) a lei não prevê 

o momento processual em que o acordo deva ser realizado; ix) se a nova 

legislação trouxe atribuição maior e mais abrangente ao Ministério 

Público, “inegável também que a ele imputou amplitude maior de ônus 

para o exercício dessa nova função, não podendo exercer o direito de 

invocar a primeira, e desprezar a segunda, ou delegar o seu cumprimento 

ao Poder Judiciário, posto que indivisível essas funções frente à nova 

legislação”; x) o Poder Judiciário não pode assumir responsabilidade que 

não é dele, sob pena de ferir a paridade de armas. 

 Eis o teor do v. acórdão ora impugnado (fls. 76-95): 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº 

1507691-40.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é 

recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido 
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MICAEL COSTA MIRANDA.  

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do 

relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES 

(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI.  

São Paulo, 17 de junho de 2020. 

NEWTON NEVES 

Relator 

Assinatura Eletrônica 

VOTO Nº: 42308  

RESE Nº: 1507691-40.2020.8.26.0050  

COMARCA: SÃO PAULO  

RECTE..: MINISTÉRIO PÚBLICO  

RECDO..: MICAEL COSTA MIRANDA  

*RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Rejeição da denúncia diante da ausência 

de interesse de agir Inconformismo ministerial Negativa de acordo de não 

persecução penal porque ausente confissão Nova sistemática processual 

que exige intimação do investigado para exercer seu direito ao acordo, ao 

eventual recurso e até mesmo para o arquivamento Inexistência dessa 

manifestação Ação penal ofertada sem observação dessas garantias que 
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não demonstra sua necessidade e utilidade Ausência do interesse de agir 

evidenciado Denúncia rejeitada Recurso improvido (voto nº 42308).*  

Trata-se de recurso em sentido estrito contra a r. decisão de fls. 37/40, 

que rejeitou a denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de 

MICAEL COSTA MIRANDA, tocante à imputação de prática de receptação.  

Recorre o Ministério Público, às fls. 44/49, visando à cassação do julgado, 

com o recebimento e prosseguimento do feito.  

Recurso processado e respondido, com decisão de manutenção às fls. 50.  

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls. 65/74, 

manifestou-se pelo provimento do recurso.  

É o relatório.  

Não procede o recurso.  

Ofertou o Ministério Público denúncia contra Micael Costa Miranda por 

suposta infração ao artigo 180, “caput”, combinado com o artigo 61, inciso 

II, alínea 'j', ambos do Código Penal, porque, em ocasião de calamidade 

pública, entre os dias 16 de julho de 2019 e 19 de março de 2020, na rua 

Napoleão Correa de Barros, nº 86, Cidade Dutra, nesta Capital, adquiriu e 

recebeu, em proveito próprio, e, especificamente no dia 19 de março de 

2020, influiu para que terceiro, de boa-fé, adquirisse a bateria da marca 

Moura, modelo CLEAN 12 MF 170Ah, número de série 50687530912, 

avaliada em R$ 1.500,00, coisa que sabia ser produto de crime anterior, 

tudo conforme especificado nos autos do inquérito policial.  

Perante a autoridade policial, Micael novamente alegou ter adquirido a 

bateria de um carroceiro não identificado, comprando-a pela quantia de 
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R$ 100,00. Esse objeto, porém, foi avaliado em R$ 1.500,00.  

Constou, na cota ministerial: “Inviável acordo de não persecução penal, 

pois o acusado não confessou formal e circunstancialmente a autoria 

delitiva. Rememoro que nos protocolados números 15.269/2020, 

15.265/2020 e 15.266/2020, no âmbito do art. 28 do Código de Processo 

Penal, decididos, recentemente, em 11 de março de 2020, a egrégia 

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo decidiu: É preciso 

sublinhar, de início, na esteira do Enunciado n.º 21, PGJ CGMP - Lei n.º 

13.964/19, que 'a proposta de acordo de não persecução penal tem 

natureza de instrumento de política criminal e sua avaliação é 

discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e suficiência 

para a reprovação e prevenção do crime. Trata-se de prerrogativa 

institucional do Ministério Público e não direito subjetivo do investigado'. 

Conforme se observa dos autos, o acusado não confessou o fato e, por ora, 

nada indica que pretenda fazê-lo. De outra parte, há prova da 

materialidade e indícios suficientes de autoria, a demonstrar que a 

acusação foi corretamente ajuizada. Há, por ora, obstáculo insuperável à 

formulação da proposta. Diante do exposto, com fundamento no art. 28- A 

do Código de Processo Penal e no arts. 1.º e 4.º, inciso I, ambos da 

Resolução n.º 1.187/2020 PGJ-CGMP, insiste-se na recusa na oferta do 

acordo, restituindo os autos ao juízo competente para o prosseguimento 

do presente feito. Cumpre não perder de perspectiva, sobretudo, que em 

25 de março de 2020, no processo-crime nº 1506977-80.2020.8.26.0050, a 

egrégia Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo reafirmou 

que: Com razão o Douto Promotor de Justiça, com a devida vênia da MM. 
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Juíza. Em segundo plano, a postura desta Procuradoria-Geral suscitada 

pela Magistrada foi atualizada conforme os últimos precedentes 

enumerados pelo Ilustre Promotor Natural, para adequação do 

procedimento de implementação de possíveis acordos. Nos presentes 

autos e neste momento processual, impossível a proposta do acordo de 

não persecução penal, ausentes todos os requisitos que a lei impõe. A 

confissão é requisito necessário e inafastável para o acordo. Todavia, caso 

o acusado decida com sua defesa a efetivação da confissão nos presentes 

autos, haverá possibilidade de o Promotor Natural, então, rever 

oportunamente a recusa formulada. Há, portanto, obstáculos insuperáveis 

à formulação da proposta” (fls. 34/35).  

Conclusos os autos à N. Magistrada, houve por bem ela rejeitar a inicial 

acusatória, “porquanto ausente interesse de agir por parte do autor da 

ação”.  

E assim fundamentou:  

“A Lei nº 13.964/19 inseriu o acordo de não persecução penal (ANPP) no 

artigo 28-A do Código de Processo Penal. Trata-se de negócio jurídico pré-

processual entabulado entre o Ministério Público e o investigado, que 

implica em mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Se 

antes o Ministério Público, não sendo hipótese de arquivamento ou 

continuidade das diligências, estava impelido a denunciar (clássica e 

tradicional visão do processo penal), a partir de 24 de janeiro de 2020, 

com a entrada em vigor da mencionada lei, deve implementar o acordo de 

não persecução penal, não podendo se admitir desídia ou omissão do 

Parquet. No caso em tela, a denúncia imputa a MICAEL COSTA MIRANDA 
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delito cuja pena mínima cominada é inferior a 4 anos, em tese cometido 

sem violência ou grave ameaça à pessoa. Trata-se, ainda, de agente 

primário, não havendo elementos probatórios que indiquem conduta 

criminal habitual, reiterada ou profissional, ou que haja sido beneficiado, 

nos últimos 5 anos, em acordo de não persecução penal, transação penal 

ou suspensão condicional do processo, consoante se depreende das 

pesquisas juntadas a fls. 17/18 e da folha de antecedentes de fls. 36. 

Assim, presentes os requisitos objetivos e as condições subjetivas 

favoráveis, e evidenciada sua utilidade, notadamente porque a vítima 

poderia ser ressarcida de dano material porventura suportado, afora 

outras condições eventualmente pactuadas, o acordo de não persecução 

penal mostrava-se plenamente viável, bastando que o órgão ministerial 

buscasse implementá-lo, consoante previsto na novel legislação, 

oportunidade em que, após esclarecido o alcance e consequências da 

medida para o denunciado, eventualmente acordaria em confessar formal 

e detalhadamente a prática delitiva. Nessa ordem de ideias, não é possível 

acolher a recusa à implementação do acordo, fundamentada apenas no 

fato de não haver confissão formal e circunstanciada da autoria delitiva. 

Isto, porque a confissão é um dos termos do acordo. Melhor esclarecendo, 

é uma cláusula em si do negócio jurídico bilateral a ser eventualmente 

firmado entre o autor da ação penal e o imputado, negócio jurídico este 

que busca abreviar o procedimento ou antecipar o julgamento da causa a 

partir da admissão de culpabilidade do acusado, que renuncia ao direito 

de resistir à pretensão acusatória em troca de benefício processual e/ou 

material. Daí porque a ausência de confissão do denunciado na fase 

policial não é suficiente para afastar o implemento de medidas necessárias 
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para viabilização do acordo, pois o artigo 28-A do Código de Processo 

Penal não se refere apenas à confissão circunscrita na fase inquisitiva. 

Portanto, tratando-se de avença que se aperfeiçoa por intermédio de 

concessões mútuas, entende-se, por óbvio, que o imputado deva ser 

previamente indagado quanto ao interesse em firmar o acordo de não 

persecução penal, após o que fará a pretendida admissão de culpa, ato 

imprescindível nos termos da lei - até porque não há elementos indicativos 

nos autos de que ele saiba sobre a existência e implicações de hipotética 

convenção. É evidente, portanto, a assimetria informacional, que prejudica 

sobremaneira o denunciado, parte mais vulnerável da embrionária relação 

processual penal, pois em fase pré-processual, na maioria dos casos, não 

há defesa técnica que o assista, muitas vezes se limitando a atuação da 

Defensoria Pública ao status libertatis do investigado na audiência de 

custódia, quando autuado em flagrante. Se este Juízo, ao arrepio da novel 

legislação, recebesse a denúncia, lançaria sobre o investigado o fardo e a 

estigmatização da persecução penal, em afronta ao espírito 

despenalizador da Lei, que inseriu no âmbito da justiça criminal mais uma 

ferramenta de solução consensual, absolutamente consentânea à 

moderna dogmática penal. Entende-se que ainda que o investigado não 

tenha confessado na fase policial, seja porque negou, seja porque 

simplesmente não compareceu ao órgão de investigação, cabe notificação 

específica pelo Ministério Público, a fim de iniciar as tratativas do acordo, 

para o fim de alcançar, em contrapartida, a inesfastável confissão formal e 

detalhada do evento criminoso perante o Parquet. Essa notificação, em 

fase pré-processual, não se confunde com a intimação judicial - e por certo 

que o Juízo, em respeito à imparcialidade, deve manter posição 
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equidistante das partes, não lhe incumbindo promover acordos no âmbito 

penal (a exemplo do que já ocorria com as colaborações premiadas). À 

vista disso, pode ser o investigado interpelado por qualquer meio hábil de 

comunicação, preferencialmente eletrônico, consoante artigo 6º, § 1º, da 

Resolução Conjunta nº 20/20 do Conselho Nacional dos Procuradores-

Gerais, segundo o qual, caso não haja resposta ou efetivo contato, apesar 

da tentativa, resta autorizada notificação por Diário Oficial do Ministério 

Público. Veja-se que referida solução - notificação do investigado por 

iniciativa do órgão ministerial - também foi adotada pelo E. Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, por intermédio da Portaria Conjunta nº 

20/PRTJMG/ 2020. Há que se ressaltar, ainda, a suspensão temporária, 

pelo C. Supremo Tribunal Federal, da vigência do dispositivo que versa 

sobre a criação do Juízo de garantia, responsável pela homologação do 

acordo (3º-B, XVII, do Código de Processo Penal). Mas tal não afasta a 

viabilidade do reconhecimento imediato de norma de natureza penal, 

benéfica ao acusado, que não se confunde com dispositivo processual 

disciplinador de competência. In casu, em leitura apriorística e 

necessariamente desprovida de qualquer pretensão de vincular de alguma 

forma o titular da ação penal, tem-se que há espaço para proposta de 

acordo de não persecução penal, de modo que se entende desnecessário 

adentrar discussão sobre sua natureza jurídica (direito subjetivo do 

investigado ou faculdade do Ministério Público). E ainda que se acolhesse 

ter o ANPP natureza jurídica de faculdade regrada do autor da ação penal, 

o que não se confunde com prerrogativa ou arbítrio, o Ministério Público 

não fez aqui qualquer menção à ausência de suficiência e necessidade da 

medida (critérios abstratos), cingindo-se simplesmente à inexistente 
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confissão formal e circunstanciada do investigado na fase policial. A 

consequência da negativa de implementação do cabível acordo de não 

persecução penal à evidência tangencia pressuposto processual, 

porquanto o flagrante desrespeito à Lei nº 13.964/2019 fere fatalmente o 

interesse de agir do autor da ação penal. Consabido que o interesse 

processual caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. 

Necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de 

provimento e procedimentos desejados. Receber denúncia contra 

investigado que faz jus ao benefício do ANPP significaria desprestigiar o 

princípio da economia processual e penalizar ainda mais o Poder 

Judiciário, que está deveras sobrecarregado com milhões de ações, muitas 

delas propostas inutilmente, sem a observância das regras processuais 

editadas. Implicaria, ainda, estigmatizar agente a quem se deveria 

oportunizar, na hipótese, solução consensual. Teria, mais, a daninha 

consequência de retirar à vítima eventual e rápido ressarcimento de 

prejuízo quiçá suportado. E mais: é fazer tabula rasa da política criminal 

implementada pelo Legislador, consubstanciada no instituto 

despenalizador em comento, que objetiva maior celeridade no 

enfrentamento de delitos de pequeno e médio potenciais ofensivos, evitar 

a superlotação do sistema carcerário e viabilizar, tanto ao Poder Judiciário 

quanto ao Ministério Público, a afluência de forças no combate ao 

delinquente contumaz, ao que perpetra infração grave/hedionda e à 

criminalidade organizada, tão deletérios à paz social e ao erário” (fls. 

37/40).  

O recurso, pelo meu voto, é improvido.  
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A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que “aperfeiçoa a legislação 

penal e processual penal”, conhecida como “Pacote Anticrime”, trouxe o 

instituto do acordo de não persecução penal (ANPP).  

Referido instituto acrescentou o artigo 28- A, do Código de Processo 

Penal, dispondo que, não sendo caso de arquivamento, o Ministério 

Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fixando 

pressupostos e requisitos exigidos para essa oferta, na qual serão 

estabelecidas condições ajustadas cumulativa e alternativamente.  

É claro e taxativo também o texto de lei ao dispor, no seu artigo 28-A, § 

14, do CPP, que “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 referido artigo, vez mais respeitados doutos entendimentos em sentido 

contrário, está em conformidade com todo o arcabouço jurídico trazido 

pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019 que, ao trazer regras de 

aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal, trouxe o ANPP (-

acordo de não persecução penal-), que está inserido, e é preciso sempre 

destacar, dentre a normatização própria do Juiz das Garantias que 

estabeleceu, de forma clara e taxativa, a estrutura acusatória do processo 

penal, vedando a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição 

da atuação probatória do órgão de acusação.  

Portanto, e conforme a lei, não cabe ao Poder Judiciário a exauriente 

análise quanto à discricionariedade do ato, sob pena de imiscuir-se em 
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constitucional função do Ministério Público.  

A atuação do Poder Judiciário, órgão julgador, limita-se, como dito acima, 

à função fiscalizadora ou de simples análise do aspecto formal da 

aplicação do instituto ao caso submetido à jurisdição. Ou seja, em outras 

palavras, o Poder Judiciário somente é chamado a intervir como fiscal de 

proposta de acordo apresentada e já aceita pelo investigado e a ele 

apresentada para chancela da formalização. Portanto, pressupõe que as 

partes (-- órgão acusador e órgão defensor--) estão de acordo com o ato já 

realizado, que receberá, ou não, a chancela do órgão julgador. Tão só.  

E nesse sentido a norma penal (-art. 28-A, parágrafos 4º, 5º e 6º, também 

não deixa dúvidas ou permite interpretação outra de que somente haverá 

a intervenção do Poder Judiciário em havendo proposta de acordo. No 

silêncio, ou seja, em havendo ordem de arquivamento ou recusa na 

proposta de acordo (-como no caso em análise-) não está prevista, sob 

qualquer forma, a intervenção do Poder Judiciário.  

Todavia, no específico caso dos autos, não se pode negar razão à N. 

Magistrada ao observar, por sua bem lançada, jurídica e clara decisão 

sobre tema novo agora inserido em nossa legislação, evidente prejuízo ao 

investigado que, ouvido na Delegacia sem a presença de defensor, negou 

o dolo em sua conduta, apesar de ter admitido a aquisição do bem de 

origem ilícita.  

Ora, ainda que não preveja a lei expressamente o momento em que deve 

ocorrer a confissão formal e circunstanciada para fins do acordo, certo é 

que, tratando-se o ANPP de um ato bilateral, não se mostra razoável que o 

investigado que, no específico caso dos autos, muito provavelmente 
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desconhece o novíssimo instituto penal - sequer tenha a oportunidade de 

decidir se age a fim de possibilitar o benefício, o que não está de acordo 

com o espírito da lei, incorrendo-se em nítida disparidade de armas.  

Certeira, portanto, a pontual afirmação da d. magistrada de que...”a 

assimetria informacional, que prejudica sobremaneira o denunciado, parte 

mais vulnerável da embrionária relação processual-penal, pois em fase 

pré-processual, na maioria dos casos, não há defesa técnica que o assista, 

muitas vezes se limitando a atuação da Defensoria Pública ao status 

libertatis do investigado na audiência de custódia, quando autuado em 

flagrante. Se este Juízo, ao arrepio da novel legislação, recebesse a 

denúncia, lançaria sobre o investigado o fardo e a estigmatização da 

persecução penal, em afronta ao espírito despenalizador da Lei, que 

inseriu no âmbito da justiça criminal mais uma ferramenta de solução 

consensual, absolutamente consentânea à moderna dogmática penal” (fls. 

38/39).  

Some-se, ao tudo quanto exposto, a necessidade, --e nisto, sim, exige-se 

de um Poder Judiciário a atuação de forma isenta na relação 

acusado/acusador-- de exigir a devida fundamentação e formação do 

contraditório sobre todas as manifestações das partes, até mesmo em 

observância do princípio hoje consagrado da paridade de armas. E se a 

nova legislação trouxe competência maior e mais abrangente ao 

Ministério Público, inegável também que a ele imputou amplitude maior 

de ônus para o exercício dessa nova função, não podendo exercer o 

direito de invocar a primeira, e desprezar a segunda, ou delegar o seu 

cumprimento ao Poder Judiciário, posto que indivisível essas funções 
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frente a nova legislação.  

Veja-se, nesse sentido, que ainda nos termos da nova lei (Lei 13.964/2019) 

o investigado (destaquei) deverá ser intimado até mesmo se houver 

arquivamento do inquérito policial (art. 28) ou ainda (sobre a possibilidade 

do contraditório e ao duplo grau de apreciação de seu inconformismo) 

exercer seu direito de recurso em caso de recusa na proposta do acordo 

pelo Promotor de Justiça natural (art. 28-A, § 14).  

E tudo isso ocorre, como decorre da lei, na fase investigativa, sem que 

ainda exista formalmente o processo de ação penal instaurado.  

E por isso, e já aqui repetitivo, pontuou a digna magistrada que...”cabe 

notificação específica pelo Ministério Público, a fim de iniciar as tratativas 

do acordo, para o fim de alcançar, em contrapartida, a inesfastável 

confissão formal e detalhada do evento criminoso perante o Parquet. Essa 

notificação, em fase pré-processual, não se confunde com a intimação 

judicial - e por certo que o Juízo, em respeito à imparcialidade, deve 

manter posição equidistante das partes, não lhe incumbindo promover 

acordos no âmbito penal (a exemplo do que já ocorria com as 

colaborações premiadas). À vista disso, pode ser o investigado interpelado 

por qualquer meio hábil de comunicação, preferencialmente eletrônico, 

consoante artigo 6º, § 1º, da Resolução Conjunta nº 20/20 do Conselho 

Nacional dos Procuradores-Gerais, segundo o qual, caso não haja resposta 

ou efetivo contato, apesar da tentativa, resta autorizada notificação por 

Diário Oficial do Ministério Público”. E nem mesmo vê-se dificuldade nesse 

ato pois demonstram os autos que o investigado foi localizado e ouvido no 

inquérito policial, e portanto deveria ser novamente intimado quando do 
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ato final do digno representante do Ministério Público” (fls. 39).  

Não desconhece esse Relator que o Supremo Tribunal Federal, por decisão 

monocrática do Ministro Luiz Fux suspendeu, temporária e parcialmente, 

dispositivos que versam sobre a nova sistemática processual trazida pela 

nova lei (“Pacote Anticrime”), tendo sido reunida várias ações (04) onde 

questionada a nova lei. E entre elas há uma específica (ADI 6305), ajuizada 

pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Pública onde 

questiona-se o artigo 28 (grifei) ao fundamento de que, no momento, a 

instituição Ministério Público não tem condições estruturais e ou 

financeiras para a sua adaptação a nova realidade jurídica.  

Especificamente sobre esse pedido, que foi acolhido pelo Ministro Luiz Fux 

em sua decisão monocrática, assim foi exposto:  

“Em relação a esse dispositivo, impugnado exclusivamente nos autos da 

ADI 6305, a parte autora Associação Nacional dos Membros do Ministério 

Público afirma, in verbis: “De fato, esta alteração é muito elogiável, 

tratando-se de medida que, há muito tempo, é aguardada pela 

comunidade jurídica brasileira, preservando a imparcialidade judicial e o 

protagonismo ministerial que são medidas estruturais do sistema 

acusatório. Ocorre que, ao estabelecer a vigência da alteração proposta 

no novo enunciado do art. 28 em prazo de 30 dias após a data de sua 

publicação, a lei desafiou normas constitucionais que dizem respeito à 

falta de razoabilidade e proporcionalidade da alteração para a sua 

vigência, na medida em que causará extremo impacto na autonomia e 

gestão administrativa e financeira do Ministério Público. O fato é que em 

todo o país, o elevado número de inquéritos policiais e outros elementos 
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investigativos de mesma natureza é uma realidade inconteste, que não 

pode ser desconsiderada. O novo comando legislativo parece não ter 

somente desconsiderado esta realidade, mas também toda a problemática 

que a envolve, com a existência de inquéritos físicos e digitais, a 

necessidade de compartilhamento de sistemas de informática, a 

estruturação administrativa das instituições envolvidas, entre outras. 

Sobre a questão do volume de inquéritos, para se ter uma noção da 

situação real que se enfrenta, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

fez um levantamento de dados que apontou para um acervo de 829 

inquéritos policiais objetos de aplicação do art. 28 do CPP no ano de 2019, 

o que daria uma média mensal de 70 procedimentos investigatórios 

criminais para apreciação do Procurador-Geral de Justiça. A partir da 

ampliação feita pelo novo art. 28, o número apresentado pelo MPSP de 

arquivamentos no ano de 2019 seria de 174.822, o que daria uma média 

mensal de análise de 14.500 procedimentos. Esta situação, que se repete 

na medida das suas especificidades em outros Estados da Federação, não 

pode ser desprezada, sob pena de ser instituído o caos processual 

sistêmico. [...] Criou-se, agora, nova competência institucional, em que o 

Ministério Público passa a revisar todos os arquivamentos de inquéritos 

policiais e procedimentos investigatórios criminais do país. Trata-se de 

regra que demanda reestruturação e não mera reorganização!”  

Vê-se, portanto, como acima já analisado que, se a nova legislação trouxe 

nova competência institucional ao Ministério Público, deve ela ser 

exercida em sua plenitude, não podendo a instituição nela avançar, ou 

exercitá-la de forma parcial, sem garantir o constitucional direito de todos 
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os envolvidos, por falta de restruturação ou recursos, o que se vê 

exemplificado nos autos em análise.  

Poder-se-ia alegar, no caso em exame, que caberia, ou poderia, o Poder 

Judiciário, proceder aos atos necessários à realização de intimação do 

investigado para colher sua manifestação, sem prejuízo de futura análise 

quanto ao recebimento da denúncia já que, tem tese, presentes estão os 

requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal.  

A esse argumento, em tese, responde-se que necessário é ao Poder 

Judiciário, pela nova sistemática, garantir o equilíbrio entre as partes, não 

podendo mais assumir responsabilidade que não é dele, ou dele foi 

retirada, sendo clara a lei nesse sentido. Fere-se, assim, a paridade de 

armas.  

E sem entrar no mérito sobre a natureza jurídica da composição trazida 

pela nova lei, se direito subjetivo do investigado ou faculdade do 

Ministério Público, e menos ainda nas razões invocadas para a não 

formalização do acordo, posto que respeitada aqui a exclusividade da 

instituição, resta ao Poder Judiciária atuar como fiscal ou garantidor das 

ações, e do direito, das partes sendo que dentre as normas exigidas para o 

regular processo está, sem dúvida alguma, a exigência quanto a 

demonstração e presença de seus requisitos, e dentre eles o interesse 

processual (critérios abstratos), que se vê evidenciado pela adequação 

necessidade/utilidade e adequação, sem o que, evidentemente, não pode 

existir qualquer ação ou procedimento. 

E se o Ministério Público, como verificado nos autos em exame, não se 

desincumbiu desse ônus, não garantindo ao investigado sua manifestação 
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ou a ele oportunizado ao menos conhecer a possibilidade de uma tratativa 

ou exercer seu regular e sagrado direito de defesa naquela fase, evidente 

fica, aos olhos deste Relator, que não pode ser vislumbrado, pelo menos 

antes da realização desses atos, o interesse processual na ação penal 

pretendida, o que poderá por ele ser renovada a qualquer tempo, se 

comprovados e demonstrados esses requisitos.  

Ante todo o exposto, e pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.  

É como voto.  

Newton Neves 

Relator 

 

 A Procuradoria-Geral de Justiça opôs Embargos de 

Declaração, que foram rejeitados por r. decisão de seguinte teor: 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 

Criminal nº 1507691-40.2020.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, 

em que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO e Interessado MICAEL COSTA MIRANDA, é embargado 

COLENDA 16ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.  

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

Rejeitaram os embargos, anotado o prequestionamento. V. U., de 

conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.  
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O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES 

(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE 

SOUZA NUCCI.  

São Paulo, 30 de junho de 2020. 

NEWTON NEVES 

Relator 

Assinatura Eletrônica 

VOTO Nº.....: 42421  

EDEC Nº.....: 1507691-40.2020.8.26.0050/50000  

COMARCA.....: SÃO PAULO  

EMBARGANTE..: MINISTÉRIO PÚBLICO  

EMBARGADA...: COLENDA 16ª CÂMARA DE DIREITO 

CRIMINAL  

INTERESSADO.: MICAEL COSTA MIRANDA  

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de ambiguidade, 

obscuridade, contradição ou omissão Caráter infringente 

Prequestionamento anotado Embargos rejeitados (voto nº 42421)*.  

Após a edição do V. Acórdão de fls. 76/95, opõe o MINISTÉRIO 

PÚBLICO embargos declaratórios, com efeito infringente, alegando que, 

no julgado que manteve a rejeição da denúncia ofertada contra MICAEL 

COSTA MIRANDA por suposta prática de crime de receptação, houve 

omissão “por não ter apreciado a questão à luz do artigo 28-A, caput (que 

prescreve a confissão como pressuposto para o acordo de não persecução 

penal), do artigo 257, inciso I (que confere ao Ministério Público a 
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legitimidade privativa para a promoção da ação penal pública) e do artigo 

395, incisos II e III (que prescreve as condições da ação e os pressupostos 

processuais, bem como a justa causa, como requisitos para a 

admissibilidade da ação penal), todos do Código de Processo Penal”.  

É o relatório, no essencial.  

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, cabem 

embargos declaratórios para sanar eventual ambiguidade duplo sentido, 

obscuridade ininteligível, contradição incoerência ou omissão lacuna, 

admitindo-se ainda a finalidade exclusiva de prequestionamento.  

O efeito infringente que pode também surgir nos embargos de declaração 

somente é admitido em caso de omissão ou contradição, vez que a decisão 

poderá alterar o rumo do que já decidido. A ambiguidade e a obscuridade 

apenas possibilitam o aclaramento do que eventualmente está implícito.  

No caso dos autos, não se vislumbra omissão, contradição, obscuridade ou 

ambiguidade no julgado, o que é declarado em atenção aos embargos 

apresentados, pois todas as alegações trazidas nos embargos foram 

apreciadas, de modo claro, coerente e inteligível, no V. Acórdão, o que se 

afere pela leitura atentado do texto.  

Com efeito, restou asseverado que “A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 

2019, que “aperfeiçoa a legislação penal e processual penal”, conhecida 

como “Pacote Anticrime”, trouxe o instituto do acordo de não persecução 

penal (ANPP).  

Referido instituto acrescentou o artigo 28-A, do Código de Processo Penal, 

dispondo que, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público 

poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime, fixando pressupostos e 
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requisitos exigidos para essa oferta, na qual serão estabelecidas condições 

ajustadas cumulativa e alternativamente.  

É claro e taxativo também o texto de lei ao dispor, no seu artigo 28-A, § 

14, do CPP, que “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 referido artigo, vez mais respeitados doutos entendimentos em sentido 

contrário, está em conformidade com todo o arcabouço jurídico trazido 

pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019 que, ao trazer regras de 

aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal, trouxe o ANPP (-

acordo de não persecução penal-), que está inserido, e é preciso sempre 

destacar, dentre a normatização própria do Juiz das Garantias que 

estabeleceu, de forma clara e taxativa, a estrutura acusatória do processo 

penal, vedando a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição 

da atuação probatória do órgão de acusação.  

Portanto, e conforme a lei, não cabe ao Poder Judiciário a exauriente 

análise quanto à discricionariedade do ato, sob pena de imiscuir-se em 

constitucional função do Ministério Público.  

A atuação do Poder Judiciário, órgão julgador, limita-se, como dito 

acima, à função fiscalizadora ou de simples análise do aspecto formal da 

aplicação do instituto ao caso submetido à jurisdição. Ou seja, em outras 

palavras, o Poder Judiciário somente é chamado a intervir como fiscal de 

proposta de acordo apresentada e já aceita pelo investigado e a ele 

apresentada para chancela da formalização. Portanto, pressupõe que as 

partes (-- órgão acusador e órgão defensor--) estão de acordo com o ato já 

realizado, que receberá, ou não, a chancela do órgão julgador. Tão só.  
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E nesse sentido a norma penal (-art. 28-A, parágrafos 4º, 5º e 6º, também 

não deixa dúvidas ou permite interpretação outra de que somente haverá a 

intervenção do Poder Judiciário em havendo proposta de acordo. No 

silêncio, ou seja, em havendo ordem de arquivamento ou recusa na 

proposta de acordo (-como no caso em análise-) não está prevista, sob 

qualquer forma, a intervenção do Poder Judiciário.  

Todavia, no específico caso dos autos, não se pode negar razão à N. 

Magistrada ao observar, por sua bem lançada, jurídica e clara decisão 

sobre tema novo agora inserido em nossa legislação, evidente prejuízo ao 

investigado que, ouvido na Delegacia sem a presença de defensor, negou o 

dolo em sua conduta, apesar de ter admitido a aquisição do bem de origem 

ilícita.  

Ora, ainda que não preveja a lei expressamente o momento em que deve 

ocorrer a confissão formal e circunstanciada para fins do acordo, certo é 

que, tratando-se o ANPP de um ato bilateral, não se mostra razoável que o 

investigado que, no específico caso dos autos, muito provavelmente 

desconhece o novíssimo instituto penal - sequer tenha a oportunidade de 

decidir se age a fim de possibilitar o benefício, o que não está de acordo 

com o espírito da lei, incorrendose em nítida disparidade de armas.  

Certeira, portanto, a pontual afirmação da d. magistrada de que...”a 

assimetria informacional, que prejudica sobremaneira o denunciado, parte 

mais vulnerável da embrionária relação processual-penal, pois em fase 

pré-processual, na maioria dos casos, não há defesa técnica que o assista, 

muitas vezes se limitando a atuação da Defensoria Pública ao status 

libertatis do investigado na audiência de custódia, quando autuado em 

flagrante. Se este Juízo, ao arrepio da novel legislação, recebesse a 
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denúncia, lançaria sobre o investigado o fardo e a estigmatização da 

persecução penal, em afronta ao espírito despenalizador da Lei, que 

inseriu no âmbito da justiça criminal mais uma ferramenta de solução 

consensual, absolutamente consentânea à moderna dogmática penal” (fls. 

38/39).  

Some-se, ao tudo quanto exposto, a necessidade, --e nisto, sim, exige-se de 

um Poder Judiciário a atuação de forma isenta na relação 

acusado/acusador-- de exigir a devida fundamentação e formação do 

contraditório sobre todas as manifestações das partes, até mesmo em 

observância do princípio hoje consagrado da paridade de armas.  

E se a nova legislação trouxe competência maior e mais abrangente ao 

Ministério Público, inegável também que a ele imputou amplitude maior de 

ônus para o exercício dessa nova função, não podendo exercer o direito de 

invocar a primeira, e desprezar a segunda, ou delegar o seu cumprimento 

ao Poder Judiciário, posto que indivisível essas funções frente a nova 

legislação.  

Veja-se, nesse sentido, que ainda nos termos da nova lei (Lei 13.964/2019) 

o investigado (destaquei) deverá ser intimado até mesmo se houver 

arquivamento do inquérito policial (art. 28) ou ainda (sobre a 

possibilidade do contraditório e ao duplo grau de apreciação de seu 

inconformismo) exercer seu direito de recurso em caso de recusa na 

proposta do acordo pelo Promotor de Justiça natural (art. 28-A, § 14).  

E tudo isso ocorre, como decorre da lei, na fase investigativa, sem que 

ainda exista formalmente o processo de ação penal instaurado.  

E por isso, e já aqui repetitivo, pontuou a digna magistrada que...”cabe 

notificação específica pelo Ministério Público, a fim de iniciar as tratativas 
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do acordo, para o fim de alcançar, em contrapartida, a inesfastável 

confissão formal e detalhada do evento criminoso perante o Parquet. Essa 

notificação, em fase pré-processual, não se confunde com a intimação 

judicial - e por certo que o Juízo, em respeito à imparcialidade, deve 

manter posição equidistante das partes, não lhe incumbindo promover 

acordos no âmbito penal (a exemplo do que já ocorria com as 

colaborações premiadas). À vista disso, pode ser o investigado interpelado 

por qualquer meio hábil de comunicação, preferencialmente eletrônico, 

consoante artigo 6º, § 1º, da Resolução Conjunta nº 20/20 do Conselho 

Nacional dos Procuradores-Gerais, segundo o qual, caso não haja 

resposta ou efetivo contato, apesar da tentativa, resta autorizada 

notificação por Diário Oficial do Ministério Público”. E nem mesmo vê-se 

dificuldade nesse ato pois demonstram os autos que o investigado foi 

localizado e ouvido no inquérito policial, e portanto deveria ser novamente 

intimado quando do ato final do digno representante do Ministério 

Público” (fls. 39).  

Não desconhece esse Relator que o Supremo Tribunal Federal, por decisão 

monocrática do Ministro Luiz Fux suspendeu, temporária e parcialmente, 

dispositivos que versam sobre a nova sistemática processual trazida pela 

nova lei (“Pacote Anticrime”), tendo sido reunida várias ações (04) onde 

questionada a nova lei. E entre elas há uma específica (ADI 6305), 

ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Pública 

onde questiona-se o artigo 28 (grifei) ao fundamento de que, no momento, 

a instituição Ministério Público não tem condições estruturais e ou 

financeiras para a sua adaptação a nova realidade jurídica.  

Especificamente sobre esse pedido, que foi acolhido pelo Ministro Luiz Fux 
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em sua decisão monocrática, assim foi exposto:  

“Em relação a esse dispositivo, impugnado exclusivamente nos autos da 

ADI 6305, a parte autora Associação Nacional dos Membros do Ministério 

Público afirma, in verbis: “De fato, esta alteração é muito elogiável, 

tratando-se de medida que, há muito tempo, é aguardada pela comunidade 

jurídica brasileira, preservando a imparcialidade judicial e o 

protagonismo ministerial que são medidas estruturais do sistema 

acusatório. Ocorre que, ao estabelecer a vigência da alteração proposta 

no novo enunciado do art. 28 em prazo de 30 dias após a data de sua 

publicação, a lei desafiou normas constitucionais que dizem respeito à 

falta de razoabilidade e proporcionalidade da alteração para a sua 

vigência, na medida em que causará extremo impacto na autonomia e 

gestão administrativa e financeira do Ministério Público. O fato é que em 

todo o país, o elevado número de inquéritos policiais e outros elementos 

investigativos de mesma natureza é uma realidade inconteste, que não 

pode ser desconsiderada. O novo comando legislativo parece não ter 

somente desconsiderado esta realidade, mas também toda a problemática 

que a envolve, com a existência de inquéritos físicos e digitais, a 

necessidade de compartilhamento de sistemas de informática, a 

estruturação administrativa das instituições envolvidas, entre outras. Sobre 

a questão do volume de inquéritos, para se ter uma noção da situação real 

que se enfrenta, o Ministério Público do Estado de São Paulo fez um 

levantamento de dados que apontou para um acervo de 829 inquéritos 

policiais objetos de aplicação do art. 28 do CPP no ano de 2019, o que 

daria uma média mensal de 70 procedimentos investigatórios criminais 

para apreciação do Procurador-Geral de Justiça. A partir da ampliação 

feita pelo novo art. 28, o número apresentado pelo MPSP de 
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arquivamentos no ano de 2019 seria de 174.822, o que daria uma média 

mensal de análise de 14.500 procedimentos. Esta situação, que se repete 

na medida das suas especificidades em outros Estados da Federação, não 

pode ser desprezada, sob pena de ser instituído o caos processual 

sistêmico. [...] Criou-se, agora, nova competência institucional, em que o 

Ministério Público passa a revisar todos os arquivamentos de inquéritos 

policiais e procedimentos investigatórios criminais do país. Trata-se de 

regra que demanda reestruturação e não mera reorganização!”  

Vê-se, portanto, como acima já analisado que, se a nova legislação trouxe 

nova competência institucional ao Ministério Público, deve ela ser 

exercida em sua plenitude, não podendo a instituição nela avançar, ou 

exercitá-la de forma parcial, sem garantir o constitucional direito de todos 

os envolvidos, por falta de restruturação ou recursos, o que se vê 

exemplificado nos autos em análise.  

Poder-se-ia alegar, no caso em exame, que caberia, ou poderia, o Poder 

Judiciário, proceder aos atos necessários à realização de intimação do 

investigado para colher sua manifestação, sem prejuízo de futura análise 

quanto ao recebimento da denúncia já que, tem tese, presentes estão os 

requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal.  

A esse argumento, em tese, responde-se que necessário é ao Poder 

Judiciário, pela nova sistemática, garantir o equilíbrio entre as partes, não 

podendo mais assumir responsabilidade que não é dele, ou dele foi 

retirada, sendo clara a lei nesse sentido. Fere-se, assim, a paridade de 

armas.  

E sem entrar no mérito sobre a natureza jurídica da composição trazida 

pela nova lei, se direito subjetivo do investigado ou faculdade do 
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Ministério Público, e menos ainda nas razões invocadas para a não 

formalização do acordo, posto que respeitada aqui a exclusividade da 

instituição, resta ao Poder Judiciária atuar como fiscal ou garantidor das 

ações, e do direito, das partes sendo que dentre as normas exigidas para o 

regular processo está, sem dúvida alguma, a exigência quanto a 

demonstração e presença de seus requisitos, e dentre eles o interesse 

processual (critérios abstratos), que se vê evidenciado pela adequação 

necessidade/utilidade e adequação, sem o que, evidentemente, não pode 

existir qualquer ação ou procedimento.  

E se o Ministério Público, como verificado nos autos em exame, não se 

desincumbiu desse ônus, não garantindo ao investigado sua manifestação 

ou a ele oportunizado ao menos conhecer a possibilidade de uma tratativa 

ou exercer seu regular e sagrado direito de defesa naquela fase, evidente 

fica, aos olhos deste Relator, que não pode ser vislumbrado, pelo menos 

antes da realização desses atos, o interesse processual na ação penal 

pretendida, o que poderá por ele ser renovada a qualquer tempo, se 

comprovados e demonstrados esses requisitos” (fls. 86/95).  

Dessa forma, não se observa as alegadas contradição, obscuridade ou 

omissão e, exercida a atividade jurisdicional pelo C. Colegiado, é certo que 

a modificação do julgado não se há de alcançar pela via dos embargos de 

declaração, cuja finalidade é esclarecer dúvidas ou contradições no julgado.  

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos, anotado o prequestionamento.  

É como voto.  

Newton Neves 

Relator 
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 Verifica-se que a Corte Estadual, por órgão fracionário, 

concluiu que a falta de informação ao investigado sobre a possibilidade 

de, confessando, fazer jus ao acordo de não persecução penal, e de se lhe 

oportunizar a proposta, notificando-o especificamente para tal fim, é 

causa de rejeição da denúncia por ausência de interesse de agir, justa 

causa e de pressuposto processual, nos termos do art. 395, incisos II e III, 

do Código de Processo Penal, não sendo válida a simples versão por ele 

prestada perante a Autoridade Policial. 

 Assim decidindo, a Colenda Câmara Julgadora contrariou o 

artigo 28-A, caput e § 14, o artigo 257, inciso I e o artigo 395, incisos II e 

III, todos do Código de Processo Penal, abrindo ensanchas à interposição 

do presente Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, 

alínea a da Constituição Federal. 

 

2 – DA DECISÃO PROFERIDA PELA COLENDA TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EM CASO ANÁLOGO (Recurso Em Sentido Estrito nº 1506977-

80.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido GILBERTO 

ROCHA SANTOS).  
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 Em caso análogo, a Colenda Terceira Câmara de Direito 

Criminal decidiu em sentido diametralmente contrário, consoante se 

infere do respectivo acórdão: 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº 

1506977-80.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é 

recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido 

GILBERTO ROCHA SANTOS.  

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO 

RECORRIDA, PARA RECEBER A DENÚNCIA E PARA DETERMINAR O 

REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM, INCLUSIVE COM A 

APRECIAÇÃO, POR PARTE DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

DA POSSÍVEL SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS 

DO ARTIGO 89 DA LEI N. 9.099/95. V.U., de conformidade com o voto do 

relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO 

LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E 

TOLOZA NETO.  

São Paulo, 15 de maio de 2020. 

CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO 
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Relator 

Assinatura Eletrônica 

Voto nº 14678  

Recurso em Sentido Estrito nº 1506977-80.2020.8.26.0050  

Comarca de São Paulo  

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo  

Recorrido: Gilberto Rocha Santos  

MMª. Juíza: Doutora Fernanda Afonso de Almeida  

Ementa Recurso em Sentido Estrito Justiça Pública Rejeição da denúncia 

Decisão calcada na ausência de justa causa pela inobservância de condição 

de procedibilidade consistente na oferta de acordo de não-persecução 

penal Insubsistência Benefício não ofertado de maneira fundamentada 

Manifestação do Procurador de Justiça ratificando o entendimento 

exposto pelo órgão do Ministério Público atuante em primeira instância 

Artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal Decisão que coactou 

prematuramente o exercício da 'ius accusationis' Denúncia recebida 

Recurso provido, com determinação.  

Vistos.  

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do 

Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia ofertada em 

desfavor de GILBERTO ROCHA SANTOS, como incurso no artigo 155, 

“caput” do Código Penal.  

Em suas razões recursais o representante do Ministério Público busca o 
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recebimento da inicial acusatória, alegando em síntese que a ausência de 

confissão formal por parte do acusado é impeditiva para a formulação do 

acordo de não persecução penal.  

O recurso foi regularmente processado e respondido em contrarrazões, 

com a manutenção da decisão recorrida pelo MM. Juiz.  

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do 

recurso.  

Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de 

eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1º, da 

Resolução nº 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução nº 

772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de 

julgamento.  

É o relatório.  

Consta dos autos que no dia 13 de março de 2020, na cidade de São Paulo, 

o acusado GILBERTO ROCHA SANTOS teria arrebatado o aparelho de 

telefone celular das mãos da vítima e empreendido fuga pela estação de 

metrô “Guilhermina/Esperança”, contudo, chegando na linha de bloqueio 

das catracas ele foi detido pelos agentes de segurança e acabou preso em 

flagrante.  

Conduzido ao distrito policial, o acusado foi interrogado pela autoridade 

policial, mas preferiu permanecer em silêncio.  

A falta de confissão formal justificou a não oferta do acordo de 

persecução penal por parte do representante do Ministério Público, que 
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então ofereceu denúncia por infração ao artigo 155, “caput”, do Código 

Penal.  

A MMª. Juíza, contudo, entendeu que ainda haveria a possibilidade de 

oferecimento do acordo de não persecução penal, justificando que a 

“confissão formal”, mencionada no artigo 28-A, do Código de Processo 

Penal, poderia ser obtida pelo representante do Ministério Público em 

ocasião especialmente designada para tanto.  

Justificou ainda que a Lei n. 13.964/2019, que introduziu no Código de 

Processo Penal o acordo de não persecução penal, não previu que a 

confissão do réu ocorresse exclusivamente no distrito policial, quando do 

seu interrogatório pela autoridade policial, o que abriria a oportunidade 

para que o órgão acusador perquirisse a confissão do acusado antes de 

oferecer a denúncia.  

Com base em tais fundamentos, a MM. Juíza aplicou a regra do artigo 28-

A, § 14, do Código de Processo Penal e promoveu a remessa do feito à 

Procuradoria de Justiça. Na sequência, o Procurador de Justiça reafirmou 

o entendimento esposado pelo órgão oficiante na origem, ou seja, 

ratificou a negativa de formulação de acordo de não-persecução penal 

ante a falta do requisito indispensável.  

Com o retorno do feito, a MM. Juíza proferiu sentença de rejeição da 

denúncia, justificada na ausência de justa causa consistente na 

insatisfação da nova condição de procedibilidade o acordo de não 

persecução penal.  

Contra tal decisão houve a interposição de recurso em sentido estrito por 
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parte do representante do Ministério Público, pugnando pelo 

recebimento da peça acusatória e o início do processo penal.  

E com razão o recorrente.  

É certo que dentre os requisitos para o oferecimento do acordo de não 

persecução penal está a necessidade de confissão formal do acusado além 

da inexistência de violência ou grave ameaça na prática da infração penal 

e da pena mínima em abstrato ser inferior a quatro anos.  

E quanto ao requisito da confissão formal, na hipótese dos autos, de fato 

ele não foi preenchido, na medida em que o acusado, preso em flagrante 

e conduzido à presença da autoridade policial para o interrogatório, 

preferiu permanecer em silêncio.  

É evidente que o mencionado instrumento negocial demandará, ao longo 

dos próximos anos, a discussão a respeito das diversas questões que 

envolvem a sua aplicabilidade no caso concreto, dentre elas, aquela 

relacionada à confissão formal do acusado. Se por um lado a lei processual 

penal exige a confissão formal como um dos termos do acordo, por outro, 

não houve previsão expressa de que tal confissão estaria circunscrita à 

fase investigativa.  

Daí porque se alega que o representante do Ministério Público deveria 

então, antevendo a possibilidade de proposta do acordo, diligenciar para 

alcançar a confissão do investigado, notificando-o para dar início às 

tratativas do acordo.  

Entretanto, a meu sentir, a obrigatoriedade imposta ao órgão acusador, 

de fomentar a confissão criminal, cria uma condição de procedibilidade 
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para a ação penal que não tem previsão legal e que não se amolda ao 

Estado Democrático de Direito.  

Eventualmente, os membros do Ministério Público, quando possível, 

poderão realizar gestão junto às autoridades policiais para que elas já 

esclareçam aos investigados, na ocasião do interrogatório, sobre a 

existência do acordo de não persecução penal e seus requisitos, incluindo 

a confissão circunstanciada.  

E nesse passo, houve justificativa idônea por parte do titular da ação penal 

em recusar a oferta do acordo.  

A exemplo dos outros institutos despenalizadores como a transação penal 

e a suspensão condicional do processo, o acordo de não persecução penal 

é modalidade de justiça negocial e por isso deve ser encarado como 

poder-dever do Ministério Público, de sorte que a imposição ao órgão 

acusador para propor o acordo desvirtuaria o instituto, eis que não se 

pode falar em 'acordo' quando o representante do Ministério Público é 

obrigado a propô-lo.  

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o instituo 

semelhante da suspensão condicional do processo:  

“Não há que se falar em obrigatoriedade do Ministério Público quanto ao 

oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo. Do 

contrário, o titular da ação penal seria compelido a sacar de um 

instrumento de índole tipicamente transacional, como é o sursis 

processual. O que desnaturaria o próprio instituto da suspensão, eis que 

não se pode falar propriamente em transação quando a uma das partes (o 
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órgão de acusação, no caso) não é dado o poder de optar ou não por ela.” 

(HC 84.342/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto).  

Não fosse o bastante, a manifestação da lavra do Douto Procurador-Geral 

de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio em conformidade com o 

entendimento do órgão do Ministério Público atuante na primeira 

instância, ratificando a inviabilidade de oferta do acordo, esgota a 

oportunidade de prosseguir na discussão quanto ao cabimento da 

proposta.  

E bem por isso, a decisão de rejeição da denúncia com fundamento no 

artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal (falta de pressuposto 

processual ou condição para o exercício da ação penal), revelou uma 

forma de romper a ordem jurídica de forma indireta, fazendo prevalecer o 

posicionamento contrário àquele sustentado pelo titular da ação penal, 

coactando indevidamente a ação penal. 

De todo modo, a denúncia parece peça tecnicamente perfeita, revestida 

de justa causa para a instauração da ação penal, de sorte que a decisão 

ora recorrida não merece prevalecer.  

ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA 

CASSAR A DECISÃO RECORRIDA, PARA RECEBER A DENÚNCIA E PARA 

DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM, 

INCLUSIVE COM A APRECIAÇÃO, POR PARTE DO REPRESENTANTE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, DA POSSÍVEL SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 89 DA LEI N. 9.099/95.  

Andrade de Castro 
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Relator 

 

 A existência de dissídio dentro do mesmo Tribunal desvela, 

por si, a relevância da questão, e de se buscar uma solução, a bem da 

segurança jurídica. 

 

3 – DA CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 28-A, CAPUT e § 14, 257, INCISO I 

E 395, INCISOS II E III, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

 

 O v. acórdão contrariou o artigo 28-A, caput (que 

prescreve a confissão como pressuposto para o acordo de não persecução 

penal) e § 14 (que não prevê a possibilidade de o juiz ordenar, de ofício, a 

remessa dos autos a órgão superior na forma do art. 28), o artigo 257, 

inciso I (que confere ao Ministério Público a legitimidade privativa para a 

promoção da ação penal pública, e inaugura o sistema acusatório no 

processo penal brasileiro) e o artigo 395, incisos II e III (que elenca  as 

condições da ação e os pressupostos processuais, bem como a justa causa, 

como requisitos para a admissibilidade da ação penal), todos do Código de 

Processo Penal. 

 Os dispositivos da lei federal contrariados assim dispõem: 

“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, 
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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:  

(...) 

§ 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.” 

 

“Art. 257. Ao Ministério Público cabe: 

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na 

forma estabelecida neste Código; (...)” 

 

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada 

quando: 

(...) 

II – faltar pressuposto processual ou condição para o 

exercício da ação penal; ou 

III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.” 

  Inicialmente convém assinalar, na esteira do Enunciado nº 

21, PGJ -CGMP-Lei nº 13.964/10, que ‘a proposta de acordo de não 
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persecução penal tem natureza de instrumento de política criminal e sua 

avaliação é discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e 

suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Trata-se de 

prerrogativa institucional do Ministério Público e não direito subjetivo do 

investigado´. 

 A Lei nº 13.964/19 inseriu o acordo de não persecução 

penal (ANPP) no artigo 28-A do Código de Processo Penal. 

 Trata-se de negócio jurídico-processual entabulado entre o 

Ministério Público e o investigado, que implica em mitigação do princípio 

da obrigatoriedade da ação penal. Se antes o Ministério Público, não 

sendo hipótese de arquivamento ou continuidade das diligências, estava 

impelido a denunciar (clássica e tradicional visão do processo penal), a 

partir de 24 de janeiro de 2020, com a entrada em vigor da mencionada 

lei, pode implementar o acordo de não persecução penal. 

 O art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal 

estabeleceu, como pressuposto para o acordo de não persecução penal, 

que o investigado tenha “confessado formal e circunstancialmente a 

prática da infração penal”. 

 Na hipótese dos autos, a falta de confissão formal justificou 

a não oferta do acordo de persecução penal por parte do representante 

do Ministério Público, que então ofereceu denúncia. 

 A MMª. Juíza, contudo, entendeu que ainda haveria a 

possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, 

justificando que a “confissão formal”, mencionada no artigo 28-A, do 
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Código de Processo Penal, poderia ser obtida pelo representante do 

Ministério Público em ocasião especialmente designada para tanto.  

 Justificou ainda que a Lei n. 13.964/2019, que introduziu no 

Código de Processo Penal o acordo de não persecução penal, não previu 

que a confissão do réu ocorresse exclusivamente no distrito policial, 

quando do seu interrogatório pela autoridade policial, o que abriria a 

oportunidade para que o órgão acusador perquirisse a confissão do 

acusado antes de oferecer a denúncia.  

 Com base em tais fundamentos, a MM. Juíza aplicou a 

regra do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal e promoveu a 

remessa do feito à Procuradoria de Justiça.   

 Na sequência, o Procurador-Geral de Justiça reafirmou o 

entendimento esposado pelo órgão oficiante na origem, ou seja, ratificou 

a negativa de formulação de acordo de não-persecução penal ante a falta 

do requisito indispensável.  

 Com o retorno do feito, a MM. Juíza proferiu sentença de 

rejeição da denúncia, justificada na ausência de justa causa consistente na 

insatisfação da nova condição de procedibilidade o acordo de não 

persecução penal.  

 É certo que dentre os requisitos para o oferecimento do 

acordo de não persecução penal está a necessidade de confissão formal 

do acusado além da inexistência de violência ou grave ameaça na prática 

da infração penal e da pena mínima em abstrato ser inferior a quatro 

anos.  
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 E quanto ao requisito da confissão formal, na hipótese dos 

autos, de fato ele não foi preenchido, na medida em que o acusado negou 

a prática do crime perante a Autoridade Policial. 

 Daí porque se alega que o representante do Ministério 

Público deveria então, antevendo a possibilidade de proposta do acordo, 

diligenciar para alcançar a confissão do investigado, notificando-o para dar 

início às tratativas do acordo.  

 O eminente Desembargador César Augusto Andrade de 

Castro, ao relatar o acórdão proferido no julgamento do Recurso Em 

Sentido Estrito nº 1506977-80.2020.8.26.0050, consignou com 

percuciência:  “É evidente que o mencionado instrumento negocial 

demandará, ao longo dos próximos anos, a discussão a respeito das 

diversas questões que envolvem a sua aplicabilidade no caso concreto, 

dentre elas, aquela relacionada à confissão formal do acusado. Se por um 

lado a lei processual penal exige a confissão formal como um dos termos 

do acordo, por outro, não houve previsão expressa de que tal confissão 

estaria circunscrita à fase investigativa.” 

 A decisão de rejeição da denúncia gerou um “impasse 

jurídico” de difícil solução: o Procurador-Geral de Justiça ratificou o 

oferecimento da denúncia, entendendo não ser o caso de oferecimento 

de proposta de não persecução penal em razão de o investigado não ter 

confessado a prática da infração, ao passo que a MMª. Juíza rejeitou a 

denúncia, por entender que o Ministério Público deveria ter notificado o 

investigado para cientificá-lo de seus direitos, dentre os quais o de 

celebração do acordo mediante confissão. 
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 O próprio acórdão ora embargado reconheceu que essa 

tarefa não incumbe ao Poder Judiciário, na medida em que a formulação 

de proposta de não persecução criminal é um poder discricionário do 

Ministério Público, que decorre de sua legitimidade privativa para o 

oferecimento da ação penal pública no sistema acusatório, in verbis: 

“(...) não cabe ao Poder Judiciário a exauriente análise 

quanto à discricionariedade do ato, sob pena de 

imiscuir-se em constitucional função do Ministério 

Público. 

A atuação do Poder Judiciário, órgão julgador, limita-se, 

como dito acima, à função fiscalizadora ou de simples 

análise do aspecto formal da aplicação do instituto ao 

caso submetido à jurisdição. Ou seja, em outras 

palavras, o Poder Judiciário somente é chamado a 

intervir como fiscal de proposta de acordo apresentada 

e já aceita pelo investigado e a ele apresentada para 

chancela da formalização. Portanto, pressupõe que as 

partes (-órgão acusador e órgão defensor-) estão de 

acordo com o ato já realizado, que receberá, ou não, a 

chancela do órgão julgador. Tão só. 

E nesse sentido a norma penal (art. 28-A, parágrafos 4º, 

5º e 6º, também não deixa dúvidas ou permite 

interpretação outra de que somente haverá a 

intervenção do Poder Judiciário em havendo proposta 

de acordo. No silêncio, ou seja, em havendo ordem de 
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arquivamento ou recusa na proposta de acordo (como 

no caso em análise) não está presente, sob qualquer 

forma, a intervenção do Poder Judiciário.” 

 Destaca-se que o art. 28-A não prevê que o Ministério 

Público deva notificar o investigado, nem que a confissão deva ser 

prestada na presença do Promotor de Justiça ou perante ele. E o art. 28, § 

14 não prevê que, ante a denúncia oferecida, o juiz possa, de ofício, 

ordenar a remessa ao Procurador-Geral para que se manifeste 

fundamentadamente sobre o não oferecimento da proposta de não 

persecução penal. 

 Num Estado da federação, como ocorreu no Rio de Janeiro, 

por força do mencionado artigo 6º, § 1º, da Resolução Conjunta nº 20/20 

da PGJRJ-CGMPRJ, regulamentou-se de uma forma; noutro Estado, de 

Minas Gerais, por intermédio da Portaria Conjunta nº 20/PRTJMG/2020, 

de outra. 

 Em outros Estados, os membros do Ministério Público 

poderão realizar gestão junto às autoridades policiais para que elas já 

esclareçam aos investigados, na ocasião do interrogatório, sobre a 

existência do acordo de não persecução penal e seus requisitos, incluindo 

a confissão circunstanciada.  

 Ao final, cumprirá ao Conselho Nacional do Ministério 

Público a regulamentação da matéria. 

 Uma das finalidades da Lei nº 13.964/19 é justamente a de 

desjudicializar a matéria. Ao rejeitar a denúncia por inobservância de 
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forma na fase extrajudicial, o Poder Judiciário está, por sua iniciativa, 

judicializando-a. 

 Nada obsta a que a defesa, uma vez intimada para a 

resposta à acusação, na fase do art. 396-A do Código de Processo Penal, 

antes do novo recebimento da denúncia, em preliminar, diga que seu 

cliente pretende confessar para obter o acordo.  

 Cumprirá então ao juiz designar a audiência prevista no art. 

28, § 4º, do Código de Processo Penal, não para tomada da confissão – 

cujo instrumento poderá ser entregue pela defesa em audiência -, mas 

para receber o respectivo instrumento e sindicalizar a voluntariedade e 

legalidade do ato. 

 A questão do momento processual em que o acordo de não 

persecução penal pode ser celebrado, muito em voga atualmente, deve 

ser bem entendida. Uma coisa é analisar a regra de transição mais 

adequada, sobre a qual a Lei nº 13.964/19 nada dispôs; outra coisa é 

discutir o momento processual do cabimento da proposta para os fatos 

novos, ocorridos após a entrada em vigor da lei. Parece-nos claro que, 

para os fatos novos, não como regra de transição, o réu não possa 

pretender o benefício ao término da instrução criminal. Nada obsta, 

porém, a que, informado de seus direitos pelo defensor, este o requeira 

antes de seu início, em sede de preliminar da resposta à acusação, na fase 

do art. 396-A, do CPP, porque isso não comprometeria os objetivos da lei. 

 Em outras palavras, o oferecimento da denúncia não opera 

a preclusão do direito à proposta ou ao acordo. Aliás, inúmeros julgados 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo têm determinado a 
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conversão do julgamento da apelação em diligência, para que, na fase 

recursal, seja oportunizado o ANPP, a evidenciar a inexistência de 

incompatibilidade quanto ao momento processual para a celebração do 

acordo. 

 Entendemos que o legislador disse menos do que queria 

nos art. 28, §§ 8º e 10, do Código de Processo Penal, ao dispor que 

recusada a homologação ou descumprido o acordo, o Ministério Público 

oferecerá a denúncia. Entenda-se: se esta já não tiver sido oferecida. 

 O termo persecução é amplo. A persecução pode ser 

judicial e extrajudicial. O acordo de não persecução penal pode se referir à  

persecutio in judicio, a ser inaugurada ou já instaurada. 

 Não se está afetando mais trabalho ao Poder Judiciário: i) 

se o acordo for celebrado antes do oferecimento da denúncia, economiza-

se o processo; ii) se acordo for alcançado depois do oferecimento da 

denúncia, pela resposta à acusação, economiza-se a instrução criminal, 

propiciando-se o julgamento antecipadíssimo da lide, pela homologação 

judicial do acordo, ante a confissão do réu. Afinal, o próprio art. 28, § 4º, 

prevê a realização de audiência para verificação da voluntariedade do 

acordo, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e 

sua legalidade. 

 Não se desconhece que o Poder Judiciário está 

assoberbado de trabalho e não dá mais conta de suas demandas. Mas não 

se pretende, pela solução alvitrada, aumentar a carga de trabalho do 

Poder Judiciário. O espírito da lei e do novo modelo de justiça consensual 

prestigia o nolo contendere e a autonomia das vontades, tendência 
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inaugurada pela Lei nº 9.099/95. Não se está aqui a defender que o 

cartório judicial deva providenciar a intimação do investigado e de seu 

defensor para, na fase pré-processual, comparecerem perante o 

Ministério Público, fazendo o trabalho deste. Mas, por outro lado, 

também não é tarefa do Poder Judiciário dizer como o Ministério Público 

deva se desincumbir desse mister, desde que a providência tomada seja 

devidamente fundamentada. Se o juiz discordar, tampouco há previsão 

legal para a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para a 

última palavra, providência que a lei afeta exclusivamente à iniciativa do 

investigado (art. 28, § 14). 

 Se a Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de art. 28, 

chancelou o não oferecimento da proposta de acordo, a rejeição da 

denúncia gera uma situação de difícil solução: a Procuradoria-Geral de 

Justiça ratificou a denúncia, entendendo que não era caso de se oferecer a 

proposta de acordo, e o Poder Judiciário rejeitou a denúncia, por entender 

que o investigado deveria ser notificado a se manifestar sobre o acordo. 

 Não nos parece, enfim, que decisão judicial possa criar 

condição da ação ou pressuposto processual não previsto em lei, qual 

seja, a notificação do investigado, para que, informado de seus direitos, 

dentre os quais, o de, confessando, fazer jus ao acordo de não persecução 

penal, manifestar-se sobre eles. 

 Afinal, em caso de prisão em flagrante delito, a audiência 

de custódia, na presença de defensor, já não supriria a “assimetria 

informacional”? 
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 Nos demais casos, em que não haja prisão em flagrante 

delito, cumprirá a cada Ministério Público, dos vários Estados e da União, 

e ao Conselho Nacional do Ministério Público disciplinar a melhor forma 

de desempenhar essa tarefa, em busca de um equilíbrio entre a eficiência 

e o garantismo. 

 A falta de estrutura é um limitador a ser considerado: o 

Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do art. 3º-B, XVII, do 

Código de Processo Penal, acrescentado pelo Pacote Anticrime, não por 

outro motivo. 

 Mesmo assim, ao se tomar a não-confissão extrajudicial em 

consideração para o não-oferecimento da proposta de acordo não se está 

negando vigência ao art. 28-A do Código de Processo Penal, mas, ao 

contrário, conferindo-lhe efetividade.  

 A garantia do investigado é assegurada pela defesa técnica 

que, em resposta à acusação, pode requerer o acordo, cuja celebração é 

postergada a momento processual ulterior à denúncia, sem que isso 

implique prejuízo à economicidade ou incompatibilidade com a não-

persecução penal. 

 O controle judicial restringe-se à homologação ou não do 

acordo, nos termos do art. 28-A, §§ 4º a 8º, do Código de Processo Penal. 

 A rejeição da denúncia ou aventada nulidade do processo, 

por ausência de condição da ação ou de pressuposto processual ou por 

cerceamento de defesa, poderá ser invocada pela defesa na resposta à 

acusação, sem prejuízo de que, antes do segundo recebimento [ou da 
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ratificação] da denúncia, o acordo seja oportunizado e celebrado, com 

designação da audiência prevista no art. 28, § 4º, do CPP. 

 É óbvio que a matéria demandará uma futura 

regulamentação por parte do Conselho Nacional do Ministério Público, a 

quem incumbirá a difícil tarefa de solucionar uma questão organizacional 

ou estrutural entre os vários Ministério Públicos dos Estados e da União, 

com olhar sensível às peculiaridades de cada qual, como também à 

realidade do número de inquéritos em cada ente federativo, sem 

descurar, é claro, dos direitos do investigado, presumivelmente inocente, 

sobretudo do direito à defesa. 

 Mas enquanto isso não ocorre, não se vislumbra prejuízo 

que não possa ser suprido pela defesa técnica que, intimada à 

apresentação da resposta à acusação, pode perfeitamente requerer o 

acordo, providenciando a apresentação do instrumento de confissão na 

audiência prevista no art. 28, § 4º, do CPP. 

 Aliás, a tese da rejeição da denúncia e a falta de uma 

regulamentação clara sobre a matéria pode gerar futuras e eventuais 

alegações de nulidade, como a da celebração de acordo entre o Ministério 

Público e o investigado para posterior chancela e assinatura de defensor; a 

da recusa de instrumento particular de confissão; a da falta de expedição 

de ofícios a todos os órgãos competentes na tentativa de localização do 

investigado; a da não aceitação de sucessivas justificativas do investigado 

para o comparecimento perante o Ministério Público para ser informado 

sobre os seus direitos; a da recusa do defensor à celebração do acordo no 

gabinete do Ministério Público e assim por diante. 



51 de 56 

 Em síntese, não é tarefa do Poder Judiciário disciplinar a 

forma como o acordo deva ser oportunizado ou entabulado, a ponto de 

erigir à falta de condição da ação ou de pressuposto processual a 

inobservância de forma que, de resto, não está prevista em lei, rompendo, 

por via oblíqua, o clássico aforisma segundo o qual “vício do inquérito 

policial não macula a ação penal”. 

 Repisa-se que os direitos do investigado não resultam 

desprotegidos pela solução ora apontada, porque a propositura da ação 

penal não acarreta a preclusão do direito ao acordo, até porque as 

titularidades de um direito e de outro são distintas. 

 Como bem decidiu a Colenda Terceira Câmara de Direito 

Criminal, por acórdão relatado pelo eminente Desembargador César 

Augusto de Castro Andrade: 

“(...) a meu sentir, a obrigatoriedade imposta ao órgão 

acusador, de fomentar a confissão criminal, cria uma 

condição de procedibilidade para a ação penal que não 

tem previsão legal e que não se amolda ao Estado 

Democrático de Direito.  

Eventualmente, os membros do Ministério Público, 

quando possível, poderão realizar gestão junto às 

autoridades policiais para que elas já esclareçam aos 

investigados, na ocasião do interrogatório, sobre a 

existência do acordo de não persecução penal e seus 

requisitos, incluindo a confissão circunstanciada.  

(...) 
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E bem por isso, a decisão de rejeição da denúncia com 

fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de 

Processo Penal (falta de pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal), revelou uma 

forma de romper a ordem jurídica de forma indireta, 

fazendo prevalecer o posicionamento contrário àquele 

sustentado pelo titular da ação penal, coarctando 

indevidamente a ação penal.” 

Malgrado o Código não estabeleça quais são as condições 

da ação, há consenso, na doutrina e nos tribunais, de que as condições 

gerais da ação, ou seja, as condições para que seja proferida decisão sobe 

o mérito da demanda, são de três espécies:  legitimidade de agir, interesse 

processual e possibilidade jurídica do pedido e da causa de pedir. 

No que diz respeito ao interesse de agir, condição da ação 

considerada ausente pelo Tribunal recorrido, não se desconhece que, para 

o surgimento da relação jurídico-processual, deve a ação afigurar-se 

necessária (interesse-necessidade/utilidade) e adequada (interesse-

adequação),  

Salienta-se, de início, que a necessidade do provimento 

jurisdicional é ínsita à pretensão condenatória, pois, mostrando-se 

irrelevante eventual desejo do réu de submeter-se à pena, não pode 

haver imposição de sanção penal senão por meio de ação judicial (nulla 

poena sine judicio).  

Patente, pois, que, sem a intervenção dos órgãos 

jurisdicionais, a pretensão condenatória do titular da ação penal não 

poderia ser satisfeita. 
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Assim, sempre que houver pretensão por parte do autor de 

impor a alguém sanção de natureza penal, a necessidade da ação 

condenatória estará evidenciada, ou seja, o interesse-necessidade estará 

caracterizado.   

A análise da necessidade do provimento jurisdicional deve 

ser feita, ademais, com base na pretensão tal como deduzida pelo autor e, 

não, por meio da consideração de hipotética pretensão diversa da 

indicada na inicial.  

 Como a pretensão relaciona-se diretamente com desejo do 

autor ou seu interesse, entendido, na precisa lição de Francesco Carnelutti 

como “a posição favorável à satisfação de uma necessidade” (Sistema de 

Direito Processual Civil, vol. I, ClassicBook, São Paulo, 2000, pág.55), não é 

dado ao Poder Judiciário substituir , por outro lado, pois a pretensão é ato 

de vontade do dominus litis. 

Bem por isso Ada Pellegrini Grinover não vislumbrava o 

interesse de agir como condição da ação penal, porque em se tratando de 

ação penal, o interesse de agir sempre está presente. 

Além de necessário, o provimento jurisdicional reclamado 

revela-se, na espécie, útil, pois não se identifica situação concreta que 

impeça, ao final, a execução de eventual condenação.  

De outra parte, o pedido, na ação penal, é sempre o de 

condenação – e a partir do advento da Lei nº 11.719/2008, que deu a 

redação do art. 387, inciso IV, do CPP, também o de fixação do valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela infração -, pelo que não 

há se cogitar de [im-]possibilidade jurídica do pedido. 

Quanto à causa de pedir – os fundamentos fáticos do 
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pedido -, sua possibilidade jurídica se liga à subsunção dos fatos à 

descrição típica. 

Já as condições específicas da ação penal devem estar 

expressas em lei, porque restringem o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), sendo de natureza de direito estrito. 

Da análise do artigo 28-A do Código de Processo Penal não 

se pode concluir que o legislador erigiu a condição específica de 

admissibilidade ou de procedibilidade da ação penal a prática, pelo autor 

da ação, das ações pretendidas pelo Tribunal recorrido, quais sejam, a 

notificação do investigado para fins de orientação jurídica e o estímulo à 

confissão. 

A justa causa, por sua vez, diz respeito à existência de 

elementos mínimos de informação, suficientes a conferir lastro à 

denúncia. Não há lugar para subsumir a exigência do acórdão à justa causa 

para a ação penal. Por maior abrangência que se pretenda dar ao conceito 

de justa causa, ficaria longe de abarcar a exigência feita pelo v. acórdão, 

de notificar o investigado, para informá-lo de seus direitos, e oportunizar 

o negócio jurídico extraprocessual.  

Por fim, sinalizou-se para a ausência de pressuposto 

processual. Qual seria o pressuposto processual faltante? De constituição 

ou de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual? Informar o 

investigado de seus direitos e oportunizar a solução consensual podem ser 

viabilizados na fase do art. 396-A, c.c. o art. 28, § 4º, do CPP. É dizer, 

mesmo que se admitisse a existência de vício processual [por 

inobservância de fórmula na fase pré-processual], a ausência do 

pressuposto processual poderia ser convalidada no início do processo, a 
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partir da citação válida, possibilitando o desenvolvimento válido da 

relação jurídico-processual. 

Como se vê, a exigência feita pelas instâncias judiciais não 

tem amparo legal.  

O fundamento legal invocado pelo v. acórdão - art. 395, 

incisos II e III, do Código de Processo Penal -, consistente na ausência de 

condição da ação, de pressuposto processual ou de justa causa para a 

ação penal, desdobrados esses requisitos, não constitui, por nenhum 

ângulo, fundamento jurídico que justifique a rejeição da denúncia.  

 

4 - DO PEDIDO. 

 

Ante o exposto, demonstrado, fundamentadamente, a 

contrariedade aos arts. 28-A, caput, 257, inciso I, e 395, incisos II e III, do 

Código de Processo Penal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO requer o processamento do presente RECURSO ESPECIAL por essa 

Egrégia Presidência, bem como seja ele oportunamente CONHECIDO e 

PROVIDO pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de cassar o 

v. acórdão impugnado e receber a denúncia, ordenando-se o 

prosseguimento da ação penal, sem prejuízo da celebração do acordo de 

não persecução penal antes do segundo recebimento da denúncia.  

 São Paulo, 8 de julho de 2020. 

 

VICTOR EDUARDO RIOS GONÇÁLVES 

Procurador de Justiça 
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LUIS FERNANDO DE MORAES MANZANO 

Promotor de Justiça designado 

 


