
ANEXO

DIRETRIZES BÁSICAS DE NEGOCIAÇÃO1

1. Considerações introdutórias

1.1. O processo negocial é atividade que envolve um inevitável desequilíbrio informacional que

por isto demanda atenção tanto ao momento preparatório, quanto à negociação em si.

1.2. Os cuidados com processo negocial estão imediatamente relacionados à complexidade do

procedimento envolvido.

2. Etapa preparatória 

2.1. Antes de iniciar um processo negocial,  deve-se definir claramente quais são os motivos

que justificam iniciar as tratativas, analisando se há interesse público para tanto.

2.2. A análise  do  interesse  público  para  a  negociação  estará  pautada  na  presença  de

indicativos que, cumulativamente, demonstrem:

i) a suficiência da via negocial para a reprovação e prevenção do delito;

ii) a maior eficácia da via negocial para a reparação do dano causado à vítima; e

iii) a existência de proporcionalidade no cálculo negocial.

2.3. A  aferição  do  cálculo  negocial  decorre  de  um  juízo  de ponderação  que  considere  a

relevância,  utilidade,  oportunidade  e  conveniência  da  via  negocial,  levando

necessariamente a refletir sobre:

i) o que se objetiva obter com o acordo;

ii) se o acordo é realmente necessário para atingir este objetivo;

iii) qual a margem mínima para que o acordo seja aceito;

iv) quanto se está disposto a ceder para aceitar o acordo.

2.4. Diante da natureza das questões relacionadas ao cálculo negocial,  é essencial que seja

realizada uma preparação adequada,  que envolva aspectos voltados  (i) ao domínio do

1 Servem como referências bibliográficas deste tópico, essencialmente, GAN, Federico; TRIGINÉ, Jaume.
Negociación.  Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2012; MARTÍNEZ GUILLÉN, Maria del Carmen.  La
negociación.  Madrid:  Ediciones  Díaz  de  Santos,  2012;  e  RODRIGUEZ ESTRADA,  Mauro;  RAMOS
SILVA, José Ramon. Técnicas de negociación. México: McGraw-Hill, 1988.



tema e do procedimento, (ii) à delimitação dos objetivos negociais, (iii) ao conhecimento da

outra parte e (iv) à preparação argumentativa.

2.4.1. No momento inicial da preparação, deve-se buscar compreender e dominar os aspectos

fáticos, jurídicos, indiciários e probatórios já presentes no procedimento, seja para evitar

uma precipitação na deflagração do processo negocial, seja para obter dados que servirão

de parâmetros objetivos na proposta das condições do acordo.

2.4.2. Decidindo pelo processo negocial, deve-se delimitar  os objetivos que se deseja alcançar

com a negociação,  ordenando-os conforme sua relevância  em objetivos  fundamentais,

secundários e ideais2.

2.4.3. A verificação  da  relevância  dos  objetivos  é  essencial  para  definir  a  posição  que  se

assumirá no processo negocial, sendo regra básica a de que à demonstração de um maior

interesse em negociar tende a corresponder uma maior fragilidade na posição assumida.

2.4.4. Decidindo pelo processo negocial, deve-se:

i) conhecer  as  informações,  interesses  e  objetivos  da  outra  parte, buscando  antever

possíveis reações e argumentos que poderão surgir na negociação3;

ii) projetar o desenvolvimento da própria argumentação e da apresentação das propostas,

tendo sempre presente sua justificativa e razão de existir.

2.5. Apenas quando finalizada de forma adequada a preparação ao processo negocial é que

será possível, de forma precisa, aferir (i) o que efetivamente se quer alcançar, (ii) por quais

meios e, principalmente, (iii) qual será a posição a ser assumida na negociação4.

3. Etapa da negociação

3.1. Desde o início do processo negocial, as informações e propostas devem ser apresentadas

de  forma  cautelosa,  fazendo  uso  de  questões  previamente  preparadas,  adaptando  a

estratégia traçada a partir dos argumentos surgidos, de forma a pautar o encaminhamento

2 Consideram-se (i) objetivos fundamentais aqueles absolutamente imprescindíveis para realizar o acordo
e abaixo dos quais perde-se o interesse em negociar; (ii) objetivos secundários, como sendo os que não
são absolutamente necessários para realizar o acordo mas que, em sendo possível,  seria oportuno
atingi-los; e (iii) objetivos ideais, sendo os de difícil alcance, mas que caso se apresente a oportunidade,
seria profícuo atingi-los.

3 Nesta fase, ganha relevo a  análise da situação do investigado, como o nível de sua implicação nos
fatos, a quantidade e qualidade de provas incriminadoras a seu respeito, eventual cálculo de pena em
perspectiva, condições de cumprimento de pena, prejuízo causado à vítima ou ao erário, etc. 

4 Costuma-se  referir  que,  durante  um processo  negocial,  a  partir  do  quando identificado  durante  as
atividades  preparatórias  à  negociação,  podem  ser  assumidas,  estrategicamente,  posições  de
superioridade, de igualdade ou de inferioridade em relação à outra parte.



da negociação conforme os objetivos pré-estabelecidos.

3.2. Durante  o  processo  negocial,  é  importante  ter  sempre  presente  os  objetivos  pré-

estabelecidos conforme sua relevância, pois serão eles que definirão o limite de possíveis

concessões  nas  tratativas,  figurando  como  sinalização  da  perda  de  interesse  a

demonstração de que novas concessões, a partir  de um certo estágio,  não mais farão

sentido para o interesse público.

3.3. Durante  o  processo  negocial,  a  postura  é  parte  relevante  a  ser  considerada,  sendo

recomendável  especial  atenção:  (i)  ao semblante, que deve ser sereno, sem sinais  de

ansiedade; (ii) à conduta assertiva, não agressiva nem inibida; (iii) ao estado de alerta para

não  permitir  que  suas  próprias  emoções  sejam  manipuladas  pelo  interlocutor;  (iv) à

captação de  informações livres, que o interlocutor nos proporciona acerca do que tem

ciência;  (v)  ao  equilíbrio para reagir  às respostas negativas do interlocutor,  que muitas

vezes são uma simples  reação e não uma posição  verdadeira;  (vi) à cautela  no uso de

ameaças, que podem criar resistências e defesas inesperadas.

3.4. Faz parte de uma boa estratégia negocial a presença de um momento de reavaliação no

curso  da  negociação,  que  permita  uma  reflexão  sobre  o  conteúdo  das  propostas

apresentadas e, se necessário, que leve à reformulação dos objetivos pré-estabelecidos.

3.5. Durante  o  processo  negocial,  não  deve  haver  comprometimento  com  cláusulas

inexequíveis ou que dependam da concordância de órgãos não envolvidos na negociação.


