
Referência: Pesquisa n. 331/2020

Assunto: Acordo de não persecução penal.

1. RELATÓRIO

Trata-se  de  consulta  a  respeito  da  cumulatividade  ou

alternatividade das condições previstas nos incisos IV e V, art. 28-A do CPP, bem

como a respeito de como proceder com a formalização do ANPP, no caso em que o

investigado reside em outro Estado.

Quanto à  formalização,  o magistrado  teria entendido  não ser

necessária  a  expedição  de  carta  precatória,  afirmando  que  cabe  ao  Ministério

Público  responsabilizar-se por realizar o ato virtualmente.  Informa-se, ainda, que  o

acusado não foi  localizado por meio de contato telefônico,  nem  possui advogado

constituído. 

Quanto  às  condições,  segundo  noticiado,  o  mesmo  Juízo

devolveu os autos ao Ministério Público para reformulação do acordo, já que haveria

incorreção na  proposta  ministerial ao prever a condição  do inc. IV, art. 28-A, CPP

(prestação pecuniária),  além da  condição do inc. V,  postulada  no sentido de exigir

que o beneficiado  não pratique nova infração penal  durante o sobrestamento do

feito. Em síntese, no entender daquele Juízo haveria alternatividade entre os incisos

IV e V,  já  que a partícula alternativa “ou”  encontra-se  no final do inc. IV.  Logo,  a

condição de prestação pecuniária  seria alternativa  à condição prevista no inc. V,

devendo  o  Ministério  Público  aplicar  uma  ou  outra,  não  sendo  caso  de

cumulatividade, tal qual proposto.

Por  fim,  na mencionada  decisão,  entendeu-se pela

conveniência processual de que a própria instituição ministerial realize o acordo por

videoconferência,  ficando  possibilitado  ao  juízo  nomear  um  advogado  para

representar o acusado para o ato, caso necessário. 
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É o breve relatório.

 

2. CONSIDERAÇÕES

2.1 Inicialmente, no tocante à alternatividade ou cumulatividade

dos incisos do art. 28-A, CPP, destacamos os exatos termos em que a questão está

redigida em lei:

Art.  28-A.  Não  sendo  caso  de  arquivamento  e  tendo  o  investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde
que  necessário  e  suficiente  para  reprovação  e  prevenção  do  crime,
mediante  as  seguintes  condições  ajustadas  cumulativa  e
alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de
fazê-lo;
II  -  renunciar  voluntariamente a bens e direitos indicados pelo  Ministério
Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III  -  prestar  serviço  à  comunidade  ou  a  entidades  públicas  por  período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade
pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que
tenha,  preferencialmente,  como função  proteger  bens  jurídicos  iguais  ou
semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público,  desde  que  proporcional  e  compatível  com  a  infração  penal
imputada. - destaque nosso

A despeito da redação utilizada no final do caput do art. 28-A,

“cumulativa e alternativamente”, tal qual pode ser extraído do texto do Protocolo de

Atuação: acordo de não persecução penal (Lei nº 13.964/19), se estaria diante de

evidente equívoco na escolha da conjunção aditiva “e”. 

Isto porque, a nosso sentir, seria impossível que algo pudesse

ser  considerado  cumulativo e alternativo  na  mesma  ocasião.  Por  essa  razão,  a

interpretação mais consentânea do dispositivo não poderia ser outra senão a de

entender que a conjunção a vigorar seria aquela que opta pela alternativa “ou” (item

3.1 do protocolo).  Assumindo-se um tipo de redação legislativa que,  inclusive,  é
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costumeira em nosso ordenamento.

Corroborando  tal  ordem  de  ideias,  note-se  que  essa  última

opção,  pela  alternatividade  das condições,  já  havia sido adotada pelo  art.  18 da

Resolução 181/CNMP (com redação dada pela Res. 183/CNMP),  ao inaugurar a

regulamentação do acordo de não persecução penal em nosso sistema processual

penal. 

Diante  disso, entende-se que as condições estabelecidas nos

incisos I  a V do referido artigo podem ser aplicadas, na forma cumulativa ou na

forma alternativa, isto de acordo com a necessidade e suficiência a ser aferida no

caso concreto, de maneira fundamentada (cf. item 3.1 do protocolo já referido).

Ainda no sentido da possibilidade desta fixação cumulativa ou

alternativa dos incisos, mais um apontamento se faz necessário.

É que o art. 59, parágrafo único, da Constituição da República

determina que a “Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação alteração e

consolidação  das  leis”.  Referida  lei  complementar  foi  editada  pelo  legislador

infraconstitucional em 26 de fevereiro de 1998. Trata-se da LC 95 que, por sua vez,

passou a ser regulamentada pelo Decreto nº 9.191/2017.

Pois bem, o art. 14, alínea ‘g’, do referido Decreto dispõe que: 

Art. 14. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, e observarão o seguinte: 
I - para obtenção da clareza: […]
g) utilizar as conjunções “e” ou “ou”  no penúltimo inciso,  alínea ou item,
conforme a sequência de dispositivos seja, respectivamente, cumulativa ou
disjuntiva;

Portanto, a partir de uma interpretação puramente gramatical

do dispositivo em análise, mostra-se possível concluir que a utilização da conjunção

disjuntiva “ou” somente no penúltimo inciso do rol do art. 28-A do CPP estaria se

apresentando como técnica correta de redação legislativa, cujo emprego dá sentido

de alternatividade a toda a cadeia de incisos.

Em outras  palavras,  não  seria  gramaticalmente  correto  que,
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para indicar disjuntividade ou cumulatividade, o legislador indicasse a conjunção ao

final de cada inciso (I; ou II; ou III; ou IV; ou V), sendo adequado que o faça somente

ao final  do penúltimo inciso (I;  II;  III;  IV;  ou V),  de modo que a conjunção aqui

empregada seria aquela que dá sentido a todo o resto.

Por óbvio, no caso específico do art.  28-A, do CPP, tal fator

deve se somar ao já  apontado em relação à última parte  da redação do  caput,

levando à já apontada conclusão de que aqui, o Ministério Público poderá pactuar as

condições de modo alternativo, sem que haja impedimento de que, verificando-se

necessário para a reprovação e prevenção do crime, cumule duas ou mais delas.

Fixada,  portanto,  a  premissa  da  alternatividade  de  todas  as

condições  dos  incisos  I  a  V,  com  possibilidade  excepcional  de  cumulação  de

algumas delas, anotamos que, sem embargo destas considerações, as condições

previstas nos incisos I e II merecem especial atenção.

Isto  porque,  esses  incisos  tratam,  respectivamente,  da

reparação do dano ou restituição da coisa à vítima, salvo a impossibilidade de fazê-

lo, e da renúncia voluntária de bens e direitos indicados pelo MP, quer sejam eles

instrumentos, produtos ou proveito do crime.

Essas  condições,  segundo  indicado,  uma  vez  mais,  no

protocolo de atuação referido, seriam indispensáveis sempre que aplicáveis ao caso

concreto (cf. item 3.2 e 3.3). Todavia, tal obrigatoriedade não decorreria da redação

legal expressa do art. 28-A, mas sim de uma leitura global de todos os dispositivos

legais que tratam do tema.

Assim, por exemplo, diante de necessidade de revalorização do

papel da vítima no processo penal e da obrigação do Ministério Público em zelar

pelos  seus  direitos1,  parece-nos  indispensável  que  sempre  que  houver  vitima

1 A propósito o art. 17, da Res. 181/CNMP: “Art. 17. O membro do Ministério Público que preside o
procedimento  investigatório  criminal  esclarecerá  a  vítima  sobre  seus  direitos  materiais  e
processuais, devendo tomar todas as medidas necessárias para a preservação dos seus
direitos, a reparação dos eventuais danos por ela sofridos e a preservação da intimidade,
vida privada, honra e imagem.” - destaque nosso
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determinada de um delito, o ANPP deverá abarcar seus interesses, dispondo como

uma de suas condições a reparação do dano ou devolução da coisa.

Raciocínio  semelhante  deve  ser  adotado  em  relação  ao

disposto no inciso II do art. 28-A, já que parece-nos que nosso ordenamento jurídico

não admite que o investigado permaneça na propriedade de bens havidos mediante

crime  (art.  91,  CP),  do  que  decorre  ser  inexorável  a  condição  de  “renúncia

voluntária” destes bens por ocasião do ANPP.

2.2 Vencido este primeiro aspecto, quanto à impossibilidade de

localização do investigado para oferecimento do ANPP, só resta ressaltar o seguinte.

De  fato,  a  redação  dada  ao  art.  28-A  do  CPP  pela  Lei  nº

13.964/19 não deixou claro de quem seria a responsabilidade para a realização de

atos de comunicação sobre a fase negocial do ANPP.

Justamente por isso, no protocolo de atuação elaborado pela

equipe deste Centro de Apoio, a procedimentalização dessa fase desdobrou-se em

duas (cf. item 4), a depender da leitura que os operadores lancem sobre esse tema,

ou seja, sobre a primeira fase de negociação ocorrer somente perante a Promotoria

de Justiça ou, desde logo, com a colaboração do Poder Judiciário, quando existirem

tratativas locais para tanto.

De toda forma,  não havendo entendimento  com o órgão do

Poder Judiciário local não haveria,  tecnicamente, fundamento legal expresso que

permitiria concluir por sua obrigação em determinar diligências nesta fase negocial.

Nesse cenário, restaria ao órgão do Ministério Público realizar

todas as diligências possíveis para a localização do investigado (busca em sistemas

eletrônicos de dados, cooperação com o órgão do MP do local em que ele reside),

com a devida documentação dos atos encetados.

Em última análise, restando infrutíferas todas as tentativas de

localização  do  investigado,  uma  leitura  possível  seria  a  do consequente

oferecimento de denúncia, com a recusa de oferecimento do ANPP fundamentada
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justamente na impossibilidade de localização do réu para as tratativas e celebração

do acordo2.

3. CONCLUSÃO

Estas, portanto, são as considerações a serem feitas por esta

unidade de apoio. É necessário sempre salientar, porém, que, normativamente, as

pesquisas efetuadas por este Centro de Apoio têm como escopo a mera indicação

de possíveis posicionamentos a serem escolhidos. Esta forma de atuação se, por

um  lado,  reconhece  a  usual  divergência  de  entendimento  sobre  as  questões

trazidas, por outro,  busca o intransigente respeito à independência funcional  dos

Consulentes.

Nesse sentido é que se fornece o presente material, para o fim

de subsidiar a Promotoria provocante.

Curitiba, 18 de junho de 2020.

Equipe do Centro de Apoio das Promotorias 
Criminais, do Júri e de Execuções Penais

2 Está, aliás, é a orientação expressamente adotada por outras unidades do Ministério Público no
Brasil.  Como exemplo  Cf. o  Manual  de  atuação e  orientação funcional  –  acordo de  não
persecução  penal  (ANPP)  Centro  de  Apoio  Operacional,  área  de  atuação  criminal  do
Ministério  Público  do  Estado  de  Goiás,  em  especial,  p.  25.  Disponível  em:
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2020/02/14/18_08_30_417_Manual_Acordo_de_N
%C3%A3o_Persecu%C3%A7%C3%A3o_Penal.pdf. Acesso em: 17. jun. 2020.
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