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RESUMO: O presente artigo científico tem como objetivo analisar a constitucionalidade da 

confissão obrigatória prevista no novel instituo do acordo de não persecução penal, conforme 

disposição do artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, inserido no ordenamento 

jurídico através da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). O trabalho utilizou o método hipotético 

dedutivo, através de referencial bibliográfico. A problemática foi analisada a partir dos 

seguintes temas: a justiça penal negociada e o acordo de não persecução penal; a origem e a 

natureza jurídica do direito ao silêncio; e, a constitucionalidade da confissão obrigatória no 

acordo de não persecução penal, sendo, este último, o problema central da pesquisa. Durante o 

estudo, verificou-se alguns questionamentos na doutrina processualista, porquanto tal instituto 

é novíssimo e o seu impacto ainda é uma incógnita. Contudo, a partir das hipóteses pesquisadas, 

verificou-se que o dispositivo legal afasta, em certa medida, o direito constitucional da não 

autoincriminação, isso porque caso a pessoa beneficiada deixe de cumprir o acordo, o 

Ministério Público pode oferecer a denúncia, e, por conseguinte, a confissão já coligida no pacto 

pode influenciar o Magistrado da instrução. Destarte, após detida análise na doutrina pátria, 

mormente, nas possíveis consequências em prejuízo da pessoa investigada, concluiu-se pela 

inconstitucionalidade da confissão obrigatória no acordo de não persecução penal. 
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ABSTRACT: This scientific article aims to analyze the constitutionality of the mandatory 

confession provided for in the new institution of the non-criminal prosecution agreement, as 

provided for in article 28-A, caput, of the Code of Criminal Procedure, inserted in the legal 

system through Law 13.964/2019 (Anti-Crime Package). The work used the deductive 

hypothetical method, through bibliographical reference. The issue was analyzed based on the 

following themes: negotiated criminal justice and the non-criminal prosecution agreement; the 

origin and legal nature of the right to silence; and the constitutionality of mandatory confession 

in the non-criminal prosecution agreement, the latter being the central problem of the research. 

During the study, there were some questions in the procedural doctrine, as this institute is brand 

new and its impact is still unknown. However, based on the researched hypotheses, it was found 

that the legal provision removes, to some extent, the constitutional right of non-self-

incrimination, because if the beneficiary fails to comply with the agreement, the Public Ministry 

can offer the complaint, and, therefore, the confession already collected in the pact can 

influence the magistrate of instruction. Thus, after a careful analysis of the national doctrine, 

especially on the possible consequences to the detriment of the investigated person, it was 

concluded that the mandatory confession in the non-criminal prosecution agreement was 

unconstitutional. 

 

Keywords:  Agreement. Confession. Obligatoriness. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A justiça penal brasileira é caracterizada como essencialmente conflitante, por sua vez 

o negócio jurídico processual penal, aos poucos, está rompendo esse paradigma, isto porque 

esta nova modalidade de justiça tira o protagonismo do juízo criminal para privilegiar as partes 

da lide. Ou seja, tal modelo permite que o órgão de acusação e acusado avencem, entre si, uma 

solução para o conflito sem a necessidade de uma ação penal com a respectiva sentença judicial. 

Com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a justiça penal negociada 

ganhou especial relevância, visto que o novo diploma normativo inseriu o instituto processual 
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do acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A) no ordenamento jurídico pátrio, como 

instrumento de política criminal com objetivo de otimizar o combate à criminalidade. Leia-se, 

entregar à sociedade uma resposta rápida e efetiva. 

Não obstante, faz-se necessário analisar tal instituto com a lupa da Constituição Federal 

de 1988, a qual consagrou princípios imprescindíveis à garantia de um processo penal 

democrático e civilizatório. Nessa senda, insta questionar: a obrigatoriedade da confissão do 

investigado para a realização do acordo fere o direito constitucional ao silêncio, previsto no art. 

5º, inciso LXIII da CRFB/88?  

Pontue-se, o questionamento é pertinente porque além de estar no rol das garantias 

mínimas dispensadas ao indivíduo, o direito ao silêncio é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser 

suprimido da ordem jurídico-constitucional, quanto menos obstado por um dispositivo 

infraconstitucional.  

Destarte, verifica-se que o novel diploma legal esbarra em axiomas bem delineados na 

Carta Política, o que provoca alguns questionamentos. De maneira que, o objetivo da presente 

pesquisa é buscar respostas à seguinte problemática: a obrigatoriedade da confissão formal e 

circunstancial, prevista no caput do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, como 

pressuposto para a celebração do acordo de não persecução penal é constitucional? 

Para tanto, no primeiro momento discorrer-se-á sobre função teleológica da justiça penal 

negociada, bem como a epistemologia do espaço de consenso no bojo do ordenamento jurídico 

pátrio, diante de uma justiça criminal predominantemente conflitante. Tal modelo de justiça 

será analisado a partir da Constituição de 1988, até o advento do pacote anticrime o qual deu 

legalidade ao instituto em análise. 

Também, pesquisar-se-á sobre a natureza jurídica e a origem do novo instituto negocial, 

nesse sentido serão observados os possíveis pontos negativos e positivos (vantagens e 

desvantagens) do acordo penal. Dado que, por se tratar de um negócio as partes terão que 

renunciar determinados direitos, o Ministério Público deixará de propor a ação penal, ao passo 

que a pessoa investigada vai ter que aceitar determinadas condições previstas no novo diploma 

legal, porém, conforme a benevolência do órgão acusador. 

Em seguida, estudar-se-á sobre a origem e a natureza jurídica do direito ao silêncio, 

diga-se, o ponto nevrálgico dessa pesquisa dado sua função axiológica no ordenamento 

jurídico-constitucional pátrio, além da relevância internacional, com previsão na Convenção 

Americana dos Direitos Humanos, cujo Brasil é signatário.  
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Isso porque, o direito ao silêncio é tido como supedâneo à concretização de um processo 

penal ideal, está presente nas principais democracias, decorre do princípio da não 

autoincriminação e do estado de inocência. Ou seja, é uma garantia maior, é uma barreira 

fundamental entre o indivíduo e o Estado todo poderoso. 

Por derradeiro, analisar-se-á a constitucionalidade da confissão obrigatória no novo 

negócio penal a luz do direito fundamental ao silêncio, cláusula pétrea esculpida na 

Constituição Federal de 1988. É cediço que há vantagens na celebração do acordo, haja vista a 

onerosidade da ação penal, contudo não se pode ignorar prejuízos outros que podem advir em 

razão da mitigação de tal direito. 

O estudo abordará posicionamentos da doutrina sobre a relativização do direito ao 

silêncio em detrimento do novel negócio penal, quais as possíveis repercussões, dentre elas, as 

consequências caso a pessoa investigada descumpra o acordo entabulado. Tendo em vista que 

se o indigitado for denunciado, pressupor-se-á uma assunção de culpa, o que seria um 

incomensurável prejuízo à defesa.  

Para a realização desta pesquisa, utilizar-se-á o método hipotético dedutivo, valendo-se, 

para tanto, de referências bibliográficas. O estudo será realizado a partir dos seguintes assuntos: 

a) a justiça penal negociada e o acordo de não persecução penal; b) a origem e a natureza 

jurídica do direito ao silêncio; e c) a constitucionalidade da confissão obrigatória no acordo de 

não persecução. 

 

1 JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA E O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 

 

O processo penal brasileiro fora, sempre, predominantemente conflitante, porém aos 

poucos a justiça consensual está ganhando espaço, embora alguma resistência na doutrina mais 

garantista dado a sistemática jurídica-constitucional pátria. Nesse tópico, abordar-se-á a função 

teleológica da justiça penal negociada, bem como, a origem e a natureza jurídica do acordo de 

não persecução penal, inserido no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote 

Anticrime).  

O modelo de justiça penal consensual foi introduzido no ordenamento jurídico com a 

finalidade de solucionar o déficit da justiça criminal, ocasionado pela morosidade do processo 

penal. Com víeis notadamente utilitarista, tal medida propicia celeridade e economia 
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processual, vez que o desiderato da causa ocorrerá através de um acordo entre acusação e 

investigado (MACHADO, 2020, n.p.).  

É profícuo salientar que a justiça penal negociada foi autorizada pela Carta Política de 

1988, onde, em seu artigo 98, inciso I3, o constituinte ordenou a criação de juizados especiais 

para a conciliação, o julgamento e a execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, 

inaugurando a possibilidade de negociação das penas através da transação penal e, também, da 

suspensão condicional do processo, normatizados a partir da Lei nº 9.099/1995 (CAMPOS, 

2019, n.p.). 

Trata-se de uma estratégia de política-criminal, que após o mandamento constitucional 

já mencionado, nasceu com a Lei nº 9.099/1995 (Juizado Especial Criminal), ganhou força a 

partir da colaboração premiada com a Lei nº 12.850/2013, e agora se notabiliza com o instituto 

do acordo de não persecução penal, inserido pela Lei nº 13.964/2019, diploma este batizado de 

“pacote anticrime” (MACHADO, 2020, n.p.). 

No ano de 2013 o modelo de consenso deu um passo importante, após inúmeros 

escândalos de corrupção envolvendo políticos e grandes empreiteiras, o legislador pátrio criou 

o instituto da colaboração premiada (Lei nº 12.850/2013). A notabilização desta lei deu-se em 

razão do protagonismo da figura da “delação premiada”, uma das espécies do referido instituto, 

a qual ganhou manchetes da imprensa em grande escala, popularizando, por conseguinte, a ideia 

da justiça negocial no Brasil como forma de combate a corrupção (CAMPOS, 2019, n.p.). 

Por sua vez, o acordo de não persecução penal consolidou o negócio jurídico processual 

penal na legislação pátria. Para Rogério Sanches (2020, p. 126), tal consolidação é fruto de uma 

iniciativa corajosa do Conselho Nacional do Ministério Público, o qual já tinha instituído tal 

ferramenta através da Resolução 183/2018, que, aliás, foi alvo de questionamentos sobre sua 

constitucionalidade, todavia tais questionamentos foram superados, vez que a ferramenta 

negocial ganhou status legal com o Pacote Anticrime. 

Cunha (2020, p. 127), define a natureza jurídica do instituto da seguinte maneira: 

 

Tomado pelo espírito de justiça consensual, compreende-se o acordo de não 

persecução penal como sendo o ajuste obrigacional celebrado entre órgão de acusação 

                                                           
3  Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o 

julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 

ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação 

e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; (BRASIL, 1988) 
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e o investigado (assistido por advogado), devidamente homologado pelo juiz, no qual 

o indigitado assume sua responsabilidade, aceitando cumprir, desde logo, condições 

menos severas do que a sanção penal aplicável ao fato a ele imputado 

 

Há tempos o processo civil lançou mão às ferramentas negociais a fim de abreviar o 

tempo para a solução de conflitos que, por sinal, apresentam resultados socialmente úteis na 

esfera cível. Outrossim, o acordo de não persecução penal proporcionará economia de tempo e 

dinheiro, permitindo que a justiça criminal dispense um tratamento efetivo aos delitos que 

compreendem os requisitos estabelecidos pelo novo diploma normativo (CUNHA, 2020, p. 

128). 

Ou seja, ao tempo que propicia celeridade na resolução dos casos menos graves, 

poupando o erário, permite que a justiça criminal dispense maior atenção e mais recursos aos 

processos e julgamentos de delitos mais graves. Isso, somado a nova chance proporcionada ao 

investigado, que deixará de suportar os efeitos deletérios causados pela sentença condenatória, 

tendo em vista que o cumprimento da avença extingue a pretensão punitiva do Estado (LIMA, 

2020, p. 219). 

No caput do artigo 28-A, do Código de Processo Penal4 há pressupostos, explícitos e 

implícitos, necessários para a celebração do acordo, são eles: a) existência de procedimento 

investigatório; b) não ser caso de arquivamento dos autos; c) a pena mínima cominada deve ser 

inferior a 4 (quatro) anos e o delito não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça 

a pessoa; e, d) o investigado deve confessar formal e circunstancialmente a prática do delito. 

Tais pressupostos devem ser cumulativos (CUNHA, 2020, p. 128). 

Já nos incisos I, II, III, IV e V do caput do artigo 28-A, do Código de Processo Penal5, 

observa-se as condições da avença, imprescindíveis ao entabulamento do negócio, que podem 

                                                           
4 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: 
5 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,  

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 (BRASIL, 1941). 
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ser ajustadas cumulativamente ou alternativamente. Desde que, órgão ministerial entenda que, 

de fato, tais condições sejam prestáveis a função teleológica do referido instrumento negocial, 

qual seja: a reprovação e prevenção do crime (CUNHA, 2020, p. 130). 

Inobstante, essa ferramenta de consenso enfrenta algumas críticas na literatura, alguns 

estudiosos do processo penal aduzem que o instituto fere o princípio da obrigatoriedade da ação 

penal, o qual infere que, estando presente as condições da ação penal, o órgão de acusação não 

pode abrir mão da persecução penal, salvo raríssimas exceções previstas em lei (CUNHA, 2020, 

p. 127). 

É bem verdade que esse princípio carece de uma releitura, e nesse sentido a corrente 

processualista moderna apregoa que não se pode interpretá-lo cegamente, impondo-o contra os 

próprios objetivos que fundamentam o princípio da legalidade. Uma vez que a obrigatoriedade 

diz respeito, tão somente, que o Ministério Público não pode abrir mão da persecução penal 

sem uma justa causa, diferentemente daquilo que o acordo de não persecução penal propõe 

(CUNHA, 2020, p. 127). 

Nesse sentido, o acordo de não persecução penal é uma espécie de exceção ao princípio 

da obrigatoriedade, pois o instituto negocial muito se aproxima do princípio da oportunidade. 

Deve ser compreendido como critério de seleção à justiça penal, trata-se de um desdobramento 

do princípio da intervenção mínima, ou seja, em tese permite que o Ministério Público estipule 

regras de acordo com a política criminal cuja finalidade contemple a própria missão do direito 

penal (LIMA, 2020, p. 219). 

Por outro lado, uma corrente mais garantista destoa deste entendimento, dado ao temor 

que o modelo consensual possa ganhar outra direção e converter-se em barganhas acusatórias 

contra os interesses da parte passiva, que nem sempre estará disposta a negociar. Ainda, pode 

ser utilizado como ferramenta de coerção, e, por conseguinte, convencer o indivíduo a optar por 

algo que lhe pareça um mal menor, induzindo-o, até mesmo, assumir uma culpa inexistente por 

medo da condenação (LOPES JUNIOR, 2017, n.p.). 

Ademais, o negócio jurídico acaba por afastar o Estado-juiz das relações sociais, 

impedindo-o de atuar como interventor necessário na origem dos problemas que fomentam os 

delitos, qual seja, o descaso do próprio Estado para com as mazelas impostas pela sociedade. 

Seja dito, nesse modelo de justiça o Estado-juiz lava as mãos e assiste o conflito de camarote, 

posto que sua única função é chancelar a negociação (LOPES JUNIOR, 2017, n.p.).  
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À esta corrente, a ampliação do espaço de consenso está intrinsecamente ligada a fatores 

utilitaristas e eficientistas, visando, apenas, a otimização do judiciário, o que confronta com o 

princípio da necessidade da ação penal, nula poena sine judicio. Deveras, o Estado-juiz abdica 

da sua função precípua de dizer o direito, tornando-se, logo, um mero “homologador” (LOPES 

JUNIOR, 2017, n.p.). 

Não obstante, faz-se mister mencionar as vantagens oferecidas pelo acordo de não 

persecução penal, ora, não se trata apenas da possibilidade de prisão (são exíguas para os casos 

que o comportam), mas sim, da onerosidade proporcionada pela ação penal. Como bem leciona 

Ferrajoli (2002, p. 588): "a sanção mais temida na maior parte dos processos penais não é a 

pena, quase sempre leve ou não aplicada, mas a difamação pública do imputado”. 

Não se pode olvidar que, além de ter a sua honra irreparavelmente ofendida, aquele que 

responde por um crime perde as condições e perspectivas de vida e de trabalho, ou seja, antes 

da pena propriamente dita, tem-se o dispendioso suplício da acusação e do processo. Por vezes, 

proporcionado pela mídia que promove uma espetacularização do fato e um linchamento 

público do acusado, impossibilitando, por conseguinte, um julgamento minimamente justo 

(FERRAJOLI, 2002, p. 588). 

Nesse sentido, há falar-se que o processo penal é a marcha da incriminação, um mero 

instrumento de culpabilidade que conduz à indelével estigmatização pública, frise-se, com 

certificado criminal garantido. Onde se concebe um seleto grupo com status jurídico-social de 

reincidentes, perigosos, marginais ou similares, ou seja, a ação penal é a primeira pena 

(FERRAJOLI, 2002, p. 588). 

Por fim, em que pese legítimas as críticas direcionadas ao órgão acusador devido ao seu 

protagonismo na celebração da avença, deve-se pontuar os benefícios conferidos pelo acordo 

de não persecução penal, tanto para investigado, que deixa de suportar o suplício imposto pelo 

processo, quanto ao poder judiciário, dado ao número de processos que deixarão de existir. 

Contudo, velando, sempre, as garantias constitucionais, em especial o direito ao silencio, objeto 

de análise do próximo tópico.  

 

2 A ORIGEM E A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO AO SILÊNCIO  

 

O poder constituinte originário promulgou, em 1988, a Constituição da República 

Federativa do Brasil, e nela esculpiu direitos e garantias fundamentais inerentes a pessoa 



         9 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

humana, sem quaisquer discriminações, entre tais, o direito de não produzir provas contra si. 

Destarte, nesse tópico analisar-se-á a origem e a natureza jurídica do direito ao silêncio.  

O artigo 5º, da carta política apresenta um rol de direitos e garantias fundamentais, 

dentre eles, o direito ao silêncio, previsto no inciso LXIII, in verbis: “o preso será informado 

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

família e de advogado” (BRASIL, 1988). Muito embora o texto constitucional utilize-se do 

termo “preso”, entende-se que o titular do direito é qualquer indivíduo que esteja na condição 

de indiciado, réu ou testemunha (NOVELINO, 2013, p. 560).  

O direito ao silêncio decorre do princípio da não autoincriminação, conhecido como 

Nemo Tenetur Se Detegere. Esse princípio aduz que ninguém é obrigado a fazer prova contra 

si mesmo, na fase investigatória ou processual, devendo ser assegurado perante todos os órgãos 

públicos, obrigando-se, a autoridade, de informar o preso sobre tal disposição (NOVELINO, 

2013, p. 559).  

A origem histórica do direito de permanecer calado remonta a idade média, período em 

que o processo penal objetiva-se na obtenção da confissão do acusado, e para tanto, utilizava-

se dos meios mais cruéis imagináveis. Entretanto, tal direito foi consagrado de fato, no leading 

case Miranda v. Arizona (1966), que deu origem ao famoso “aviso de Miranda”, comum nos 

filmes policiais norte-americanos (ANSELMO, 2016, n.p.) 

A Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica) de 22 

de novembro de 1969, cujo Brasil é signatário, conforme Decreto nº 678/1992, em seu artigo 

8º, inciso II, alínea g6, preconiza o direito ao silêncio como uma garantia mínima da pessoa. 

Seja dito, é um direito individual, humano e fundamental, portanto, indesligável do processo 

penal (ALMEIDA, 2020, n.p.).  

É importante destacar que a Convenção Americana dos Direitos Humanos gravita na 

órbita jurídica pátria com status de norma supralegal, desde o julgamento do RE 466.343- 1/SP, 

onde se discutia a questão da prisão civil por dívida. Na época, entendeu a Suprema Corte que 

os tratados de direitos humanos estariam num nível hierárquico intermediário, isto é, abaixo da 

Constituição, mas acima de toda a legislação infraconstitucional (MAZZUOLI, 2015, p. 414).  

                                                           
6 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove 

legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias 

mínimas: 

[..] 

g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada (BRASIL, 1962).     



         10 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

Por sua vez, o legislador infraconstitucional normatizou, no artigo 186, parágrafo único 

do Código de Processo Penal7, que o acusado deve ser informado pelo juiz, antes de iniciar o 

interrogatório, do seu direito de permanecer calado, e mais, que o silêncio não pode importar 

em confissão, tampouco ser interpretado em prejuízo à sua defesa. Ao contrário, violar-se-ia, 

por completo, a integridade mental e moral do réu, o que seria um verdadeiro acinte à dignidade 

da pessoa humana (ALMEIDA, 2020, n.p.). 

Além do direito de não ser constrangido a confessar a prática de ilícito penal, há outros 

desdobramentos decorrentes do direito ao silêncio, como por exemplo, o direito de não praticar 

qualquer comportamento ativo incriminador, ou produzir prova incriminadora invasiva sem o 

consentimento do investigado, ainda, a inexigibilidade de dizer a verdade. Esse último, diz 

respeito ao chamado “direito de mentir”, ou seja, a pessoa investigada não pode ser incriminada 

por apresentar uma versão inverossímil aos fatos narrados pela acusação (NOVELINO, 2013, 

p. 561).  

Nesse sentido, muito bem pontua o ilustre mestre Eugênio Pacelli de Oliveira (2017, 

n.p.): 

 

A regra da não exigibilidade de participação compulsória do acusado na formação da 

prova a ele contrária, ressalvadas hipóteses previstas em leis e não invasivas da 

integridade física e psíquica do agente, decorre, além do próprio sistema de garantias 

e franquias públicas instituído pelo constituinte de 1988, de norma expressa prevista 

no art. 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da 

Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, integrada ao nosso ordenamento jurídico 

pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, no que toca ao direito ao silêncio e à 

proteção contra ingerências atentatórias da dignidade humana. 

 

Outra celeuma relacionada ao direito da não autoincriminação, diz respeito a 

participação do acusado em autos de reconstituição do crime. Aqui, deve-se sopesar, 

preliminarmente, outros princípios constitucionais, como o estado de inocência e, mormente, a 

dignidade da pessoa humana, dado o constrangimento em que o indivíduo é submetido, vez que 

ele será exposto à execração pública, e, por conseguinte, considerado culpado antecipadamente 

(OLIVEIRA, 2017, n.p.). 

                                                           
7 Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será 

informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder 

perguntas que lhe forem formuladas. 

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa 

(BRASIL, 1941).     
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Lado outro, o direito ao silêncio pode ser disponibilizado, caso a pessoa investigada opte 

por confessar ou contar a sua versão sobre os fatos, sem que isso configure qualquer ofensa aos 

axiomas constitucionais. Nesse caso, estamos diante do exercício do direito da “autodefesa 

positiva”, abarcado pelo princípio da ampla defesa, exercido quando existe algum benefício 

conveniente ao investigado, ou, imprescindível para demonstrar a sua inocência. (LOPES 

JUNIOR, 2016, n.p.). 

É importante salientar que, o direito ao silêncio mudou o paradigma do antigo processo 

penal, o qual era consubstanciado na premissa da verdade real, onde a confissão era considerada 

como a rainha das provas. Não obstante, esse princípio confere o direito da não colaboração 

durante a investigação e instrução processual, impedindo, por sua vez, que o acusado seja 

compelido a falar, e, consequentemente, fabrique provas contra si mesmo (OLIVEIRA, 2017, 

n.p.). 

Diferentemente de outrora, o processo criminal é orientado pelo princípio da verdade 

processual, isso significa dizer que a solução do caso penal decorre do livre convencimento 

motivado a partir dos elementos probatórios necessários e lícitos coligidos aos autos, pontue-

se, entre eles não há hierarquia. Assim, a confissão, por si só, deixou de ser a prova capital à 

condenação, logo inexiste razão para obrigar que o acusado confesse a prática do delito 

(RANGEL, 2019, n.p.). 

Nesse diapasão, insta questionar a pertinência da condução coercitiva do investigado, 

outra anomalia jurídica. Veja-se, considerando que o investigado tem o direito de ficar calado, 

ser conduzido para quê? É intuitivo. Razão alguma justifica a permanência desse instituto no 

ordenamento jurídico, ao contrário, sustentá-lo é afrontar o direito ao silêncio, corolário de um 

processo penal democrático e civilizatório (RANGEL, 2019, n.p.). 

O direito ao silêncio decorre do estado de inocência, intrinsecamente ligados ao sistema 

acusatório, adotado pela Constituição de 1988. É cediço que neste sistema a carga probatória 

está inteiramente nas mãos do acusador, isso significa dizer que, se o acusado é presumidamente 

inocente não lhe incumbe provar absolutamente nada, logo pouco importa se ele confessou, 

negou, trouxe outra versão sobre os fatos ou, simplesmente ficou em silêncio (LOPES JUNIOR, 

2013, n.p.). 

Na lógica do sistema acusatório a presunção de inocência é regra absoluta a ser 

enfrentada pelo acusador no decorrer da instrução do processo, ao passo que a defesa tem o 

direito (leia-se, o não dever) de contrapor a argumentação acusatória. O juiz, por sua vez, tem 
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de analisar todos os elementos apresentados pelo acusador, sob o manto da imparcialidade e 

dúvida, ou seja, uma equivalência axiológica entre condenação e absolvição (LOPES JUNIOR, 

2013, n.p.). 

É por essa razão que não se admite a prolação de sentença condenatória fundamentada 

na falta de provas da tese defensiva, conquanto inexiste distribuição de carga probatória no 

processo penal tal qual no processo civil. Ora, o silêncio, bem como a absoluta inércia do 

acusado estão amplamente protegidos pela presunção de inocência (LOPES JUNIOR, 2013, 

n.p.).  

Malgrado, há sempre um temor de que o silêncio possa potencializar uma condenação, 

haja vista que existem, ainda, alguns julgadores orientados por um sentimento de fracasso 

quando estão diante de uma necessidade de absolvição, como se a função de dizer o direito 

fosse apenas condenar e a absolvição fosse sinônimo de impunidade (LOPES JUNIOR, 2013, 

n.p.).  

Destarte, em que pese o silêncio do acusado possa, de alguma forma, gerar suspeitas 

quanto a sua inocência, ao prolatar a sentença o magistrado terá de fundamentar a sua decisão, 

e nela não poderá exteriorizar os seus pressentimentos ou convicções, tampouco descrever o 

silêncio do réu. Outrossim, o decreto condenatório deverá estar edificado, tão somente, nas 

provas apresentadas pelo órgão acusador (NUCCI, 2016, n.p.). 

 O silêncio do acusado deve ser interpretado em razão das circunstâncias do momento, 

é uma consequência natural que pode decorrer do estado emocional, dado a condição em que 

ele se encontra. Gize-se, aquele que senta no pelourinho do banco dos réus não se preparou para 

tal, diferentemente de quem vai interrogá-lo, este faz isso todos os dias (NUCCI, 2016, n.p.).  

Nesse sentido, o insigne professor Aury Lopes Junior (2016, n.p.) leciona: 

 

O direito de silêncio é apenas uma manifestação de uma garantia muito maior, 

insculpida no princípio nemo tenetur se detegere, segundo o qual o sujeito passivo não 

pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade 

probatória da acusação ou por exercer seu direito de silêncio quando do interrogatório. 

 

Assim, a omissão ou a não colaboração, não pode ser interpretada como presunção de 

culpabilidade, trata-se de um direito de “autodefesa negativa” em detrimento do poder punitivo 

estatal, representado pelo Ministério Público que oferecerá a acusação, e o julgador, que após 

valorar a prova vai dizer o direito. Pontue-se, o direito ao silêncio diz respeito a uma barreira 

entre o Estado todo poderoso e o indivíduo (LOPES JUNIOR, 2016, n.p.).  
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Nessa senda, verifica-se que a função axiológica do direito ao silêncio é a proteção do 

indivíduo ante as mazelas do poder punitivo do Estado, é uma garantia constitucional voltada a 

um processo penal democrático, decorrente do princípio do nemo tenetur se detegere e do 

estado de inocência. Por derradeiro, discorrer-se-á sobre a constitucionalidade da 

obrigatoriedade da confissão do acusado para a celebração do acordo de não persecução penal. 

 

3 A CONSTITUCIONALIDADE DA CONFISSÃO OBRIGATÓRIA NO ACORDO DE 

NÃO PERSECUÇÃO PENAL 

 

Há um consectário lógico no direito ao silêncio, qual seja, o seu exercício tem por 

intento obstar prejuízos ao seu titular ante o Estado-juiz. Nada obstante, o legislador ordinário 

relativizou-o ao normatizar o acordo de não persecução penal, exigindo, como pressuposto, a 

confissão formal e circunstanciada do delito. Nesse momento, analisar-se-á se a obrigatoriedade 

da confissão fere ou não a ordem constitucional. 

Pois bem, uma das maiores críticas a ampliação da justiça penal consensual é justamente 

o fato de que o modelo negocial fica, por vezes, em rota de colisão com os direitos fundamentais 

e com as garantias constitucionais. Assim sendo, tais violações acabam chancelando a 

relativização de pressupostos essenciais ao Estado democrático de Direito (MONTEIRO, 2020, 

n.p.). 

Partindo dessa premissa, logo o acordo de não persecução penal relativiza o direito ao 

silêncio, vez que o caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal8, impõe, ao investigado, 

a confissão formal e circunstancial dos fatos a ele imputados, como condição para a celebração 

do negócio. Vê-se, portanto, uma dissonância com os direitos fundamentais petrificados na 

Carta Política de 1988, mitigando, logo, toda ordem democrática (MONTEIRO, 2020, n.p.).   

É inteligível que essa relativização possibilita outras vantagens ao indivíduo, por 

exemplo, preferir o acordo proposto pelo Ministério Público, à onerosidade decorrente da ação 

penal. Porém é indubitável que tal escolha, consequentemente, afeta toda ordem constitucional 

                                                           
8 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 

(BRASIL, 1941); 
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que fora sistematizada com a finalidade de garantir um processo penal democrático e 

civilizatório (MONTEIRO, 2020, n.p.).  

Importa salientar que, o acordo de não persecução penal é proposto na fase pré-

processual, ou seja, nesse momento não há nenhuma análise de mérito, por esta razão também 

não haverá cognição de culpa. Desta forma, se o instituto diz respeito à medida necessária para 

reprovação e prevenção do crime, e que o aceite não infere a culpabilidade do agente, a 

confissão não tem nenhuma utilidade, senão a precarização dos direitos fundamentais 

(MONTEIRO, 2020, n.p.).  

O insigne professor Ferreira Filho (2016, p. 38) preconiza que, o silêncio da pessoa 

investigada está intrinsecamente ligado a outros direitos fundamentais, como por exemplo, o 

estado de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII da CRFB/889. Leciona, o nobre mestre, 

que os direitos fundamentais são inerentes ao indivíduo, pois derivam da natureza humana, ou 

seja, são naturais da própria pessoa, destarte, irrenunciáveis, uma vez que não se pode abrir mão 

da própria natureza. 

Nessa direção, apregoa o professor Guilherme Nucci (2020, n.p.):  

 

Neste ponto, é preciso destacar que trata-se de um acordo para não haver persecução 

penal, assim sendo, obrigar o investigado a confessar formalmente o cometimento do 

crime para depois formalizar penas alternativas e outras condições não nos parece 

válido, ferindo o direito à imunidade contra a autoacusação. Imagine-se que o 

investigado celebre o acordo e depois não cumpra. O Ministério Público pode pedir a 

rescisão do pacto e propor denúncia, lembrando, então, que, a essa altura, já terá 

havido confissão por parte do acusado. 

 

Em corrente oposta, parte da doutrina processualista defende a confissão obrigatória 

prevista no texto legal, aduzem eles que não há quaisquer ofensas a ordem jurídica-

constitucional.  Dado que o aceite e o cumprimento do acordo não causam reflexos na 

culpabilidade do investigado, isso porque o § 12º do artigo 28-A, do Código de Processo Penal10 

garante que a celebração do acordo não constará na certidão de antecedentes criminais (LIMA, 

2020, p. 219). 

                                                           
9 [...]  
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. (BRASIL, 
1988). 
10 § 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de 

antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo (BRASIL, 1941). 
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Outrossim, a confissão é uma contribuição do investigado à investigação criminal, ou 

seja, ele passa a cooperar com a justiça na elucidação dos fatos. Para tanto, ele deve ser 

advertido sobre o seu direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo, bem como, 

dos benefícios e consequências da confissão, ainda, a manifestação de aceite ou não deve ser 

voluntária, sendo imprescindível a assistência da defesa técnica (LIMA, 2020, p. 231). 

Não há olvidar-se que, por estar no rol dos direitos fundamentais o direito ao silêncio é 

irrenunciável, porém, não obstante, admite-se sob determinadas condições uma certa limitação 

voluntária. Entretanto, é necessário verificar a finalidade do ato, a sua validade em detrimento 

da condição jurídica do titular. Ainda, deve-se observar que a autolimitação voluntária está 

sujeita à revogação, diga-se, a qualquer tempo (NOVELINO, 2013, p. 383). 

Considerando o momento processual, bem como, a própria finalidade do instituto 

despenalizador, a confissão não é um reconhecimento expresso de culpa, mas sim, mera 

admissão implícita que remete, estritamente, a índole moral da pessoa do investigado, o que 

não inferiria no âmbito jurídico. Do contrário, o reconhecimento da culpa só é possível com a 

observância do devido processo legal, o que não acontece nesse momento processual (CUNHA, 

2020, p. 129). 

A confissão é o ato pelo qual o indigitado assume a sua responsabilidade perante a 

sociedade, esse requisito é indispensável para a repreensão e reprovação da conduta delituosa. 

Nesse ponto importante salientar que as condições impostas pelo instituto negocial serão 

sempre menos severas do que sanção penal aplicável ao fato a ele imputado (CUNHA, 2020, 

p. 130). 

Destarte, em que pese legítimos quaisquer questionamentos referentes a 

constitucionalidade sobre a previsão legal da obrigatoriedade da confissão como condição para 

a celebração do acordo, tal procedimento deve ser entendido como mera formalidade, não 

podendo, de forma alguma, ter qualquer reverberação de ordem material (DAGUER; SOARES, 

2020, n.p.).  

Todavia, a discussão deve ir para além do ato propriamente dito, é preciso perquirir 

eventuais consequências após a celebração da avença, cite-se aqui a transação penal e a 

suspensão condicional do processo, onde nem sempre o investigado consegue adimplir o 

acordado. Assim, caso ele não cumpra o pacto firmado no acordo, tão logo o Ministério Público 

oferecerá a denúncia e, por conseguinte, o juízo criminal que receber a exordial acusatória, 

pressuporá a confissão do delito, ou seja, a culpa já está formada (NUCCI, 2020, n.p.). 
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Não obstante, há quem sustente que se o investigado não cumprir o avençado e por 

consequência seja denunciado, deve-se, nessas circunstâncias, aplicar a regra do artigo 155 do 

Código de Processo Penal11, qual seja, a convicção do juiz não pode ser formada, 

exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual, isto é, tais 

elementos devem ser corroborados com as provas produzidas na instrução do processo 

(MAZLOUM; MAZLOUM, 2020, n.p.). 

Posto isso, verifica-se que as consequências da confissão obrigatória na esfera criminal 

estão, em certa medida, condicionadas a implementação da figura do juiz das garantias, o qual 

fora instituído pela Lei nº 13.964/2019. Malgrado, encontra-se suspenso por tempo 

indeterminado por força de uma decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux, que é o 

relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 (YAMAMOTO, 2020, n.p.). 

Segundo o Ministro Fux, a implementação de tal instituto é uma questão complexa, e 

por esta razão é de fundamental importância coligir informações suficientes e aptas a verificar 

os reais impactos para as diversas prioridades asseguradas na Constituição Federal. Dentre tais, 

a imperiosa observância ao devido processo legal, a duração razoável do processo e a eficiência 

da justiça criminal (STF, 2020, n.p.). 

Vê-se, portanto, que tal decisão é peça fundamental na discussão sobre a confissão 

obrigatória, visto que é o juiz das garantias quem vai homologar o acordo de não persecução 

penal, assim, se o investigado for denunciado por não o cumprir a avença, o juiz competente 

para instruir o processo e prolatar a sentença será outro que, em tese, não terá qualquer contato 

com os elementos de informações coligidos na fase pré-processual (AVENA, 2020, n.p.). 

Ou seja, implementado o juiz das garantias, a confissão do investigado não o trará, em 

tese, prejuízos na assunção da culpa, todavia, enquanto o novo instituto processual não for 

instituído, certamente, a confissão no acordo pode ser usada como fonte de convencimento, o 

que, consequentemente, acarretará enorme prejuízo ao investigado (AVENA, 2020, n.p.). 

Outro questionamento pertinente é a utilização da confissão acostada no acordo como 

meio de prova nas esferas cível e administrativa. Em que pese a lacuna legislativa, parte da 

doutrina se manifesta contrariamente à possibilidade, pois a confissão do investigado ocorre em 

                                                           
11 Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 

podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (BRASIL, 1941) 
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acordo extrajudicial, onde não há reconhecimento de culpa, dado a inexistência do devido 

processo legal (CUNHA, 2020, p. 129).  

Pois bem, é cediço que tal instituto processual proporciona inúmeros benefícios ao 

investigado, contudo, não se sabe, até o presente momento, quais são as possíveis 

consequências da confissão coligida no pacto. Dessa forma, considerando as incertezas, seja 

pela não implementação do juiz das garantias, seja por lacunas legislativas, verifica-se que a 

confissão obrigatória exigida na celebração do negócio penal pode causar graves prejuízos, 

portanto, é inconstitucional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O negócio penal mostra-se como uma ferramenta de fundamental importância à justiça 

criminal, isso porque proporciona celeridade na resolução dos casos menos graves, economiza 

recursos financeiros do Estado, e, por conseguinte, possibilita que a justiça criminal dispense 

maior atenção aos processos e julgamentos de delitos mais graves. Ou seja, esse modelo 

representa um considerável ganho à política criminal, uma vez que pode entregar à sociedade 

uma resposta rápida, diferentemente do propiciado na ação penal.  

Não obstante, inúmeras são as críticas a esse modelo de justiça, algumas contundentes, 

principalmente em relação a confissão obrigatória, objeto dessa pesquisa. Pois além de conflitar 

com outros direitos e garantias fundamentais pode induzir a pessoa investigada a optar pela 

“benesse” do Estado dado o medo de suportar um mal maior, a condenação. 

Por outro lado, insta pontuar que a pessoa investigada confere alguns benefícios, o mais 

importante deles, é a possibilidade de não se submeter ao dispendioso suplício da ação penal, 

leia-se, a execração pública, a humilhação perene do banco dos réus, e o que é pior: todos esses 

prejuízos são suportados independentemente do veredicto final, condenação ou absolvição. 

Pode-se afirmar que nesse ponto andou bem o legislador.  

Esses e outros ganhos proporcionados pelo espaço de consenso representam um avanço 

à justiça penal, contudo, não se pode perder de vista os direitos fundamentais e as garantias 

constitucionais, pois dizem respeito a uma segurança maior do indivíduo perante o Estado todo 

poderoso. 

Feita essa análise, verifica-se que o ponto nevrálgico no acordo de não persecução penal 

é o conflito entre a obrigatoriedade da confissão, imposta no caput do artigo 28-A do CPP, e o 
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direito constitucional ao silêncio, que está no rol das cláusulas pétreas da Constituição Federal 

de 1988. Trata-se de uma colisão perigosa, vez que coloca em risco a ordem jurídica-

constitucional, pois afronta os direitos fundamentais voltados à sistemática de um processo 

penal democrático e civilizatório. 

Ademais, o direito ao silêncio é uma consequência lógica do sistema processual 

acusatório, o qual fora adotado pela Carta Política de 1988. Conforme exposto, nesse sistema a 

carga probatória é exclusivamente do órgão acusador, ou seja, não se impõe qualquer conduta 

probatória à pessoa investigada, isso significa dizer que no processo penal não existe 

possibilidade de inversão do ônus da prova, logo, não há qualquer relevância no silêncio.  

Assim, verifica-se que a função epistêmica do direito ao silêncio é a proteção do 

indivíduo ante as mazelas do poder punitivo do Estado. Como visto, ele decorre do princípio 

da não autoincriminação, o nemo tenetur se detegere e do estado de inocência, princípios estes 

imprescindíveis à democracia, ou seja, é inconcebível quaisquer cogitações no sentido de 

relativizá-lo.   

Contudo, há situações diversas, onde a confissão da pessoa investigada lhe traz 

determinados benefícios, como por exemplo, a atenuação da pena, ou até mesmo, quando para 

o exercício da autodefesa positiva, circunstâncias em que o agente precisa falar para comprovar 

a sua inocência. Outrossim, essas possibilidades não destoam dos axiomas constitucionais, visto 

que decorrem de uma liberalidade do agente, e o seu exercício não o resultam em prejuízos, 

pelo contrário, apenas benesses.  

Todavia, não é o caso do acordo de não persecução penal, porque como sugere o nomen 

iures, o acordo é para não haver persecução penal, assim, a confissão formal e circunstanciada 

do delito fica sem utilidade, diga-se, é absolutamente imprestável à natureza epistêmica do 

supracitado instituto. Seja dito, não há razão outra se não para ferir o direito da não 

autoincriminação. 

Já observado, a exemplo da transação penal é possível que o investigado não consiga 

cumprir o pactuado, e por essa razão o Ministério Público pode pedir a rescisão do pacto e 

oferecer a denúncia. Ou seja, o investigado estará desprotegido, não haverá mais imunidade 

constitucional, o prejuízo é certo, o devido processo legal será uma mera formalidade, não 

passará de um “jogo de faz de conta”, porque o juiz que receber a denúncia estará contaminado. 

Com a implementação do juiz das garantias essa celeuma, em tese, deixaria de existir, 

dado que o magistrado da instrução seria outro e não teria acesso aos elementos pré-processual. 
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Ocorre que o juiz das garantias está suspenso por tempo indeterminado por força de uma 

decisão liminar, assim, caso o investigado descumpra o acordo a confissão será usada como 

elemento de convencimento, ou seja, a condenação é inevitável. 

Portanto, considerando a natureza axiológica do direito fundamental ao silêncio, bem 

como, as possíveis consequências da sua relativização a partir das hipóteses acima pesquisadas, 

o presente trabalho conclui que a obrigatoriedade da confissão formal e circunstanciada no 

acordo de não persecução penal é inconstitucional. 
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