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Resumo  

 

O presente artigo tem o escopo analisar sobre a necessidade de se obter do acusado à 

confissão circunstanciada como requisito para obtenção do Acordo de Não Persecução 

Penal  ANPP, tratando ao fundo as incongruências com o princípio ao direito da não 

autoincriminação e a valoração da prova de confissão no processo penal brasileiro, 

Ademais, buscar-se-á a análise de um ponto sensível do instrumento normativo em 

comento, que é a problemática de antecipar essa confissão em fase extraprocessual caso 

não seja oferecido o acordo, visto que o oferecimento do acordo é discricionário ao 

Ministério Público. 

A abordagem do tema proposto teve como base metodológica uma pesquisa bibliográfica 

em fontes doutrinárias e jurisprudenciais, buscando-se diversos materiais publicados 

ligados ao objeto de estudo, com a finalidade de conhecer mais a temática abordada no 

tema. 
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1 INTRODUÇÃO

 

Qual a necessidade real de ter como 

requisito uma condição de confissão 

circunstanciada para obtenção do 

Acordo de Não Persecução Penal em 

uma legislação novíssima que nasce com 

natureza despenalizadora? 

Este breve estudo traz alguns 

levantamentos sobre essa imposição e 

demonstra preocupações de como esta 

pode ferir o princípio consagrado pelo 

artigo 5º, inciso LXIII da Constituição 

Federal, que é o direito a não-

autoincriminação, também chamado de 

princípio do nemo tenetur se detegere 

(se dispõe ao cidadão, que este não seja 

submetido à produção ou a realização 

de quaisquer provas que possam lhe 

prejudicar), de modo especial ao campo 

do direito processo criminal. 

Do mesmo modo, este estudo buscou 

analisar a atual valoração da confissão 

como prova de valor absoluto frente o 

Art. 197 do Código de Processo Penal, 

onde está positivado que o juiz terá que 

aplicar a confissão ao caso concreto, 

atuando conforme outras provas 

produzidas e não somente por meio de 

confissão, pois se existe a limitação ao 

livre convencimento do juiz, exigindo-

se o contraditório. 

Inquestionavelmente o ANPP é mais 

benéfico do que uma condenação 

criminal, na medida em que a norma 

caso cumpra integralmente a avença 

(art. 28-A, § 13º, do CPP), todavia há de 

se externar que a confissão no processo 

penal é assunto que não deve ser tratado 

de forma naturalizada e sem a devida 

proteção aos Direitos e garantias 

Individuais. 

Feitas essas observações, insta frisar 

que princípio da não autoincriminação 

não é só um direito, mais uma pedra 

fundamental para o pleno curso do 

processo penal, no que trata do direito 

de ampla defesa em seu sentido 

irrestrito. 

  

2. BREVE HISTÓRICO DA 

CONFISSÃO NO PROCESSO 

PENAL  

 

No processo medieval, permitia-se 

torturar o suposto culpado a fim de 

extorqui-lhe a confissão. Inúmeras 

vezes, sofrendo pela crueldade da 

tortura, inocentes confessavam sua 

pretensa culpa para se livrar ou obter 

algum benefício frente ao que lhe era 

imputado. 
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Contudo, atualmente, no sistema do 

livre convencimento motivado do juiz, 

a confissão passa a ter valor probatório 

relativo, devendo ser confrontada com 

as demais provas para ter validade. Em 

mesmo valor probatório dos demais 

meios de p  

 

Sobre o fundamento histórico da 

confissão, Aury LOPES JR ensina que 

-se (e 

situa-se, ainda) no campo da culpa 

judaico-cristã, em que o réu deve 

confessar a arrepender-se, para assim 

buscar a remissão de seus pecados 

(inclusive com a atenuação da pena, art. 

é a confissão, para o juiz, a 

possibilidade de punir sem culpa. É a 

possibilidade de fazer o mal através da 

pena, sem culpa, pois o herege 

. 646). 

 

 3.  CONFISSÃO COMO MEIO DE 

PROVA NO DIREITO PENAL 

BRASILEIRO 

 

No direito penal processual brasileiro a 

confissão não é uma prova absoluta, 

não há valoração frente as outras provas 

produzidas nos autos, devendo o juiz 

aplicar ao caso concreto ao disposto no 

artigo 197 do Código de Processo 

Penal. 

Insta frisar que, deverá o magistrado 

atuar conforme outras provas 

produzidas e não somente por meio de 

confissão, pois se existe a limitação ao 

livre convencimento do juiz, exigindo-

se o contraditório. 

A confissão deve ser aferida em 

conjunto com os demais elementos 

probatórios. 

O princípio que protege a pessoa acusada 

de não ser obrigada a produzir provas 

contra si mesma não implica 

desconsiderar, de forma absoluta, o teor 

do depoimento feito, quando, em 

havendo nos autos outros elementos 

idôneos de convicção quanto aos fatos 

verificados e à conduta investigada do 

confesso, o próprio demandado escolhe 

confessar o ato delituoso cometido, o 

teor da confissão não foi o único 

fundamento de sua condenação, havendo 

outros depoimentos, que confirmaram a 

participação do recorrente no esquema 

fraudulento, elementos documentais, em 

que consta a sua assinatura, além da 

alteração de seu patrimônio, em 

completo descompasso com os 

rendimentos de seu salário, 

comprovando sua atuação na 

operacionalização das fraudes. A 

convicção firmada pelo Juízo, não 

exclusivamente com base na confissão 
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do recorrente feita perante o Juízo. 

Assim, a hipótese prevista no art. 8º, 2, 

g, do Pacto de São José da Costa Rica 

não se encontra caracterizada, na espécie 

em tela, não se vislumbrando, pois, a 

aludida vulneração à sua normatividade. 

(STJ  AgRg no REsp 1497542 / PB. J. 

18/02/2016). 

Conceitualmente, a confissão em nosso 

Direito Processual Penal Brasileiro se 

resume, como um ato do Réu, de forma 

voluntária, por meio de imputável e 

motivado por fatores pessoais, que lhes 

imputa desfavoravelmente, sendo 

suscetível de renúncia.  

Em síntese, é o reconhecimento feito 

pelo imputado da sua conduta quanto sua 

responsabilização penal. [1] 

 

Modernamente a prova de confissão no 

processo penal brasileiro tem valoração 

mitigada. 

Ou seja, ante o valor relativo da 

confissão, é imprescindível que seja 

confrontada, isto é, corroborada pelas 

demais provas produzidas no processo. 

Vale dizer que não é possível manter 

uma condenação com base 

exclusivamente na confissão do réu, 

sendo necessário que a confissão esteja 

confirmada pelos outros meios de 

prova. 

A natureza jurídica da confissão é de 

atenuante genérica prevista no art. 65 

do Código Penal, a qual é aferida na 

segunda fase da aplicação da pena, ou 

seja, é utilizada para diminuir o 

quantum desta.  

Sobretudo, a prova de confissão não 

terá valor algum quando prestada 

unicamente na fase do Inquérito 

Policial, se não confirmada perante o 

Juízo.     

 

4. O DIREITO CONSTITUCIONAL 

A NÃO AUTO INCRIMINAÇÃO 

 

Aury Lopes Júnior (2009, p. 192) 

define o Princípio da seguinte forma: 

manifestação de uma garantia muito 

maior, insculpida no princípio Nemo 

Tenetur se Detegere, segundo o qual o 

sujeito passivo não pode sofrer nenhum 

prejuízo por omitir-se de colaborar em 

uma atividade probatória da acusação 

ou por exercer seu direito de silêncio 

 

 

A expressão latina nemo tenetur se 

detegere significa, literalmente, que 

ninguém é obrigado a se descobrir 

(QUEIJO, 2003, p.4), ou seja, qualquer 

pessoa acusada da prática de um ilícito 

penal não tem o dever de se 
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autoincriminar, de produzir prova em 

seu desfavor, tendo como sua 

direito ao silêncio, (QUEIJO, 2003, 

p.1). 

Na garantia há não 

autoincriminação, existem 

diversas categorias, nas quais 

podemos encontrar o direito ao 

silêncio, o direito de não 

colabora com a investigação ou 

com a instrução criminal, o 

direito de não se auto declarar 

culpado, o direito de não 

apresentação de provas que 

prejudique a si mesmo. [3] 

 

É natural do ser humano auto defender-

se, este princípio é popularmente 

conhecido em razão do direito ao 

silêncio durante o interrogatório na 

seara criminal, onde o acusado não é 

obrigado a responder nada o que lhe for 

interrogado. 

Historicamente temos como marco a 

Convenção Americana de Direitos 

Humanos, conhecida como Pacto de 

San José da Costa Rica, como também 

o Pacto Internacional de Direitos Cíveis 

e Políticos, que reconhecem e 

positivam em seu artigo 8º, inciso 2, 

letra g e artigo 14, inciso 3, letra g nesta 

ordem o direito da não 

autoincriminação. 

Insta frisar que, ao expor e recepcionar 

o direito de ficar calado na Constituição 

da República de 1988, por 

consequência, está positivado também 

o direito a não produzir provas contra si 

mesmo. 

 

5. ACORDO DE NÃO 

PERSECUÇÃO PENAL  ANPP 

O conteúdo deste acordo já era previsto 

em Resolução do Conselho Nacional do 

Ministério Público (Resolução 181 - 

2017, modificada pela Resolução 183 - 

2018), equivalente ao texto aprovado na 

nova lei nº 13.964  pacote anticrime. 

A introdução desse novo instituto, trouxe 

uma grande ampliação da justiça penal 

consensual brasileira e gerou intensa 

polêmica. 

Essa polemica deu-se sobretudo porque 

a Resolução do CNMP violava reserva 

de lei em matéria processual. 

Assim sendo, possamos afirmar que o 

acordo de não persecução penal (ANPP) 

foi introduzido inicialmente no sistema 

normativo brasileiro pela resolução 

CNMP 181-17 e subsequentemente 

inserido no art. 28-A do Código de 

Processo Penal pela lei 13.964-19. 

A Lei n. 13.964/2019, conhecida como 

Pacote Anticrime, modificou o Código 

de Processo Penal e introduziu mais uma 

ferramenta para o âmbito da justiça 
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transacionada, a exemplo dos já 

disponíveis benefícios da suspensão 

condicional do processo e da transação 

penal. 

O novo disposto tem estrutura híbrida 

(processual e material), a norma possui 

natureza despenalizadora e aumenta os 

direitos penais subjetivos do investigado, 

ou seja, está associado ao ius puniendi 

estatal.  

Observe-se que o instituto do ANPP, 

como previsto no seu artigo 28-A CPP, é 

direcionado aos delitos cometidos sem 

violência ou grave ameaça, e que tenham 

penas mínimas menores que 4 anos, o 

que leva que este instituto seja usado em 

diversas situações frente há vários tipos 

penais do nosso ordenamento jurídico. 

O dispositivo atinge diretamente a 

aplicação de pena e extinção de 

punibilidade, além da reincidência, o que 

demonstra sua extensão material, é um 

negócio jurídico pré-processual disposto 

entre o Ministério Público e o 

investigado com seu defensor. 

Diante desta proposta de justiça 

negociada, o acordo de não persecução 

penal (ANPP) apresenta-se como 

instrumento que abraça uma seara do 

exercício da discricionariedade regrada 

do Ministério Público, tendo como 

necessária plena fundamentação das 

razões da opção pela não aplicação do 

instituto. 

penal é sem dúvidas uma das mais 

significativas inovações. 

Nas palavras do professor Vinicius 

Gomes de Vasconcellos,  

-se de mecanismo 

consensual, em que o imputado se 

conforma com a imposição de 

sanção (não privativa de liberdade) 

em troca de eventual benefício, 

como redução da pena e a não 

configuração de maus 

 

 

No ANPP, a condição imposta ao 

acusado em nenhum momento será a 

privação de liberdade, as condições 

compulsórias nesse caso são as previstas 

como penas restritivas de direito o que 

também é previsto nos institutos 

despenalizadores da Transação Penal e 

Suspensão Condicional do Processo 

onde não há o requisito da confissão. 

Sobre o rito processual podemos 

descrever que quando acolhido os 

pressupostos legais, dentre os quais está 

a confissão formal e circunstanciada por 

parte do imputado  o membro do 

Parquet poderá propor ao investigado, 

corretamente amparado pelo seu 
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patrocinador, o instituto, deliberando a 

imposição de algumas condições com 

caráter retributivo, após o acordo aceito, 

deverá ser homologado em juízo; uma 

vez homologado e cumpridas as 

condições impostas, o Ministério 

Público deverá requerer o arquivamento 

do inquérito policial ou procedimento 

investigatório; descumpridas, deverá 

obrigatoriamente oferecer denúncia. 

 

6. A Confissão Circunstanciada como 

condição para oferecimento do ANPP 

Exigir uma confissão detalhada como 

uma condição indispensável para 

proposição do acordo, é valorar uma 

prova frente à toda uma possível 

instrução penal caso houvesse a 

denúncia do acusado, tal valoração 

exacerbada, não pode mais ser admitida 

pelo direito processual penal 

contemporâneo. 

A confissão arrancada ou negociada 

ilustra um possível erro mais à frente, 

que é seria uma provável condenação do 

denunciado, passível de acontecer em 

algumas hipóteses como no 

descumprimento do acordo por parte do 

acusado ou o não oferecimento de algum 

benefício como a transação ao final de 

uma instrução. 

Objetivando também medidas de política 

criminal e ressocialização mais efetiva, 

não há o que se falar no requisito da 

confissão, não há logica em tratar a 

pessoa que não será punido pelo estado 

como confesso. 

Se o instituto do ANPP visa não 

perseguir o investigado porque antecipar 

o cumprimento da sanção? 

Apesar de o ANPP exigir a confissão, 

culpa pelo investigado. Há, se tanto, uma 

admissão implícita de culpa, de índole 

puramente moral, sem repercussão 

jurídica. A culpa, para ser efetivamente 

reconhecida, demanda o devido processo 

anticrime  Lei n. 13.964/2019. 

Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 

129). 

Constata-se que apesar do passar dos 

anos e da mudança de conteúdo, a 

estrutura perversa com ares inquisitórios 

permanece a mesma, na medida em que 

a confissão (ainda) é utilizada como peça 

crucial em uma desproporcional e 

órgão acusador. 

Ainda lidamos com um descompromisso 

com a dignidade da pessoa humana e 

demais princípios de caráter humanista, 

exigindo-se uma confissão minuciosa, (a 

exposição da verdade do acusado), para 

obtenção de um acordo, nos remete há 

praticas religiosas como a necessidade 

de ter seus pecados cancelados, para 

obtenção do perdão estatal. 
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Não seria razoável pensar que uma 

confissão tomada desta forma seria 

imutável e absoluta até o final do 

processo, até porque existe a 

possibilidade de retratação da confissão 

no processo penal brasileiro. 

Podemos fazer um comparativo com a 

transação penal que é outro instrumento 

despenalizador previsto no nosso 

ordenamento onde também não constitui 

condenação e há necessidade impositiva 

de assunção de culpa. 

Um ponto alto dentro da necessidade de 

confissão no acordo é o formato da 

mencionada confissão, está terá que ser 

"confissão formal e circunstancial". 

Insta frisar que o significado das 

expressões "circunstanciadamente" e 

"circunstancialmente" são distintos. 

 

Quando concebido o instituto, pelo 

Conselho Nacional do Ministério 

Público, a intenção do órgão claramente 

era interpretar desta forma, tanto que, no 

artigo 18 da Resolução nº 181/2017 do 

CNMP se exigia que o investigado 

confessasse "formal e detalhadamente a 

prática do delito". Igualmente parecia ser 

esse o objetivo inicial do legislador, cuja 

redação primeira no projeto contemplava 

o oferecimento do ANPP "se o 

investigado tiver confessado 

circunstanciadamente a prática de 

 

Sem embargo, essa dicção não foi 

promulgada pelo legislador. No meio do 

caminho foi apresentado um substitutivo 

do projeto e aprovado o texto: "Tendo 

penal"[5]. 

Ainda analisando a imposição da 

confissão circunstanciada no ANPP, 

processualmente existem inúmeras 

indagações pertinentes. 

Se no aludido instituto, o Parquet tendo 

obtidos todos os pressupostos para dar o 

oferecimento este não analisa o mérito, 

não verificam se o acordante é culpado 

ou não, porque o agente deve confessar 

para ter direito ao acordo?  

Ainda há o apontamento de que essa 

confissão não tem validade para fins 

penais fora do acordo, tanto é assim que 

não gera efeitos na ação penal nem na 

cível - é isolado para o acordo, mas não 

haveria contaminação prévia para a 

condenação do acusado tanto pelo 

magistrado, quanto do ministério público 

frente à uma confissão pormenorizada 

em fase extraprocessual. 

 

No que tange às suas classificações, 

destacamos que alguns códigos 

processuais como código penal militar, 

em seu artigo 307, traz para o acusado 

somente a necessidade de uma confissão 
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versando sobre o fato principal, e no 

instituto do ANPP obriga-se que a 

confissão seja detalhada, pormenorizada 

para que seja aceita, isto demonstra 

distinções, desigualdade de tratamentos 

dentro de um sistema geral. 

Finalizamos evocando que exigência da 

confissão não tem a mínima importância 

processual, pois se o investigado admitir 

e acatar as condições obrigatórias pelo 

Ministério Público e cumpri-las, já é o 

bastante para que o acordo atinja seu 

pleno intento. 

7  A NÃO OBRIGATORIEDADE 

DE CELEBRAR O ACORDO DE 

NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

penal é um instrumento concebido para o 

âmbito inquisitorial, a ser oferecido de 

acordo com a discricionariedade regrada 

do órgão ministerial e como mecanismo 

 

Essa iniciativa, decorrente do princípio 

da oportunidade da propositura da ação 

penal, é hipótese de discricionariedade 

limitada, ou regrada, ou regulada, 

cabendo ao Ministério Público a atuação 

discricionária de fazer a proposta, nos 

casos em que a lei o permite, de exercitar 

o direito subjetivo de punir do Estado 

com a aplicação de pena não privativa de 

liberdade. [6] 

É redundante falar em discricionariedade 

regrada, pois toda competência 

discricionária tem uma regulação legal, 

sob pena de caracterizar o arbítrio. Cf. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 

Discricionariedade e Controle 

jurisdicional. 2ª ed., 3ª tiragem. São 

Paulo: Malheiros, 1998. 

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: (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019). 

Observa-se plenamente a natureza 

pública, de órgão acusador no ANPP, de 

instituto de discricionariedade regrada 

decorrente do princípio da oportunidade 

da propositura da ação penal. 

 

8 - CONCLUSÃO 

O controle dos requisitos da confissão, 

ao contrário do que se imagina, não é 

algo prejudicial ao imputado, mas sim 

uma forma de protegê-lo em caso de 

pressões ou indevidas influências para 

que confesse.  
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Inúmeras vezes até familiares confessam 

um crime para eximir alguém da culpa. 

Há também situações que o acusado é 

influenciado pela autoridade policial ou 

por patronos para que confesse em busca 

de benesses processuais. 

Ademais o requisito da confissão 

circunstanciada em um campo onde não 

há controle de mérito do judiciário 

(ANPP), há o risco muitas vezes, do 

Indiciado/Réu confessar sem ter 

cometido o delito, ou até o cometido de 

forma menos gravosa, e para não correr 

o risco de uma condenação criminal, se 

aventura em uma falsa confissão. 

Em voga aqui, qual a relevância da 

confissão no ANPP, eis que se trata de 

acordo penal extraprocessual, onde não 

se apura a culpa nem há exame de mérito 

dos fatos, e muito menos é proferida uma 

sentença penal condenatória. 

Esse questionamento talvez possa ser 

respondido pelo cristalino universo 

inquisitório ainda muito radicado em nos 

nossos representantes parlamentares, e 

totalmente contrário a um processo penal 

que fundamentaria o Estado 

Democrático de Direito, com amplas 

garantias fundamentais. 

 Não podemos admitir que a confissão 

seja usada para justificar acordos perante 

autoridades, como exemplo nosso atual 

acordo de não persecução penal. 

Apontamos ainda que, tendo uma 

confissão minuciosa pelo acusado, em 

hipótese alguma mesmo juiz que 

homologou o negócio jurídico, deverá 

ser o mesmo da instrução, pois este já 

teve conhecimento do conteúdo do 

depoimento do acusado e, portanto, dela 

não poderá mais desconhecer, haverá 

certamente uma contaminação dos autos 

caso tenhamos um descumprimento de 

acordo e o oferecimento da denúncia. 

Resumidamente, é fundamentado que 

deve ser afastado o requisito da confissão 

para o oferecimento do Acordo de Não 

Persecução Penal, por afronta a garantais 

constitucionais da não autoincriminação, 

bem como por não ser em nada relevante 

para o que a lei propõe, porque como 

mencionamos aqui não se trata de dever 

de pena decorrente de sentença penal 

condenatória. 

Paradigmas deverão ser ultrapassados e 

uma nova cultura jurídica há de ser 

criada, cabe ao estado, abrir ao réu a 

oportunidade de obtenção desta medida 

despenalizadora, mas cabe também ao 

estado a proteção do estado democrático 

de direito resguardando garantias 

constitucionais no acordo. 
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