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O  PLEA BARGAIN COMO INSTRUMENTO DA TEORIA DOS JOGOS 

APLICADA AO PROCESSO PENAL  1

Luana Faria de Souza2  

RESUMO 

O presente trabalho científico busca caracterizar o instituto do plea bargain como            

uma solução constitucional para desafogar o sistema de justiça criminal brasileiro,           

bem como uma ferramenta de estratégia para as partes no processo penal. Para             

isso, são abordados os aspectos positivos e negativos da aplicação do instituto,            

junto a possíveis correções para sua adaptação à realidade brasileira. Em seguida, é             

demonstrado como a imprevisibilidade do resultado da persecutio criminis propicia a           

utilização do plea bargain como instrumento estratégico pelas partes, conforme a           

teoria dos jogos aplicada ao processo penal. Ao final, discute-se a possibilidade —             

inclusive tentativas recentes — de introdução do instituto no ordenamento jurídico           

brasileiro.  

Palavras-chave: Justiça Criminal. Plea Bargain . Processo Penal. Teoria dos Jogos. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho acadêmico foi proposto para composição da nota da           

disciplina de Direito Processual Penal III — parte da graduação do curso de Direito              

—, cujo intuito é a análise, pelos alunos, das medidas apresentadas pelo pacote             

1 Artigo elaborado para composição da nota da M1 na disciplina de Direito Processual Penal III, da 
Faculdade Sinergia, Navegantes/SC, em 28 de abril de 2020. 
2 Estudante de Direito. Faculdade Sinergia. E-mail: luanafaria09@hotmail.com. 
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anticrime (Projeto de Lei nº 882/2019). O objetivo principal deste artigo científico é             

produzir um estudo prático a respeito da constitucionalidade e efetividade do instituto            

do plea bargain e sua utilização como instrumento estratégico da teoria dos jogos             

aplicada ao processo penal.  

A pesquisa é baseada nas seguintes questões: o plea bargain é um            

instituto constitucional e eficaz? Pode ser utilizado como instrumento de estratégia           

pelas partes no processo penal? E, pode ser introduzido no ordenamento jurídico            

brasileiro?  

Para responder a estas perguntas serão analisados os aspectos tanto          

positivos como negativos do plea bargain considerando a experiência dos Estados           

Unidos da América com sua aplicação. Além disso, estuda-se a utilização do            

instrumento à luz da teoria dos jogos aplicada ao processo penal. Por fim, faz-se              

uma análise do cenário brasileiro e sua abertura à introdução do plea bargain . 

Esta é uma produção acadêmica do tipo analítica e descritiva, baseada           

em pesquisas bibliográficas e coleta de dados estatísticos, bem como análise das            

legislações relacionadas ao tema. O critério metodológico utilizado foi o método           

dedutivo. Dessa forma, as informações pesquisadas foram interpretadas a fim de           

esclarecer determinados conceitos e aspectos relacionados ao plea bargain. 

Busca-se, ao final, estabelecer o plea bargain como instituto         

constitucional e eficaz, que oferece vantagens significativas ao sistema de justiça           

criminal e às partes no processo penal, bem como que sua introdução à legislação              

brasileira é factível, sendo necessário um projeto bem elaborado e abrangente a fim             

de não deixar brechas para injustiças.  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PLEA BARGAIN 

O plea bargain é uma forma de solução negociada onde o promotor de             

justiça e o acusado acordam a determinados termos a fim de resolver o processo              

criminal. A acusação propõe uma pena mais branda (ou outros benefícios) em            
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contrapartida à admissão de culpa ou alguma forma de colaboração pelo acusado.            

De maneira técnica, o jurista Lucas Cavalheiro Fontes  define o plea bargain  como: 4

[U]ma negociação entre acusador e acusado dentro do processo-crime, no         
qual o órgão de acusação oferece uma proposta de acordo que pode           
reduzir a pena pleiteada, modificar o tipo de crime ou mesmo reduzir o            
número de crimes imputados na denúncia (charge bargaining), bem como a          
possibilidade de negociar aspectos ligados diretamente a um sentença a ser          
recomendada ao juiz - como o tipo de pena a ser aplicada, atenuantes a             
serem reconhecidas e local da pena a ser cumprida - ou de não se opor ao               
requerimento de sentença feito pela defesa (sentence bargaining), com a         
condição de que o acusado se declare culpado, seja por meio da confissão            
da pratica do crime (guilty plea), seja pela não contestação da ação penal            
(plea of nolo ou nolo contedere).

Os benefícios que justificam a utilização do plea bargain são, em geral: a             

celeridade na conclusão dos casos, a economia processual e a oportunidade de            

reabilitação imediata do acusado. Apesar de poucos em número, os benefícios têm            

um impacto direto no funcionamento de todo o sistema de justiça criminal,            

potencializando a efetividade dos resultados. 

Em contrapartida, há também críticas a certos aspectos do instrumento,          

bem como à sua utilização como um todo. As principais críticas são: a relativização              

das garantias constitucionais, o seu caráter coercitivo, a atenuação da pena em            

crimes graves e a falta de transparência e de fiscalização da atuação estatal. 

O plea bargain é utilizado nos sistemas de justiça criminal de diversos            

países ao redor do mundo e, apesar de não aprovado pela Câmara dos Deputados              

no Brasil, foi objeto do projeto de lei intitulado pacote anticrime , proposto pelo             5

ex-Ministro da Justiça, Sérgio Moro. 

Para fins deste artigo, serão analisadas as características, utilização e          

experiência do plea bargain no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos da             

América. Veja a seguir uma descrição mais detalhada dos aspectos positivos e            

4 FONTES, Lucas Cavalheiro. Plea Bargain: o que é isto, como é aplicado e como o 
ordenamento jurídico brasileiro pode implementá-lo?. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, 
Teresina, ano 24, n. 5774, 23 abr. 2019. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/72872>. Acesso 
em 19 abr. 2020. 
5 CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 882/2019. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192353>. Acesso em: 
20 mar. 2020. 

https://jus.com.br/artigos/72872
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192353
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negativos do plea bargain, bem como argumentos relacionados a uma possível           

aplicação do instrumento no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2.1.1 Celeridade e Economia Processual 

 

A demora característica do Poder Judiciário brasileiro — nesse caso          

específico, da justiça criminal — é causa de inúmeras críticas e motivo de             

insatisfação e preocupação da população. A busca por soluções para essa situação            

é demanda imediata para efetivação da justiça e da segurança pública no país.  

O plea bargain possibilita que o processo seja encerrado logo após a            

conclusão das investigações, de modo a propiciar ao acusado o início imediato do             

cumprimento da pena e do processo de reabilitação social; à vítima a superação do              

ocorrido e a compensação pelos danos; e à sociedade a segurança de que o              

criminoso não estará solto nas ruas. 

Ainda, a possibilidade de encerrar casos menos graves de forma mais           

rápida e simples proporciona ao sistema de justiça (juízes, promotores e defensores)            

a oportunidade de direcionar mais atenção e recursos aos casos mais graves. 

Durante o desenvolvimento deste artigo será visto que o plea bargain não            

é um instrumento perfeito, tampouco a solução para todos os problemas da justiça             

criminal brasileira. Todavia, ao sopesar as alternativas, o plea bargain de fato            

oferece uma maior efetividade no exercício da justiça criminal, desde que aplicado            

com inteligência, equidade e transparência. 

 

2.1.2 Garantias Constitucionais 

 

A Constituição dos Estados Unidos da América garante a todos os           

cidadãos, em sua 5ª Emenda, que ninguém será privado de vida, liberdade, ou bens,              

sem o devido processo legal. Mais pontual à questão do plea bargain, a 6ª Emenda               

dispõe que: 

 
Em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento            
rápido e público, por um júri imparcial do Estado e distrito onde o crime              
houver sido cometido, distrito esse que será previamente estabelecido por          
lei, e de ser informado sobre a natureza e a causa da acusação; de ser               
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acareado com as testemunhas de acusação; de fazer comparecer por          
meios legais testemunhas da defesa, e de ser defendido por um advogado.  6

 

Considerando que, atualmente, cerca de 97% dos acusados em ações          

penais no âmbito federal dos Estados Unidos optam por aceitar o plea bargain ao              

invés de levar o caso à julgamento , há uma forte crítica a respeito do              7

desaparecimento do direito previsto na 6ª Emenda. 

A questão é que, apesar de positivado constitucionalmente, se todos os           

casos criminais fossem levados a julgamento, a manutenção do sistema jurídico se            

tornaria inviável e incapaz de garantir um julgamento rápido. E é nesse sentido que              

o instituto do plea bargain surge como uma forma de concretizar os direitos             

constitucionais dos acusados e dar efetividade ao sistema de justiça.  

Não é diferente no cenário brasileiro, uma vez que a Constituição da            

República Federativa do Brasil de 1988 traz em seu artigo 5º diversas garantias ao              

povo com relação à justiça criminal, como por exemplo: 

 
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade          
competente; 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido              
processo legal; 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados            
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e             
recursos a ela inerentes; 
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença           
penal condenatória; 

 

Por se tratarem de direitos garantidos constitucionalmente e tão         

intrínsecos ao estado democrático de direito, uma possível relativização por meio do            

plea bargain abre espaço para diversas críticas. No entanto, o que se pretende             

demonstrar é que o plea bargain não diminui ou restringe os direitos fundamentais             

do povo, mas oferece uma opção a mais — o direito à liberdade de escolher a                

melhor solução para a sua situação. O plea bargain é um benefício; uma opção a               

mais, não uma imposição. 

6 National Constitution Center. A Constituição dos Estados Unidos da América. Disponível em: 
<https://constitutioncenter.org/media/files/Port-Constitution%208-19.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2020. 
7 National Association of Criminal Defense Lawyers e Foundation for Criminal Justice. The Trial 
Penalty: The Sixth Amendment Right to Trial on the Verge of Extinction and How to Save It. 2018. p. 
14. 

https://constitutioncenter.org/media/files/Port-Constitution%208-19.pdf
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É importante ressaltar que o acusado tem o direito de fazer uma escolha             

consciente, inteligente e voluntária. Munido das informações e dos fatos envolvidos           

no caso e com o auxílio de um advogado capacitado, ele pode optar por um               

julgamento com o devido processo legal e todas as prerrogativas de direito ou ele              

pode aceitar o plea bargain conforme negociado. 

Dessa forma, considerando que o acusado seja capaz de compreender          

suas alternativas e fazer uma escolha inteligentemente, não há supressão de           

direitos, mas um acordo válido. Para sustentar esse argumento, no entanto, é            

importante desmontar a crítica acerca do caráter coercitivo que o plea bargain pode             

ter e é o que será explorado a seguir. 

 

2.1.3 Caráter Coercitivo 

 

Uma das principais e mais preocupantes críticas ao plea bargain é o seu             

caráter coercitivo. Aqui, não se fala em coerção explícita — por exemplo, abuso de              

autoridade do promotor de justiça para forçar uma confissão e consequente           

condenação. Na realidade, o que se discute são os inúmeros fatores externos que             

influenciam diretamente na decisão do acusado em aceitar ou não o plea bargain. 

THE TRIAL PENALTY. Nesse aspecto, o principal fator considerado         

coercitivo é “a pena do julgamento” (The Trial Penalty) . A pena do julgamento é a               8

discrepância entre a pena oferecida ao acusado no plea bargain em comparação            

com a pena aplicada ao acusado caso vá a julgamento e seja considerado culpado. 

Essa discrepância existe porque, no sistema americano, os promotores         

de justiça possuem ilimitada discricionariedade quanto ao valor da pena a ser            

oferecida no plea bargain; enquanto, se o processo for levado a julgamento, o juiz              

está restrito aos valores mínimos (pena em abstrato) previstos em lei. Assim, quem             

aceita o plea bargain, em regra, recebe uma sentença significativamente menor do            

que quem decide exercer seu direito ao devido processo legal (due process of law) .  9

8 National Association of Criminal Defense Lawyers e Foundation for Criminal Justice. The Trial 
Penalty: The Sixth Amendment Right to Trial on the Verge of Extinction and How to Save It. 2018. p. 
11.  
9 ibid. p. 20-21. 
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Inicialmente, vale mencionar que a legislação brasileira garante que         

ninguém poderá ser privado de sua liberdade por mais de 40 anos , tampouco             10

condenado à pena de morte — salvo em caso de guerra. Assim, tal discrepância é               11

bem mais visível quando o acusado está diante da possibilidade de ser condenado à              

pena de morte ou à prisão perpétua — como pode acontecer nos Estados Unidos —               

e tem a opção de aceitar uma proposta com uma pena consideravelmente mais             

branda. 

De qualquer maneira, pode-se argumentar que o plea bargain não é uma            

forma de prejudicar quem decide exercer seus direitos constitucionais, mas um           

benefício para quem opta por uma forma alternativa para efetivação desses direitos.            

Caso plea bargaining não seja uma possibilidade, todos os acusados serão           

submetidos à aplicação da pena nos moldes da lei vigente de qualquer forma. Se o               

acusado acredita que a pena prevista não é proporcional à conduta tipificada, deverá             

reivindicar uma mudança com o poder legislativo — corpo político que estabeleceu            

aqueles parâmetros. Tal cenário, todavia, não tem relação de causalidade com o            

plea bargain, que apenas possibilita o oferecimento de uma opção mais favorável.  

FIANÇA E PRISÃO PREVENTIVA. Um outro fator de grande influência          

nos casos americanos é a prisão antes da condenação. Quando o acusado não             

possui condições financeiras de arcar com o valor da fiança ele permanece preso             

enquanto aguarda julgamento. Nesse cenário, a possibilidade de negociar um plea           

bargain que o permita conseguir a liberdade mais cedo ou imediata é extremamente             

atraente [e, para alguns críticos, coercitiva]. 

Tal argumento cria discussões a respeito do princípio da igualdade na           

aplicação do plea bargain, uma vez que as pessoas mais pobres são mais             

suscetíveis a aceitar a proposta. No entanto, a situação não seria a mesma no              

cenário brasileiro, uma vez que o Código de Processo Penal garante que:  

 
Art. 282 [...] § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não             
for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art.            
319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida            
cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos         
presentes do caso concreto, de forma individualizada. 

10 Código Penal Brasileiro. Art. 75, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. 1940. 
11 Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 5º, inciso XLVII, alínea a. 1988. 
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Logo, pode-se concluir que em eventual aplicação do instrumento no          

Brasil, a existência de medidas cautelares diferentes da prisão constitui          

contra-argumento a esse fator considerado coercitivo na justiça americana. 

Além disso, o artigo 312 do mesmo Diploma Legal traz as circunstâncias            

em que poderá haver a prisão preventiva, quais sejam: para garantia da ordem             

pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para            

assegurar a aplicação da lei penal. Dessa forma, percebe-se que os acusados que             

estão presos aguardando julgamento no Brasil não o estão por falta de recursos             

financeiros, mas por necessidade devidamente fundamentada. 

THE INNOCENCE PROJECT. Muitos estudiosos demonstram grande       

preocupação com o quão atrativo o plea bargain pode parecer para o acusado, de              

forma que pode coagir até uma pessoa inocente a se declarar culpada e aceitar o               

plea, com medo de arriscar um julgamento e ser condenada a uma pena mais              

severa. 

Apesar de tal preocupação, os dados do Innocence Project nos Estados           12

Unidos — projeto destinado a exonerar, por meio de evidência de DNA, pessoas             

inocentes que foram condenadas erroneamente por crimes — mostram que das 377            

pessoas exoneradas até esta data, 41 delas confessaram o crime em troca de um              

plea bargain. Essas 41 pessoas representam menos de 11% do total de            

condenações equivocadas. Ou seja, 89% das condenações em que o acusado era            

de fato inocente resultaram de um julgamento com todos os trâmites previstos na lei. 

Percebe-se, com isso, que levar um caso a julgamento não é garantia de             

encontrar a verdade real dos fatos, apesar de ser este o objetivo da justiça criminal;               

tampouco é a única maneira de exercer o direito ao devido processo legal. No jogo               

processual há vários outros fatores que influenciam o resultado final, cenário que            

será melhor analisado no item 2.2.  

 

2.1.4 Proporcionalidade das Penas 

 

12 INNOCENCE PROJECT. All Cases. Disponível em: <https://www.innocenceproject.org/all-cases/>.        
Acesso em: 09 mar. 2020. 

https://www.innocenceproject.org/all-cases/
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Uma linha de argumento traz à baila a possível leniência na aplicação de             

penas mais brandas à perpetradores de crimes graves. No caso do Brasil, no             

entanto, a aplicação de uma sentença mais branda é mais eficaz do que a              

impunidade causada pela demora da justiça no sistema atual. 

Há, todavia, um aspecto em tal argumento que merece atenção. Como           

visto, o promotor de justiça dispõe de ampla discricionariedade no que tange ao             

quantum da pena a ser oferecido ao acusado. É preciso, então, adotar medidas para              

garantir que a pena oferecida no plea bargain seja suficiente para a reabilitação do              

acusado e proporcional à gravidade do crime cometido, bem como para impedir a             

influência de juízos pessoais do promotor na utilização da sua discricionariedade.  

Por isso, a apresentação do acordo ao juiz para homologação mostra-se           

imprescindível. Importa ressaltar que a análise pelo juiz não pode se tornar uma             

medida superficial, que visa aspectos meramente formais; mas uma intensa          

fiscalização da razoabilidade e da legalidade do acordo. 

Além disso, é necessário impor parâmetros legais à utilização do plea           

bargain. A título exemplificativo, pode-se estabelecer que o plea bargain não é            

aplicável a crimes dolosos contra a vida. Ou seja, categorizar os crimes em que, em               

razão de sua gravidade, não é cabível o plea bargain. 

É possível, como também o é no julgamento tradicional, que injustiças ou            

desproporcionalidades ocorram em consequência da aplicação do plea bargain.         

Pode-se argumentar, todavia, que o desafogamento dos fóruns criminais abrirá          

espaço para uma fiscalização mais precisa e um tratamento mais eficaz sobre essas             

situações. 

 

2.1.5 Posição da Vítima 

 

Ao considerar a situação da vítima no processo criminal pode-se          

encontrar uma visão tanto positiva quanto negativa em relação à aplicação do plea             

bargain. Por um lado, a celeridade processual permite à vítima superar o trauma             

mais cedo, uma vez que não precisará — anos após o ocorrido — reviver os fatos                

em eventual depoimento e/ou julgamento do caso. 
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Por outro lado, é possível que a aplicação de uma pena mais branda ao              

acusado deixe a vítima com um sentimento de injustiça. No filme Código de Conduta              

(2009) , o protagonista vê o assassino de sua esposa e de sua filha ser condenado               13

a uma pena extremamente branda em razão de ter aceito o plea bargain. O não               

conformismo com a situação o leva a buscar fazer justiça com as próprias mãos.              

Apesar do exagero fictício, o filme é um exemplo latente dos sentimentos envolvidos             

em situações como essa. 

No entanto, é preciso ressaltar que a justiça criminal não é instrumento de             

vingança. O objetivo é coibir ações criminosas e reabilitar o criminoso quando já             

envolvido no crime. Nesse rumo, o sentimento da vítima, apesar de relevante e             

compreendido, não é objeto da justiça criminal. 

 

2.1.6 Transparência e Fiscalização 

 

Argumenta-se que as negociações do plea bargain acontece a portas          

fechadas entre o promotor de justiça e a defesa, fora do alcance da fiscalização do               

público, de modo que os motivos e evidências utilizados durante a negociação não             

são conhecidos pelo público.  

No entanto, como qualquer atividade estatal, a aplicação do plea bargain           

precisa ser realizada com transparência e sob efetiva fiscalização. Tal requisito deve            

ser implementado durante todo o processo de apuração do crime e oferecimento do             

acordo. 

Nesse sentido, cumpre salientar que é imprescindível o compartilhamento         

das informações e provas reunidas durante a investigação criminal a fim de instruir a              

defesa na busca de um acordo proporcional. Assim, pode-se reprimir a utilização de             

provas ilícitas ou a persecução de casos sem evidência. Além de que o direito à               

informação garante ao acusado o suporte para tomar uma decisão consciente,           

inteligente e voluntária. 

Ao final do processo, com a aceitação do plea bargain e a homologação             

pelo juiz, os autos do processo e os termos do acordo devem ser mantidos públicos,               

13 LAW ABIDING CITIZEN. Direção de F. Gary Gray. United States of America: The Film Department: 
Dist. Overture Films, 2009.  
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salvo casos em que o sigilo seja necessário. Assim, garante-se às vítimas e à              

sociedade o acesso à informação e ao direito de reivindicar mudanças, quando            

necessário. 

Diante de toda a argumentação supra, pode-se concluir que o plea           

bargain é um instrumento que pode alavancar a eficácia do sistema de justiça             

criminal brasileiro, desde que estabelecidos parâmetros legais claros e justos para           

sua aplicação. No mais, saindo do âmbito estatal, o plea bargain será discutido a              

seguir como instrumento de estratégia processual para as partes.  

 

2.2 O PLEA BARGAIN COMO INSTRUMENTO DA TEORIA DOS JOGOS          

APLICADA AO PROCESSO PENAL  

 

O professor universitário e juiz de direito do Tribunal de Justiça de Santa             

Catarina, Alexandre Morais da Rosa, publicou em 2015 o livro A Teoria dos Jogos              

Aplicada ao Processo Penal. A publicação estuda a imprevisibilidade do resultado do            

processo penal como fomentador de estratégias e táticas com base na teoria            

matemática dos jogos. Para realizar essa correlação, ele explica que: 

 
As molduras legais não se aplicam ao mundo e no jogo processual é             
preciso aprender truques (ação que contorna um impasse de maneira mais           
eficiente, não se confundindo com simplificações abusivas) e trunfos         
(referências novas e futuras que podem modificar a compreensão) dentro          
do fair play, até mesmo para neutralizar a trapaça. (ROSA, 2015, p. 17). 

 

Tendo em vista a análise realizada na primeira parte deste artigo, acerca            

dos aspectos do plea bargain, busca-se estabelecer referido instituto como          

ferramenta de estratégia no jogo processual. O cenário negocial que se cria com a              

existência do plea bargain permite que as partes do processo (jogadores) apliquem            

as circunstâncias específicas do caso em suas estratégias a fim de alcançar o             

melhor resultado. O autor classifica o processo penal na teoria dos jogos como jogos              

dinâmicos de informações incompletas. Nesse modelo: 

 
[...] se precisa entender que tipo de jogador se está enfrentando e qual o              
julgador a quem se dirige a informação do jogo. Na fusão de horizontes de              
informação representando pelo processo penal, é importante (saber)        
antecipar as motivações (objetivas, subjetivas e inconscientes) dos        
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jogadores e julgador, especialmente no tipo de informação apresentada e          
nas surpresas (trunfos) ainda não informados. O resultado depende da          
sucessão de subjogos e da informação-prova validamente trazida ao         
contexto do jogo. (ROSA, 2015, p. 33). 

 

O risco advindo da incerteza do resultado é o que possibilita o            

desenvolvimento de estratégias e táticas visando o resultado mais favorável. Importa           

destacar a abrangência que o instituto do plea bargain proporciona ao processo            

penal, fornecendo às partes a possibilidade de negociação durante toda a persecutio            

criminis, inclusive a negociação de aspectos específicos da aplicação da pena (e.g.,            

regime de cumprimento da pena, aplicação de medidas alternativas, minoração da           

pena, entre outros). 

Todavia, a utilização do plea bargain como instrumento da teoria dos           

jogos aplicada ao processo penal pressupõe a competência e a maturidade das            

partes em resolver o problema jurídico de acordo com a lei, mas sem a intervenção               

do poder judiciário. E é essa desenvoltura que precisa ser aprimorada           

constantemente: a habilidade das partes em utilizar as provas e circunstâncias do            

caso para conseguirem a melhor barganha dentro dos termos da lei. Para isso, são              

indispensáveis o acesso à informação, o conhecimento da lei e do processo e a              

compreensão dos fatores externos que influenciam o jogo processual. Nesse          

sentido, o autor ressalta: 

 
Aceitar ou não benefícios processuais, mediação penal, acordos os mais          
diversos, enfim, cotejar as informações e propiciar a tomada de decisões da            
maneira mais informada possível. Embora sejam benefícios processuais,        
excludentes e suspensivos do processo, a aceitação pode ser influenciada          
por fatores de gerenciamento. (ROSA, 2015, p. 36).   

 

A informação, como se vê, é peça essencial dentro do fair play. Quando o              

jogo é formado por jogadores informados e com estratégias processuais e táticas de             

negociação afiadas, o plea bargain é uma carta na manga de ambas as partes. O               

horizonte de possibilidades é imenso, com potencial para assegurar ao acusado um            

processo justo e uma pena proporcional bem como a fortificar a efetividade da             

justiça criminal no Brasil. 

Por isso, a introdução do plea bargain no ordenamento jurídico brasileiro           

pode ser o fator de mudança na eficiência da justiça criminal no país e na garantia                
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da segurança da sociedade. Visualizado esse potencial, será visto a seguir as            

influências e possibilidades da implementação do instituto do plea bargain no Brasil.  

 

2.3 O PLEA BARGAIN NO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO 

 

Em 19/02/2019, o ex-Ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou à          

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 882/2019, também conhecido como            

pacote anticrime, cujo objetivo era “estabelecer medidas contra a corrupção, o crime            

organizado e os crimes praticados com grave violência à pessoa” . 14

Uma das medidas constantes do projeto visava a criação de “soluções           

negociadas”. Uma das soluções negociadas era similar ao instituto do plea bargain            

adotado nos Estados Unidos da América e tinha a seguinte redação: 

 
Art. 395-A. Após o recebimento da denúncia ou da queixa e até o início da               
instrução, o Ministério Público ou o querelante e o acusado, assistido por            
seu defensor, poderão requerer mediante acordo penal a aplicação imediata          
das penas. 
§ 1º São requisitos do acordo de que trata o caput deste artigo: 
I - a confissão circunstanciada da prática da infração penal; 
II - o requerimento de que a pena privativa de liberdade seja aplicada dentro              
dos parâmetros legais e considerando as circunstâncias do caso penal, com           
a sugestão de penas em concreto ao juiz; e 
III - a expressa manifestação das partes no sentido de dispensar a produção             
de provas por elas indicadas e de renunciar ao direito de recurso. 
§ 2º As penas poderão ser diminuídas em até a metade ou poderá ser              
alterado o regime de cumprimento das penas ou promovida a substituição           
da pena privativa por restritiva de direitos, segundo a gravidade do crime, as             
circunstâncias do caso e o grau de colaboração do acusado para a rápida             
solução do processo. [...] 

 

Não obstante, tal disposição foi retirada do projeto pelo grupo de trabalho            

da Câmara dos Deputados responsável pela análise do projeto com o argumento            15

de que o modelo poderia gerar injustiças. Logo, essa primeira tentativa de introduzir             

o instituto do plea bargain no ordenamento jurídico brasileiro não foi bem sucedida. 

14 Câmara dos Deputados. PL 882/2019. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192353>. Acesso em: 
20 mar. 2020. 
15 CONJUR. Proposta de plea bargain de Sergio Moro é retirada de ”pacote anticrime”. 
Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2019-ago-07/proposta-plea-bargain-moro-retirada-pacote-anticrime>. 
Acesso em: 20 mar. 2020. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192353
https://www.conjur.com.br/2019-ago-07/proposta-plea-bargain-moro-retirada-pacote-anticrime
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Outra solução negociada prevista no pacote anticrime é o acordo de não            

persecução penal, o qual foi aprovado e está previsto no Código de Processo Penal,              

com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, da seguinte forma: 

 
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:        
[...] 

 

Trata-se, no entanto, de medida despenalizadora e, portanto, não prevê a           

possibilidade de oferecimento de acordo condicionado ao cumprimento de pena          

privativa de liberdade, fato que delimita a abrangência pretendida pelo plea bargain. 

Além disso, o acordo de não persecução penal é aplicável apenas para            

crimes em que a pena mínima não ultrapasse 4 anos. Como visto no item “2.1.4               

Proporcionalidade das Penas”, uma limitação deve existir a fim de evitar que casos             

com alta gravidade sejam tratados com injusta leniência. No entanto, a mera            

limitação relativa às penas em abstrato não é um critério preciso. É necessário uma              

limitação relativa ao tipo ou à gravidade do crime. 

Projetos como o pacote anticrime demonstram a abertura do         

ordenamento jurídico brasileiro à medidas que visam o desafogamento do sistema           

judiciário. Para que a introdução do plea bargain na justiça criminal do país seja              

factível, contudo, é preciso de uma legislação bem estruturada, a fim de estabelecer             

um sistema eficaz, munido de instrumentos para evitar possíveis injustiças e           

adequado à realidade do país, não podendo um assunto de tal magnitude ser             

reduzido a uma agenda política.  

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada evidencia que o instituto do plea bargain é, de fato,             

constitucional e medida eficaz se aplicada ao sistema de justiça criminal brasileiro.            

Além disso, pode ser utilizado com inteligência pelas partes no processo penal. 
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Considerando os levantamentos bibliográficos e estatísticos realizados,       

pode-se constatar que essa pesquisa atingiu seu objetivo geral ao demonstrar a            

constitucionalidade do plea bargain, bem como as possíveis vantagens de sua           

aplicação no sistema de justiça criminal do Brasil. Além disso, as críticas e os              

aspectos negativos do instituto foram devidamente endereçados e ponderados a fim           

de salientar os pontos que merecem atenção caso o instituto do plea bargain seja              

introduzido no ordenamento jurídico brasileiro. 

O mérito deste trabalho não é só de interesse pessoal e da academia,             

mas igualmente de toda a sociedade, uma vez que restou evidenciado seu potencial             

impacto no desafogamento do sistema criminal e consequente efetividade da justiça.           

Com isso, espera-se para o futuro que as autoridades responsáveis desenvolvam           

uma legislação inteligente e eficaz para implementar o plea bargain no ordenamento            

jurídico brasileiro a fim de propiciar maior efetividade à justiça criminal no país. 
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