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Tema de Estudo (em 
forma de título) 

JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA: estudos sobre o plea 
bargain e o Anteprojeto de Lei Anticrime do Ministério da 
Justiça de 2019. 

Curso Proponente Direito 

Coordenador 
(Professor 

proponente, com 
titulação): 

Prof. Me. Marcelo Lebre Cruz 
Profª. Me. Karoline Freire Oliveira 

E-Mail de Contato marcelo@lebreadvogados.com 

karolinef2904@gmail.com 

Objetivo do Grupo O conteúdo programático a ser debatido nos encontros 
refere-se a análise do processo penal no sistema jurídico 
estadunidense, no viés de demonstrar ao público alvo o 
funcionamento penal jurisdicional norte-americano, 
especialmente no que tange ao plea bargain, um instrumento 
jurídico consolidado na legislação e prática criminal nos 
Estados Unidos. A temática abarca a atualidade das novas 
formas de interpretação que estão sendo utilizadas no Brasil.  
Em linhas gerais o plea bargain traduz-se como um ‘pedido 
de acordo’ ou, de forma popular, uma ‘barganha’, estando 
consolidado no Código Penal dos Estados Unidos, tal 
instrumento está contemplado no Anteprojeto de Lei 
Anticrime do Ministério da Justiça (2019), tratando-se, 
portanto, de uma forma de solução negociada entre o 
Ministério Público, o acusado de um delito de natureza 
criminal e o magistrado Para que a compreensão sobre 
justiça negociada e o instrumento do plea bargain, elementos 
trazidos da experiência prática de adaptação em outros 
países como Alemanha, Dinamarca, Noruega e Argentina 
serão trazidos à baila para discussão junto ao grupo de 
pesquisas; conquanto não se pode deixar de analisar e 
perspectivar as dificuldades de implementação deste modelo 
no sistema brasileiro, com as particularidades trazidas pelo 
projeto do novo Código de Processo Penal e o Anteprojeto 
de Lei Anticrime.  
Nesse semestre, no contexto do debate dos temas 
propostos, as atividades a serem desenvolvidas procurarão 
investigar aspectos da justiça negociada, tanto na 
perspectiva do direito penal brasileiro, quanto do direito 
estrangeiro – com ênfase no direito penal norte-americano. 
Além do estudo dos textos propostos, o grupo de estudos 
contemplará abordagens de temas específicos relacionados 
ao direito penal e à ordem legislativa penal democrática. 

Periodicidade dos 
Encontros 

Semanais  

Local dos encontros UniBrasil – Bloco 6 

Nome dos Membros 
(Docentes) 

Marcelo Lebre Cruz 
Karoline Freire Oliveira  

Quantidade de 
Membros Discentes* 

12 
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*Para cada professor é permitido o cadastro de no máximo 6 alunos 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Arte, Cultura e Lazer  Educação  Saúde e Qualidade de Vida 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

 Gestão e Negócios  
Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 

Responsabilidade 

Social 
 

Atualização e 

Inovações 
 Produção e Logística 

Direitos Humanos e 

Justiça 
x 

Desenvolvimento 

Tecnológico 
 Trabalho e Emprego 

Programação das Atividades (data, horário, discriminação das atividades, 

metodologia de trabalho e carga horária). 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES CARGA 
HORÁRIA 

30/04/2019 18:00h Apresentação das atividades a serem 
desenvolvidas ao longo do semestre com 
exposição pelos professores coordenadores. 

1h 

07/05/2019 18:00h Objetiva-se com o primeiro encontro de debate 

dos aspectos históricos que edificam o instituto 

da barganha tanto no âmbito norte-americano, 

quanto em sentido global, com a demonstração 

dos primeiros espaços para a ideia de justiça 

negociada e plea bargain no território 

brasileiro. 

1h 

14/05/2019 18:00h Análise da globalização do plea bargain e 

verticalização da justiça negociada diante da 

teoria estadadunidense e os aspectos práticos 

diante do processo criminal e quais são os 

resultados obtidos por meio da 

institucionalização do plea bargain com a 

internacionalização do instituto.  

1h 

21/05/2019 18:00h Intento de pesquisar os aspectos do tema do 

plea bargain no plano internacional e a prática 

da justiça negociada nos Estados Unidos, 

objetivando trazer os aspectos pertinentes à 

realização diante da implementação junto à 

legislação brasileira – tanto no aspecto do 

Anteprojeto de Lei Anticrime proposto pelo 

1h 
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Ministério da Justiça no ano de 2019, bem 

como no espectro do projeto do Novo Código 

de Processo Penal.  
 

28/05/2019 18:00h Olhares da justiça penal negociada no aspecto 

do direito comparado, com a observação, 

genericamente, do instituto para além dos 

Estados Unidos e do Brasil, mas de sua 

realização em países como Escócia e 

Alemanha.  

1h 

04/06/2019 18:00h Entendimento da aplicação em institutos do 

processo penal brasileiro – barreiras à 

institucionalização, verificação dos efeitos da 

institucionalização da negociação criminal na 

legislação do Brasil, validação e recepção da 

justiça negociada e do plea bargain perante os 

Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo no 

país. Análise prática do instituto no cenário 

brasileiro.  

1h 

18/06/2019 18:00h Espaço reservado para à entrega e exposição 

do relatório de participação 

1h 

 

Carga horária total: 7h  

 


