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Proposta de enunciado: “A oferta do acordo de não persecução penal, nas hipóteses preestabelecidas em 

regramento próprio, não ofende o postulado da obrigatoriedade, pois esvazia a justa causa para o oferecimento 

da ação penal. A obrigatoriedade, portanto, pressupõe o dever de atuação do Ministério Público, que restará 

atendido com a oferta do acordo”.  

 

Síntese dogmática: O presente trabalho problematiza o acordo de não persecução penal frente ao postulado da 

obrigatoriedade da ação penal. Nesse ambiente, mostra a perfeita conformação da medida penal alternativa à 

sistemática processual pátria. Mediante revisão bibliográfica e documental, busca demonstrar que a 

obrigatoriedade da ação penal, da forma como posta atualmente pela maioria da doutrina, é um mito. Em 

resposta a isso, apresenta uma nova roupagem do referido postulado, entendido como relacionado ao dever de 

atuação do Ministério Público moderno, o qual, iluminado pela função do direito penal, deve se ater à presença 

da justa causa no momento de analisar a conveniência da ação penal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A criminalidade no Brasil vem atingindo índices nunca dantes vistos. Não só em termos quantitativos, 

mas, também, em termos qualitativos. Aquilo que antes era uma conjectura distante, intangível, mais próxima da 

realidade hollywoodiana, cruzou a linha do Equador e aportou em terras tupiniquins. O crime organizado, típico 

de gangsters da indústria cinematográfica estadunidense, hodiernamente assola a realidade dos mais distantes 

rincões da nação brasileira.  

 Esse quadro desolador vem ocasionando o abarrotamento das inúmeras varas criminais pátrias, tornando 

iminente a pane do sistema de justiça criminal. 

 Diante dessa situação, acompanhando o irrefreável movimento internacional de solução alternativa em 

relação à criminalidade de média gravidade, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da 

Resolução n. 181/2017 (posteriormente alterada pela Resolução n. 183/2018), trouxe para o ordenamento 

jurídico brasileiro o acordo de não persecução penal. Tal medida foi idealizada para dar uma resposta imediata 

àquela caótica situação do sistema de justiça criminal nacional, antes descrita, possibilitando um alívio imediato 

e, com isso, permitindo que a criminalidade grave seja encarada com mais atenção. 

 Entrementes, o acordo passou a ser questionado por muitos, entre outros pontos, em relação à sua 

constitucionalidade material, pois, conforme é cediço, é comum se sustentar a presença, no ordenamento jurídico 

brasileiro, do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública.  

 A partir daí, duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) foram ajuizadas: a de número 5793, da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e a de número 5790, da lavra da Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB). Ambas, até a conclusão deste trabalho, ainda não haviam tido sequer suas liminares 

apreciadas.
1
  

 Entre as alegações constantes nas referidas ADIs, as entidades legitimadas sustentam a violação ao 

princípio da indisponibilidade ou da obrigatoriedade da ação penal pública, pois é função institucional do 

Ministério Público a sua promoção de forma privativa, conforme determina o artigo 129, I, da Constituição 

Federal (CF).   

 É bem verdade que também é objeto de discussão nas referidas ações a inconstitucionalidade formal da 

Resolução do CNMP, por ofensa ao inciso I, do artigo 22, da CF, que prevê a competência legiferante privativa 

da União para matérias de direito processual e penal. Contudo, tal discussão não é objeto do presente trabalho. 

 Recentemente, o governo federal apresentou um Projeto de Lei junto à Câmara dos Deputados (PL 

882/2019, sendo uma parte do conhecido “pacote anticrime”) que visa à alteração do Código de Processo Penal 

(CPP), implementando o acordo de não persecução penal.  

 De antemão, cumpre lembrar que tal arguição de inconstitucionalidade material afeta tanto a Resolução 

quanto o PL 882/2019 e eventual lei, se o PL for aprovado, pois diz respeito ao instituto propriamente dito.  

                                                             
1 Conforme pesquisa realizada no portal do STF em 11.07.2019. 
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 A par dessa controvérsia, o presente estudo visa demonstrar a possibilidade de conformação do referido 

acordo com a sistemática da ação penal de natureza pública. 

 

2 O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONSENSO NO 

PROCESSO PENAL 

 

 Conforme dito alhures, nas últimas décadas, há um movimento crescente e global de ampliação dos 

espaços de consenso dentro do sistema de justiça criminal, notadamente após a Resolução n. 45/110, aprovada 

em 14 de dezembro de 1990 na Assembleia Geral das Nações Unidas, denominada Regras de Tóquio. Essa 

resolução indicou a necessidade de que os Estados-membros implementassem um sistema de medidas 

alternativas penais a serem tomadas antes do início do processo, prevendo em seu item 5:  

5. Medidas que podem ser tomadas antes do processo  

5.1 Sempre que adequado e compatível com o sistema jurídico, a polícia, o Ministério Público 
ou outros serviços encarregados da justiça criminal podem retirar os procedimentos contra o 

infrator se considerarem que não é necessário recorrer a um processo judicial com vistas à 

proteção da sociedade, à prevenção do crime ou à promoção do respeito pela lei ou pelos 

direitos das vítimas. Para a decisão sobre a adequação da retirada ou determinação dos 
procedimentos deve-se desenvolver um conjunto de critérios estabelecidos dentro de cada 

sistema legal. Para infrações menores, o promotor pode impor medidas não privativas de 

liberdade, se apropriado.2 

 

 Apesar de não ter natureza cogente, tal normativa serviu para desencadear um amplo movimento de 

implementação dessas medidas alternativas. Até países de tradição eminentemente civil law, adeptos do sistema 

continental europeu, passaram a incluir nos seus ordenamentos jurídicos medidas de consenso, abreviando 

sobremaneira o deslinde dos casos criminais. No Brasil, a gênese desse movimento começou com a 

implementação dos juizados especiais criminais para as infrações penais de menor potencial ofensivo, criados a 

partir da lei 9099/1995, trazendo os institutos da transação penal e suspensão condicional do processo (apesar 

desta transcender os casos previstos na referida lei). Quanto ao acordo de não persecução penal, apesar de tardio 

(somente em 2017), veio em boa hora. Ocorre que, tendo em vista a tradição civil law que impera em nosso 

sistema jurídico, muitas controvérsias em torno do tema começaram a surgir, máxime em relação à suposta 

ofensa ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. 

 É exatamente a partir daí que se passa a discorrer sobre o postulado da obrigatoriedade.  

 

3 PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE (LEGALIDADE) DA AÇÃO PENAL 

 

 Definindo o princípio em epígrafe, Rogério Greco explica: 

 
[...] traduz-se no fato de que o Ministério Público tem o dever de dar início à ação penal desde 

que o fato praticado pelo agente seja, pelo menos em tese, típico, ilícito e culpável, bem como 

que, além das condições genéricas do regular exercício do direito de ação, exista, ainda, justa 

causa para a sua propositura, ou seja, aquele lastro probatório mínimo que dê sustento aos 
fatos alegados na peça inicial de acusação.3  

 

 É importante primeiro diferenciar indisponibilidade e obrigatoriedade. Esta diz respeito à obrigação que 

o Ministério Público tem de oferecer a denúncia sempre que houver indícios suficientes de autoria e 

materialidade de fato criminoso.  Já aquela, também chamada por Mirabete de “indesistibilidade
”4

, é corolário da 

obrigatoriedade, porquanto uma vez deflagrada a persecutio criminis in judicio, não poderá o Ministério Público 

desistir da ação. Isso não quer dizer, contudo, que estará obrigado o parquet a pedir a condenação em alegações 

finais se estiver convencido, ao final da instrução, de que o réu não é culpado. Da mesma forma, tal princípio 

não implica no dever de recorrer, quando o presentante do órgão ministerial assim não entender. Nessa seara 

entra em cena o princípio constitucional da independência funcional, previsto no artigo 127, §1º, da CF. 

 Ciente disso, e prosseguindo no tema, é costumeiro se constatar, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, que o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública tem matriz não apenas legal, mas 

também constitucional.  

  Pois bem, se for considerado que é opção do constituinte a obrigatoriedade da ação penal pública, não 

poderá o Ministério Público utilizar-se de critérios políticos ou de utilidade social para decidir se atuará ou não. 

Dessa forma, apesar da política criminal ser orientadora do proceder do parquet funcionalista, se o entendimento 

adotado for o da obrigatoriedade irrestrita, estará o órgão ministerial de mãos atadas.  

                                                             
2 Resolução n. 45/110, da Organização das Nações Unidas. 
3 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral, volume I. 20ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2018. pg. 826. 
4 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo penal. 18ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2006. p. 98. 



 A partir de tal visão surgirá o risco de tornar o Promotor de Justiça, ou Procurador da República, um 

acusador autômato, fechando os olhos para critérios sociais e econômicos que se relacionam diretamente com a 

finalidade do direito penal. 

 Parte da doutrina, todavia, sustenta não ter a obrigatoriedade caráter constitucional, sendo sua fonte de 

validade o artigo 24 do CPP, quando diz que, “nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do 

Ministério Público”. É exatamente por conta deste “promoverá” que se entende que não restará outro caminho 

para o órgão responsável pela persecução penal, senão o da promoção da ação.  

Em sentido diverso, André Luís Alves de Melo sustenta que: 

 
Na legislação ordinária o art. 24 do CPP não estabelece a obrigatoriedade, mas apenas 

esclarece que a denúncia é atribuição do Ministério Público, o que é corroborado pelo art. 
100, §1º do Código Penal. Já o art. 28 do CPP também não estabelece as razões do 

arquivamento, logo estas podem ser por motivo de política criminal.5 

 

 O referido autor, além de sustentar a não previsão constitucional da obrigatoriedade da ação penal, 

como acontece na Constituição da Itália (art. 112, que estabelece nestes termos: “O ministério público tem 

obrigação de exercitar a ação penal”), também argumenta que sequer se trata de princípio implícito, “pois 

elementos do poder punitivo devem ser expressos”.
6
 

 No mesmo sentido, Gabriel Antinolfi Divan, sustenta: 

 
[...] não é possível ver no texto do Artigo 24 acima referido tamanha clareza e urgência de 

“defesa” de uma obrigatoriedade explícita: o vocábulo “será” (“...será promovida...”) não 

necessariamente significa ou precisa significar uma ordem ou estímulo de promoção da ação. 

Aliás, mais parece filiado à espécie de caráter informativo quanto à função ministerial à 
oficialidade normativa para esse tipo de ação.7 

 

 Na verdade, o que embasa quem defende a previsão constitucional da obrigatoriedade é o disposto no 

artigo 129, I, da CF, que diz ser função institucional do Ministério Público a promoção, de forma privativa, da 

ação penal pública, na forma da lei. Data venia aos que entendem dessa forma, mas não se vê tal dispositivo 

como albergue do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Igualmente, concordando com André Luís Alves 

de Melo, o princípio da obrigatoriedade não se encontra expresso no art. 24 do CPP, pois o dispositivo trata de 

regra de atribuição e não de princípio. 

 Sendo assim, sabendo-se que é algo indissociável da função do Ministério Público a análise de critérios 

de política-criminal, não deve o parquet se tornar um órgão acusador automático, pois tem o poder-dever de 

analisar outros critérios no momento da oferta da ação penal, visando, ao fim e ao cabo, atingir as finalidades do 

direito penal. A obrigatoriedade, assim, estaria atrelada à justa causa para o oferecimento da ação penal. Pois 

bem, nessa linha de raciocínio, presente a justa causa, a deflagração da persecutio criminis in judicio, por meio 

da ação penal, se torna obrigatória para o Ministério Público. 

 Conforme visto acima, outros dispositivos que conduzem os operadores do direito a reconhecerem o 

princípio da obrigatoriedade da ação penal pública como postulado peremptório em nosso ordenamento são os 

artigos 28, do CPP e 100, §1º, do CP. O primeiro estabelece que, se o juiz discordar das razões invocadas pelo 

Ministério Público a respeito do arquivamento, considerando-as improcedentes, encaminhará os autos ao chefe 

da instituição para decidir a respeito. Já o segundo dispositivo registra tão somente que a ação penal pública “é 

promovida pelo Ministério Público”. 

 Basta uma perfunctória leitura dos dispositivos acima citados para perceber que o art. 100, §1º, do CP 

trata, assim como o art. 24, do CPP, citado alhures, de atribuição do parquet. Enquanto isso, o artigo 28 do CPP, 

não pressupõe a obrigatoriedade cega da ação penal, pois devolve o caso para que o próprio Ministério Público 

decida se denunciará ou não. Como consequência disso, entendendo o Procurador-Geral de Justiça (ou Câmara 

de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal)
8
 pelo arquivamento do Inquérito Policial, a ação penal 

deixará de ser proposta, mesmo o juiz discordando.  

 Prosseguindo no tema, uma constatação merecedora de análise é o fato de que grande parte da doutrina 

pátria coloca a obrigatoriedade da ação penal como sinônimo da legalidade, o que leva a engano, como o 

daqueles que sustentam que deve o Ministério Público se pautar sempre pela obrigatoriedade, não podendo levar 

em consideração aspectos sociais, econômicos e de política criminal no momento de perseguir o crime em juízo.  

                                                             
5 MELO, André Luís Alves de. Da não obrigatoriedade da ação penal pública. In: CUNHA, Rogério Sanches et al. (coord). 

Acordo de não persecução penal: Resolução 181/2017 do CNMP. Salvador: Juspodvm, 2019, p. 174. 
6 MELO, op. cit., 2019, p.174. 
7 DIVAN, Gabriel Antinolfi. Processo penal e política criminal: uma reconfiguração da justa causa para a ação penal. Porto 

Alegre: Elegantia Juris, 2015. p. 288. 
8 Art. 62, IV, da LC 75/1993. 



 A par dessa controvérsia, Vinicius Gomes de Vasconcellos, em estudo sobre o tema, traz luzes sobre a 

problematização em proscênio
9
. O autor reconhece a confusão terminológica entre obrigatoriedade e legalidade, 

quando esta deve ser gênero do qual aquela é espécie. Da mesma forma, deve-se conviver com as exceções à 

obrigatoriedade, o que se chama de oportunidade.  

 Conforme o citado autor, in verbis: 

 
importante frisar a necessidade de se perceber que, de um lado há a legalidade, que delimita 

(e, assim, limita) na lei os espaços de atuação dos atores do campo criminal – especialmente 

daqueles que almejam impor o poder punitivo estatal. De modo distinto se caracteriza a 

obrigatoriedade da ação penal, a qual, segundo nossa visão, pode ser excepcionada dentro da 
legalidade, ou seja, conforme hipóteses e condições previstas no texto legal.10 

 

 Sendo assim, o princípio da oportunidade não vai de encontro à legalidade, trazendo, contudo, 

excepcionalidades permitidas num espaço iluminado pela obrigatoriedade. Corroborando tal entendimento:  

 
conclui-se que há distinção entre os significados dos princípios da legalidade e da 

obrigatoriedade, além de que inexiste relação de ligação necessária entre ambos. Assim, 

torna-se possível aventar a caracterização de espaços de oportunidade/não obrigatoriedade em 
um cenário de legalidade, em que a obrigatoriedade mantém seu papel estruturante e geral 

como regra. Tal panorama se desenharia a partir da definição objetiva e taxativa em lei das 

hipóteses em que, embora houver lastro mínimo necessário de materialidade e autoria de fato 

punível, o órgão acusador estatal possa se abster, motivadamente, de iniciar a persecução 
penal, conforme critérios legalmente especificados de cunho utilitário, político-criminal, 

econômico, entre outros; ou seja, que vão além da mera verificação da existência de fato 

capitulável em tipo penal e de provas mínimas para embasar uma denúncia.11 

 

 Da mesma forma, não se deve confundir os conceitos anteriormente expostos com o de oficialidade, 

sendo este reservado ao exercício da ação penal pública. Sendo assim, a característica da oficialidade está mais 

relacionada à competência jurídico-processual e à iniciativa própria do Ministério Público do que propriamente a 

outras funções.
12

 Falar em oficialidade é falar em investidura, e esta cabe ao órgão oficial do Estado responsável 

pela promoção da ação penal pública, qual seja, o Ministério Público. 

 Diante desse panorama, é de se reconhecer que não há previsão direta e cogente, na sistemática 

processual penal, a respeito da obrigatoriedade da ação penal, seja em nível constitucional, seja em nível legal. 

Perceba-se que, quando a norma brasileira quis atribuir tal característica, ela o fez expressamente, como ocorre 

no art. 30, do Código de Processo Penal Militar, quando diz que “a denúncia deve ser apresentada sempre que 

houver prova de fato que, em tese constitua crime e indícios de autoria”. 

 É de se concluir, portanto, que a obrigatoriedade diz respeito ao dever de atuação do Ministério Público, 

o que deve ser feito dentro da legalidade. Sendo assim, na esteira de Cabral, “[...] não pode o Ministério Público, 

sem justa causa, simplesmente abrir mão de dar uma resposta às investigações penais maduras e viáveis que se 

encontram em seu poder. Assim, tal interpretação deixa claro, que o Ministério Público não pode conceder 

favores ilegítimos para determinadas pessoas”.
13

 Tal entendimento pode ser extraído do princípio da moralidade 

(art. 37 da CF), que afasta protecionismo e favoritismo.  

 Especificamente em relação ao exercício da ação penal, a ideia de obrigatoriedade impõe o 

oferecimento da denúncia, quando presentes os seus requisitos mínimos (condições da ação, dentre os quais se 

encontra a justa causa). 

 

4 INSTRUMENTOS DE CONSENSO E A OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL 

 

 Como se sabe, em nosso ordenamento, foram introduzidos instrumentos de consenso que mitigaram 

essa ideia generalizada de obrigatoriedade estrita, quais sejam, a transação penal, a suspensão condicional do 

processo, a delação premiada e, mais recentemente (por meio da Resolução 181/2017-CNMP), o Acordo de Não 

Persecução Penal. Sendo assim, a discussão a respeito da presença do princípio da oportunidade na ação pública 

ganhou força, ensejando novas classificações, como a discricionariedade regrada e a obrigatoriedade limitada.  

                                                             
9 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: análise das tendências de expansão dos 

espaços de consenso no processo penal brasileiro. 2ª Ed. Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 2018. p. 31-98. 
10 VASCONCELLOS, op.cit., 2018, p.40. 
11 VASCONCELLOS, op.cit., 2018, p.46. 
12

 DIVAN, op. cit., 2015, p. 286. 
13 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Um panorama sobre o acordo de não persecução penal (art. 18 da Resolução 181/17 do 
CNMP). In: CUNHA, Rogério Sanches et al.(coord). Acordo de não persecução penal: Resolução 181/2017 do CNMP. 2ª 

ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p.38. 

 



 Diante desse panorama, hodiernamente é inegável que há espaços de oportunidade na ação penal 

pública.  

 Em sentido diverso, ao tratar dos institutos trazidos pela Lei 9099/1995, Afrânio Silva Jardim, grande 

defensor do princípio da obrigatoriedade rigorosa, afirma: “não aceitamos dizer que nos Juizados Especiais 

Criminais vigora o princípio da discricionariedade regulada ou controlada.”
14

 

 Ocorre que o referido autor, para sustentar a sua tese, afirma que o Ministério Público, ao oferecer a 

transação penal, estará exercendo a ação penal. Nesse sentido, preconiza: 

 
Destarte, presentes os requisitos do §2º do art.76, poderá o Ministério Público exercer a ação 

penal de dois modos: formulando a proposta de aplicação de pena não privativa de liberdade, 

após atribuir ao réu a autoria ou a participação de uma determinada infração penal, ou 

apresentar a denúncia oral. Nas duas hipóteses, estará o Ministério Público manifestando em 
juízo uma pretensão punitiva estatal. Assim, a discricionariedade que existe está estrita apenas 

entre exercer um tipo de ação penal ou outro. Faltando um daqueles requisitos, não cabe a 

proposta e o Ministério Público terá o dever de oferecer a denúncia, tendo em vista o princípio 

da obrigatoriedade do exercício da ação penal. 

   

 Não se pode concordar com tal posicionamento, pois, ao se oferecer a transação penal, não se está a 

imputar fato criminoso a alguém mediante ação penal. Não há reconhecimento de culpa por parte do acusado, 

não há processo judicial criminal (já que este só se forma com o recebimento da denúncia), não há condenação, 

e, portanto, não há pena. Para tanto, basta lembrar que, se o transator descumpre as medidas impostas na 

transação penal, ao Ministério Público não caberá pleitear a execução das medidas contidas na transação, 

devendo, tão somente, retomar o feito ofertando a denúncia. Ora, se não há executoriedade na medida, não há 

que se falar em pena, porquanto aquela é uma das características preponderantes desta. Sendo assim, não há 

exercício da ação penal, havendo, inegavelmente, amenização da obrigatoriedade.  

 Na citada obra, ao tratar da suspensão condicional do processo, outra inovação da lei 9099/1995, o 

professor reconhece a incidência de mitigação da obrigatoriedade quando afirma: 

 
Por derradeiro, resta dizer algumas poucas palavras sobre a sistemática da suspensão 

condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, instituto que não é peculiar 

aos Juizados Especiais Criminais.  

Aqui, forçoso é reconhecer que houve uma clara mitigação ao princípio da 

indisponibilidade da ação penal pública condenatória, prevista no art. 42 do Código de 

Processo Penal. Oferecida a denúncia, pela sistemática do código, não tem o Ministério 

Público disponibilidade sobre o processo; a pretensão punitiva foi reduzida e será apreciada 

pelo juiz, ainda que o próprio Ministério Público opine pela absolvição do réu, consoante 
autorizado pelo art. 385 do Código de Processo Penal. Presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, o pedido de condenação vai ser julgado, entrando-se no mérito do 

processo. Entretanto, se o crime imputado ao réu tiver pena mínima cominada igual ou 

inferior a um ano, presentes os requisitos do art. 89 da lei especial, tem o Ministério 

Público a faculdade jurídica – a lei diz “poderá propor” – de sugerir ao réu a suspensão 

da relação processual mediante determinadas condições. Cumpridas tais condições no 

prazo fixado entre dois e quatro anos, estará extinta a punibilidade do acusado. Desta 

forma, o Ministério Público dispôs da res deducta in judicio, o que lhe era expressamente 
vedado anteriormente para todas as infrações penais.15   (Sem destaque no original). 

 

 Dessa forma, conforme dito alhures, não há como fechar os olhos para a incidência da oportunidade na 

ação penal pública. Como visto, até para um dos críticos mais ferrenhos da mitigação da obrigatoriedade, não 

resta outra saída senão o reconhecimento de tal relativização, após a entrada em vigor da lei que disciplinou os 

juizados especiais criminais. A obrigatoriedade não só se refere à obrigação do Ministério Público em ingressar 

com a justa ação penal, mas também à de impulsioná-la. Destarte, a suspensão condicional do processo é forma 

de mitigação do postulado em estudo.  

 Mesmo para aqueles que sustentam a previsão constitucional do princípio da obrigatoriedade, o 

caminho não pode ser outro, pois a própria Carta Constitucional previu o instituto despenalizador antes tratado, 

em seu art. 98, I, remetendo à lei ordinária disciplinar a regulamentação da matéria, o que foi feito pela Lei 

9099/1995.  

 Uma interessante problematização trazida por Vinicius Gomes de Vasconcellos é a seguinte: “Diante do 

fato de que nas hipóteses de transação (e, em um sentido amplo, barganha e justiça consensual) o acusador 

obtém seu objetivo (imposição de uma pena), questiona-se: são realmente espaços de oportunidade?”
16

 Após, 

                                                             
14 JARDIM, Afrânio Silva. Ação penal pública. Princípio da obrigatoriedade - 5ª ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 
97.  
15 JARDIM, Op. Cit., 2011. p. 98. 
16 VASCONCELLOS, op.cit., 2018. p.52. 



cita a posição, aqui já externada, de Afrânio Silva Jardim, segundo a qual “ao se oferecer a proposta, estar-se-ia 

exercendo a ação penal”. E, por fim, discordando, conclui:  

 
Ciente da solidez de tal postura, pensa-se, entretanto, que a não obrigatoriedade/oportunidade 

se caracteriza nas situações em que o decurso da persecução penal não segue seu decorrer 
legalmente previsto, em razão de opção do acusador ou acordo entre as partes. Tais casos 

podem se dar com o não oferecimento da denúncia, com a suspensão condicional do processo 

ou com a imposição de uma pena sem a concretização da instrução processual.17 

 

 É de se concordar com esse entendimento, pois o simples fato de oferecer a proposta de transação penal 

ou concretizar o acordo de não persecução penal, não pressupõe o exercício da ação penal. 

 Trazendo a discussão para o campo que interessa ao presente trabalho, qual seja, o do acordo de não 

persecução penal, há apenas um acréscimo na fundamentação da resposta negativa à problemática imposta. 

Conforme dito anteriormente, o acordo de não persecução penal não importa em uma sanção penal. Trata-se de 

uma negociação entre duas partes, que resulta em obrigações recíprocas. Dessa forma, não há executoriedade, 

característica fundamental da pena. Sendo assim, se não cumprida a avença por parte do investigado, a ação 

penal deve ser proposta.  

 Conforme a diferenciação anteriormente feita entre legalidade e obrigatoriedade, tem-se a possibilidade 

material do acordo de não persecução penal no ordenamento jurídico brasileiro, respeitando-se a legalidade (lato 

sensu), pois trazido como exceção à obrigatoriedade, por normativa preestabelecida, seja por meio da Resolução 

do CNMP, seja por meio da lei (se o PL 882/2019 vier a ser aprovado). Em relação àquela, conforme dito 

alhures, pesam duas ADIs questionando sua constitucionalidade. Contudo, enquanto não declarada a 

inconstitucionalidade pelo STF, tem plena validade a Resolução, porquanto se trata de ato normativo primário, 

tendo seu fundamento de validade extraído diretamente da CF, por meio do artigo 130-A, §2º, I, o qual prevê que 

cabe ao CNMP expedir atos regulamentares. Nesse ponto, o STF já teve a oportunidade de se manifestar a 

respeito da natureza jurídica das resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocasião em que concluiu 

ostentarem elas caráter normativo primário.
18

  Sendo assim, aplicando-se regra comezinha de hermenêutica, 

segundo a qual onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem jus), o mesmo 

entendimento é válido para as resoluções oriundas do CNMP. 

  

5 O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL COMO ISTRUMENTO DE POLÍTICA CRIMINAL E 

JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL 

 

 Obedecendo a sistemática da Resolução 181/2017 do CNMP, divisa-se que o campo de atuação do 

acordo de não persecução penal são os crimes de média gravidade, que são aqueles que tiverem “cominada pena 

mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.”
19

  Essas 

mesmas condições são estabelecidas no PL 882/2017, diferenciando apenas quanto à pena, pois o projeto 

estabelece a possibilidade do acordo quando a pena máxima não ultrapassar quatro anos (art. 28-A).  

 O ordenamento jurídico pátrio, à luz da proporcionalidade, corolário do devido processo legal, assumiu 

a tarefa de proibir os excessos e também proibir a proteção deficiente. Nesse diapasão, além de conter o poder 

arbitrário do Estado contra os indivíduos, tem a obrigação de proteger a sociedade dos próprios indivíduos. Basta 

lembrar o disposto no art. 144 da CF, que estabelece a segurança pública como dever do Estado e direito de 

todos. Portanto, a prevenção e repressão de crimes faz parte desse dever.  

 Conforme registrado no início do presente trabalho, o sistema de justiça criminal na atualidade 

encontra-se deveras congestionado, com sobrecarga exagerada de trabalho, causando morosidade e, no mais das 

vezes, a impunidade, com a perda do poder de punir por parte do Estado causada pela prescrição. Além disso, 

uma resposta dada de forma extemporânea, a exemplo de uma condenação ocorrida muitos anos após a prática 

do crime, não alcança os objetivos do direito penal, nem para o condenado, nem para a sociedade. 

 Nesse contexto, o acordo de não persecução penal, sem sombra de dúvidas, apresenta-se como um 

excelente instrumento de política criminal, pois ajuda sobremaneira a evitar o colapso do sistema de justiça, 

retirando das varas criminais aqueles crimes de média gravidade, responsáveis, conforme alertado anteriormente, 

pelo indesejado congestionamento da justiça criminal. A consequência lógica disso é a concentração das 

atenções nos crimes mais graves e a diminuição da impunidade.  

 Diante desse recomendável viés funcionalista do Direito Penal, ao qual deve vincular-se o Ministério 

Público em sua atuação, Rodrigo Leite Ferreira Cabral, lembrando o jurista Claus Roxin, afirma que: 

 

                                                             
17 VASCONCELLOS, op.cit., 2018. p.52. 
18 STF-ADC 12, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j.em 16.02.2006 e STF-MS 27621, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p. 

Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 07.12.2011. 
19 Art. 18, caput, da Resolução 181/2017-CNMP. 



[...] Para ROXIN, o Direito Penal é uma das formas de concretização das finalidades jurídico-

penais, sendo impossível fazer-se uma desvinculação entre a construção dogmática e uma 

política criminal adequada. 

De tal maneira, para sermos coerentes com essa viragem funcionalista do Direito Penal, cuja 
tese fundamental ainda é válida, é imprescindível que efetivamente mergulhemos a atuação 

criminal nos ideais políticos criminais de nosso sistema, seja na fase legislativa, seja na fase 

de aplicação da lei penal.  

No que diz respeito a esse segundo momento, aparece aí o Ministério Público como o grande 
protagonista da persecução penal. Isso porque, os membros do Ministério Público, na 

qualidade de agentes políticos, têm a prerrogativa e o dever funcional de escolher prioridades 

político-criminais na concretização da persecução penal.20 

 

 Mais à frente, ao tratar do acordo de não persecução penal, arremata, in verbis: 

 
É precisamente com base nesse poder/dever do Ministério Público de realizar uma adequada 

política criminal, extraído fundamentalmente da sua titularidade da ação penal, ostentando o 

monopólio da ação penal pública (Anklagemonopol), é que se pode extrair essa possibilidade 

de celebração de acordos de não persecução penal.21 

 

 No mesmo sentido, André Luís Alves de Melo, reconhecendo a necessidade do membro do Ministério 

Público assumir essa postura funcionalista, afirma: 

 
O termo “titular da ação penal” deve ser entendido como agente de política pública criminal 

devendo preocupar-se com toda a etapa processual e do fenômeno criminal, desde medidas 

para prevenir o crime, como para se ter maior eficácia, devendo o promotor criminal agir 

como órgão de execução de políticas criminais, em que a ação penal é apenas uma opção e, 
preferencialmente, a última. Não pode ser mais apenas titular da denúncia, como ainda é 

comum.  

  

 Pois bem, postura diferente por parte do titular da ação penal pública, negando a realidade caótica em 

que o sistema de justiça criminal se encontra, seria o mesmo que relegar o direito penal ao total descrédito. Por 

tal razão, engajado com a necessidade de permear a atuação ministerial com toques de política criminal, o 

Ministério Público Federal, por meio da Orientação 30, da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (Matéria 

Criminal), estabeleceu como diretriz a possibilidade de arquivamento da investigação, levando-se em 

consideração a subsidiariedade do direito penal, quando a “verificação de que a aplicação de sanção extrapenal é 

suficiente para a prevenção e repressão do ilícito.”
22

 Em outras palavras, reconheceu como recomendável a 

adoção do acordo de não persecução penal em determinados tipos de crime.  

  Dito isso, não basta apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para que exista 

exercício obrigatório da ação penal. Requisitos outros, conforme apontados, merecem relevo no momento de 

deflagrar a persecutio criminis in judicio. Nessa linha de raciocínio, Gabriel Antinolfi Divan sustenta: 

 
[...] Não há nada que afaste peremptoriamente a ideia de que existem “critérios” que não 

correspondem apenas à circunscrição de verificar se há ou não o binômio materialidade 

atestada/autoria alinhavada, de um caso penal, mas sim sejam correspondentes à noção de 

concretizar ou não objetivos políticos públicos (via política criminal ou, refinadamente 
política processual) para o que a decisão de trato da questão internamente ao sistema 

jurídico-penal ou externamente a ele é crucial.23 

 

 Sendo assim, sabendo-se que o acordo de não persecução penal vem como uma excelente medida de 

política criminal adotada pelo Ministério Público, é de se reconhecer sua validade no sistema processual. Não se 

quer, contudo, defender uma discricionariedade ilimitada, mas sim a presença de critérios justos, livres das 

amarras da obrigatoriedade cega. Tanto é que deverá haver o controle judicial de tais critérios, conforme o §4º do 

art.18 da Resolução 181/2017-CNMP, que diz: “Realizado o acordo, a vítima será comunicada por qualquer 

meio idôneo, e os autos serão submetidos à apreciação judicial”, bem como o art. 3º do PL 882/2019, que visa 

acrescentar o art. 28-A ao CPP, dispondo, nos parágrafos 4º e 5º, que o juiz verificará a legalidade e 

voluntariedade do acordo, bem como se as condições são adequadas e suficientes.  

 Por derradeiro, é de se considerar que, uma vez celebrado o acordo de não persecução penal entre 

Ministério Público e investigado, sendo homologado pelo juízo competente (o qual, como se viu, analisará se os 

critérios adotados foram adequados e justos), se a avença for integralmente cumprida, a resposta Estatal ao 
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cometimento do delito restará satisfeita. Com isso, a um só tempo, serão atendidos os anseios de prevenções 

geral e especial (positivas e negativas).  

 Dessa forma, esvaziar-se-á por completo a justa causa para a promoção da ação penal pública, já que a 

utilidade, enquanto viés da condição da ação interesse de agir, não estará mais presente. Nessa linha de 

raciocínio, registra Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho et al., comungando do entendimento de 

Tourinho Filho e citando Frederico Marques: “no processo penal, justa causa e interesse processual se 

confundem: tendo em vista os reflexos do processo penal sobre a liberdade e o status dignitatis do réu, não será 

admissível o exercício da ação penal sem que haja justa causa”.
24

 Imbricado ao conceito de justa causa para a 

ação penal, encontra-se a razoabilidade da persecução penal. Sendo assim, nas condições acima descritas, não 

haverá a dita razoabilidade, devendo, portanto, a ação penal deixar de ser proposta. Na sistemática da Resolução 

181/2017-CNMP, deve o Ministério Público promover o arquivamento do feito (§11 do art. 18). Já na 

sistemática do PL 882/2019, deverá o juiz decretar a extinção da punibilidade (§13 do art. 28-A).  

 Sabendo-se que a obrigatoriedade extraída do sistema diz respeito ao dever de atuação do Ministério 

Público, e este, adotando critérios de política criminal, resolve oferecer o acordo de não persecução, tal 

postulado não terá sido desrespeitado. Muito pelo contrário, terá sido realizado o mandamento em questão de 

forma muito mais plena e eficiente.  

 Encarar a realidade em que vivemos, com varas criminais abarrotadas de processos parados, observar 

passivamente o tempo passar e as ações penais não atingirem seus termos, tudo em nome de uma obrigatoriedade 

cega e não funcional, isso sim é ofensa ao postulado da obrigatoriedade. Isso sim é desrespeitar a obrigação do 

Estado em dar uma resposta adequada e suficiente ao fato criminoso.
 25

   

    Diante do exposto, aquela hipótese inicial de inconstitucionalidade material deve ser rechaçada, 

permanecendo perfeitamente possível a inclusão no sistema jurídico brasileiro do acordo de não persecução 

penal, em harmonia com a sistemática da obrigatoriedade (legalidade) da ação penal pública.      

 

6 CONCLUSÃO 

 

 O princípio da obrigatoriedade, no ordenamento jurídico brasileiro, tornou-se uma lenda. Em razão do 

comportamento de psitaciforme da doutrina, criou-se uma espécie de mitologia jurídica a respeito do tema, 

conquanto não há previsão expressa, nem na Constituição, nem na norma infraconstitucional. Conforme dito 

anteriormente, as bases são os artigos 121, I, da CF, 24 e 28, do CPP e 100, §1º, do CP, os quais, permissa venia, 

não pressupõem a obrigatoriedade da ação penal. 

 Conforme visto, o postulado da obrigatoriedade é extraído do sistema jurídico para demonstrar o dever 

de atuação do Ministério Público, seja oferecendo a ação penal ou não. Nesse dever, é fundamental que o órgão 

leve em consideração aspectos sociais, econômicos e de política criminal. Contudo, o que não pode acontecer é o 

favorecimento de uns em detrimento de outros. Eis o viés que a obrigatoriedade visa proscrever. 

 O fiel da balança, definidor do dever de atuação do parquet mediante ação penal, deverá ser a justa 

causa. Nessa esteira, com o oferecimento do acordo de não persecução penal, haverá resposta justa e adequada 

do Estado ao comportamento criminoso de média gravidade, responsável pela asfixia do sistema de justiça 

criminal. Dessa forma, esvaziar-se-á a justa causa para a deflagração da persecução do crime em juízo, sem 

deixar o Ministério Público de atender à obrigatoriedade de agir.  

 Tendo em vista essa conclusão, apresenta-se a seguinte proposta de enunciado: “A oferta do acordo de 

não persecução penal, nas hipóteses preestabelecidas em regramento próprio, não ofende o postulado da 

obrigatoriedade, pois esvazia a justa causa para o oferecimento da ação penal. A obrigatoriedade, portanto, 

pressupõe o dever de atuação do Ministério Público, que restará atendido com a oferta do acordo”.  
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