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RESUMO 

 

A Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público inaugurou no direito 

brasileiro relevante instituto jurídico para o direito penal e processual penal. Trata-se do 

chamado “acordo de não-persecução penal”. Seria, contudo, o CNMP competente para a 

criação de tal modalidade de justiça negociada? Utilizando-se do método teórico e através de 
pesquisa bibliográfica e análise legal, o trabalho pretende trazer breves reflexões acerca da 

(in) competência do Conselho para tratar da matéria, perscrutando as atribuições do órgão e a 

natureza jurídica da Resolução, levando-se em consideração, notadamente, princípios como o 

da legalidade e da obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal.  

 

Palavras-chave: Justiça negociada. Plea bargaining. Resolução 181/2017.  

 

 

THE CRIMINAL NON-PROSECUTION AGREEMENT AND THE NATIONAL 

COUNCIL OF THE PUBLIC MINISTRY AS A CRIMINAL POLICY BODY 

 

 

ABSTRACT 

 

The resolution 181/2017 of the National Council of the Public Ministry (Conselho Nacional 

do Ministério Público) inaugurated in Brazilian law a relevant juristic institute for criminal 

and procedural criminal law. This is called the “criminal non-prosecution agreement”. 

However, would the CNMP be competent to create such a modality of negotiated justice? 

Using the theoretical method and by bibliographic research and legal analysis, the work 

intends to bring brief reflections about the (in) competence of the Council to deal with the 

matter, examining the organization’s attributions and the legal nature of the institute, 

considering, in particular, principles such as legality, obligation and unavailability of criminal 

action.  

Keywords: Negotiated justice. Plea bargaining. Resolution 181/2017. 

 
 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Resolução 181/2017 (CNMP, 2017), substancialmente alterada pela Resolução 

183/2018 (CNMP, 2018), foi editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 07 de 

agosto de 2017, tendo como escopo a disciplina dos chamados Procedimentos Investigatórios 

Criminais (PIC’s), a cargo do Ministério Público, delineando e uniformizando regras acerca 

de sua instauração e tramitação.  

Disciplina-se no art. 18 daquela Resolução, ainda, o denominado acordo de não-

persecução penal, consistente em um negócio pré-processual celebrado entre Ministério 

Público e o investigado para que não seja oferecida a denúncia e, desde que cumpridas todas 

as condições impostas, seja arquivado o procedimento criminal. Da maneira como foi 

disposto, referido acordo pode ser proposto pelo Ministério Público tanto nos procedimentos 

investigativos ao seu cargo como também nos Inquéritos Policiais.  

Na teoria do crime, tem-se, com o acordo de não-persecução penal, desde que 

cumpridas todas as suas condições, a exclusão da punibilidade do respectivo delito. Nesse 

sentido, “o âmbito da punibilidade é a sede adequada das figuras que, a exemplo da delação 

premiada, trazem repercussão direta na aplicação da resposta penal por razões político-

criminais ou relacionadas aos fins preventivos da pena” (CARVALHO & ÁVILA, 2019, p. 

127). 

Trata-se de mecanismo com clara inspiração no direito comparado, notadamente o 

alemão, ordenamento no qual, a despeito de inexistência de previsão legal, houve a instituição 

de procedimento voltado à obtenção de consenso entre as partes (ANDRADE & 

BRANDALISE, 2017, p. 243), informalização essa posteriormente normatizada na Alemanha 

(VASCONCELLOS & MOELLER, 2016).  

Nos termos da Resolução 181/2017, a celebração do acordo exige, dentre outros 

requisitos, que a pena mínima cominada seja inferior a 4 (quatro) anos, que o crime tenha sido 

praticado sem violência e sem grave ameaça à pessoa e que o suspeito confesse a prática do 

crime formal e circunstanciadamente. A perfeição do negócio dependerá, ainda de 

homologação judicial, devendo o investigado estar sempre assistido por seu advogado na 

celebração do acordo, que pode, inclusive, ser feita durante a própria audiência de custódia, o 

que, para alguns autores, representa um desvirtuamento de tal ato (v.g., VASCONCELLOS, 

2016, p. 5).  

As condições impostas ao investigado para a celebração do acordo são das mais 

variadas, que vão desde a reparação do dano e renúncia voluntária a bens e direitos até a 
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prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Há, ainda cláusula genérica de 

exigências ao investigado, consubstanciada no cumprimento de outras condições estipuladas 

pelo Ministério Público, desde que proporcionais e compatíveis “com a infração penal 

aparentemente praticada” (art. 18, inc. V, CNMP, 2017).  

Vale ressaltar a proposição do acordo restará obstada quando o aguardo para o 

cumprimento de suas condições puder acarretar a prescrição da pretensão punitiva, nos termos 

do art. 18, § 1º, inc. IV, da Resolução 181/2017, tendo em vista inexistir disposição acerca da 

interrupção da prescrição no período de cumprimento das condições acordadas.  

O acordo de não-persecução penal representou, assim, considerável inovação no 

ordenamento jurídico pátrio, não tanto por seu conteúdo, tendo em vista a existência de outros 

institutos de justiça penal negociada, como é o caso da transação penal disposta na Lei 

9.099/95, mas principalmente em virtude do órgão responsável pela criação do mecanismo, 

tratando-se de Conselho obviamente sem poderes legislativos, bem como pelo instrumento 

normativo que o inaugurou, qual seja, uma Resolução.  

Atualmente, a aplicação do acordo de não-persecução penal ainda não se 

generalizou, havendo ainda uma parca utilização do instrumento na persecução penal 

brasileira. Contudo, a reflexão acerca da constitucionalidade do instituto, da maneira como foi 

inserido, além da competência do Conselho Nacional do Ministério Público para fazê-lo, 

mostra-se da maior relevância, especialmente quando se tem em conta a reduzida produção 

acadêmica tendo por objeto o estudo do acordo (POLASTRI, 2018).  

Além disso, vislumbra-se, cada vez mais, tentativas de inserção de justiça penal 

negociada no sistema penal brasileiro, como é o caso, por exemplo, do denominado “Projeto 

de Lei Anticrime” (BRASIL, 2019), tratando-se de clara tendência de ampliação dos poderes 

do Ministério Público e de mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal. 

A expansão do chamado plea bargaining tem sido verificada, inclusive, na quase 

totalidade dos ordenamentos jurídicos ocidentais, seja na Europa ou na América Latina 

(SCHÜNEMANN, 2013, p. 240).  

Dessa forma, o presente trabalho pretende realizar reflexões iniciais acerca da 

temática, perscrutando a competência do CNMP enquanto órgão de política criminal, 

responsável pela criação de mecanismo que, nas palavras do relator da proposta, 

consubstancia “uma solução institucional para resguardar a persecução penal em juízo 

efetivamente para crimes mais graves” (CNMP, 2018a, p. 21).  
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Para tanto, empreendeu-se uma pesquisa bibliográfica e de análise sistemática da 

legislação pátria, utilizando-se do método teórico, a fim de responder à problemática proposta, 

confrontando-se diferentes percepções a respeito do assunto.  

A pesquisa bibliográfica base consistiu na busca dos termos “acordo de não 

persecução penal” e “resolução 181 cnmp” no Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações. Posteriormente, ampliou-se a busca, através das plataformas EBSCO e Google 

Scholar.  

Inicialmente, expõe-se as competências do CNMP na ordem jurídica brasileira, 

garantidas constitucionalmente, bem como, de maneira incidental, a competência 

investigativa criminal do próprio Ministério Público. Em seguida, elencam-se os 

questionamentos acerca das violações formais e materiais da Resolução 181/2017, além da (i) 

legitimidade do CNMP para regular a matéria.  

Após especificar contribuições teóricas a respeito da problemática, expondo breves 

considerações acerca do que se entende por política criminal, elencam-se as considerações 

finais alcançadas com o desenvolvimento do presente trabalho.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SUAS 

COMPETÊNCIAS 

 

O Conselho Nacional do Ministério Público, criado através da Emenda 

Constitucional 45/2004, tem como sua atribuição, segundo art. 130-A da Constituição Federal 

de 1988, o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do 

cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.  

Cabe ao Conselho, assim, dentre outras incumbências, zelar pela autonomia 

funcional e administrativa do MP, podendo recomendar providências ou expedir atos 

regulamentares no âmbito de sua competência, estando aqui situada a previsão para expedição 

de suas Resoluções, dentre as quais a 181/2017 e 183/2018.  

Até 18 de agosto de 2019, data de fechamento deste trabalho, listavam-se, no sítio 

eletrônico do CNMP, na aba “atos e normas”, mais de 6.000 (seis mil) expedientes, entre 
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resoluções e portarias, o que demonstra atividade considerável do Conselho, que conta pouco 

mais de 14 (quatorze) anos desde sua efetiva instalação, em 21 de junho de 2005.  

Trata-se de órgão da maior relevância na ordem jurídica interna, guardando 

similaridades com o Conselho Nacional de Justiça, com atribuições previstas no art. 103-B da 

Constituição Federal.  

Nas Resoluções discutidas no presente artigo tem-se a disciplina da instauração e 

tramitação dos chamados Procedimentos Investigatórios Criminais, de competência do 

Ministério Público.  

Não obstante a regulação da matéria, ainda subsistem discussões acerca da 

legitimidade do Ministério Público para investigar sem lei que o estabeleça. Grinover, por 

exemplo, aduz que “são flagrantemente inconstitucionais e desprovidos de eficácia os atos 

normativos editados no âmbito do MP, instituindo e regulando a investigação penal pelos 

membros do Parquet” (GRINOVER, 2004, p. 4).  

Prevalece atualmente, todavia, o entendimento no sentido de que Ministério Público 

detém incumbências investigativas de natureza penal, nos termos autorizados pelo Supremo 

Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário 593.727, com repercussão 

geral reconhecida (BRASIL, 2015).  

Vale ressaltar que, nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal havia assentado 

que, persistindo o princípio da obrigatoriedade da ação penal, deveria o procedimento 

investigativo a cargo do Ministério Público ser regulado por lei e que, na falta de lei 

específica, deveriam incidir os parâmetros constantes no CPP acerca do Inquérito Policial 

como analogia, o que restou em muito inobservado pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público quando da edição da Resolução 181/2017 (ANDRADE & BRANDALISE, 2017, p. 

249).  

Assim, admitida a autorização para editar resoluções e mesmo que tomada como 

superada a problemática da (in) competência do Ministério Público para engendrar 

investigações criminais, persistiria a questão dos limites materiais da atividade regulatória do 

órgão. Noutros termos, teria o Conselho Nacional do Ministério Público atribuições para criar 

o acordo de não-persecução penal enquanto instrumento de política criminal a combater o 

problema da sobrecarga do sistema?   
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2.2 DAS POSSÍVEIS VIOLAÇÕES DA RESOLUÇÃO 181/2017 E DA NATUREZA 

JURÍDICA DAS RESOLUÇÕES DO CNMP 

 

Inicialmente, há que se destacar que a Resolução 181/2017, ao exigir do investigado 

a confissão formal e circunstanciada do crime, vai de encontro ao disposto no art. 8, 2, g, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata do direito à não incriminação, além do 

que não se coaduna com a regra inserta no art. 24 do Código de Processo Penal Pátrio, que 

trata da obrigatoriedade da ação penal pública, que, até então, tinha suas exceções previstas 

exclusivamente em lei stricto sensu.  

Caberia se falar, ainda, em violação ao princípio da legalidade em matéria penal (art. 

5º, inc. XXXIX, CF/88 e art. 1º, CP), na parte em que dispõe que não há pena sem prévia 

cominação legal. Ora, a despeito das opiniões em contrário, algumas condições impostas no 

acordo de não-persecução penal consubstanciam-se em verdadeira penalidade, como é o caso 

da prestação pecuniária ou prestação de serviços à comunidade, previstas expressamente 

como penas restritivas de direitos em nosso Código Penal (art. 43, incs. I e IV, CP).  

Marcellus Polastri aduz, v.g., que o negócio pré-processual redunda em aplicação 

consensual de pena restritiva de direitos, aplicação essa afastada da regular jurisdição e do 

devido processo legal, o que se traduziria em clara mitigação do princípio da obrigatoriedade 

da ação penal pública (POLASTRI, 2018).  

Com o acordo de não-persecução, haveria clara violação ao brocardo nulla poena 

sine iudicio (art. 5º, LIV, CF/88), já que imposta penalidade a ser cumprida pelo investigada 

sem o devido processo legal (ANDRADE & BRANDALISE, 2017, p. 253).  

Além disso, e na célebre formulação de Luigi Ferrajoli acerca dos axiomas para um 

sistema garantista, tem-se o postulado nulla poena sine crimine, referente ao princípio da 

retributividade ou da sucessividade da pena face ao delito (FERRAJOLI, 2009, p. 93).  

Como admitir, então, que em uma ordem jurídica onde impera (ao menos 

formalmente) a presunção de inocência, nos moldes do art. 5º, inc. LVII, da CF/88, haja a 

imposição de penalidade sem lei que a estabeleça, sem trânsito em julgado de sentença que 

reconheça a existência de crime e, mais do que isso, sem que se instaure sequer o processo? 

Como admitir, em outras palavras, que haja cominação de penalidades, mesmo que 

aceitas pelo investigado, fundamentada em mero ato administrativo do CNMP, sem lei em 

sentido estrito que as estabeleçam? Lembra-se, ainda, que o art. 22, inc. I, da Constituição 

Federal estabelece que compete privativamente à União, através do Congresso Nacional, 

legislar sobre direito penal e processual.  
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Não obstante, há quem defenda que as condições impostas no acordo de não-

persecução penal não se consubstanciam, verdadeiramente, em penalidade, tendo em vista a 

concordância do suspeito na sua imposição e a ausência de reconhecimento judicial da prática 

de um crime e sua respectiva autoria, pois o jus puniendi estatal só se faria presente por meio 

da jurisdicionalidade (SUXBERGER, 2018, p. 112-117).  

Além disso, vale destacar, por fim, o art. 129, inc. I, da Constituição Federal, que 

elenca como função institucional do MP promover a ação penal pública privativamente, na 

forma da lei. Frisa-se, na forma da lei.  

Nesse cenário, tramitam atualmente no Supremo Tribunal Federal duas ADIN’s 

(Ações Diretas de Inconstitucionalidade) questionando a validade e a constitucionalidade da 

Resolução 181/2017 e discutindo, dentre outros pontos, a legitimidade do Conselho Nacional 

do Ministério Público para tratar da matéria.  

A petição inicial na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.790 (BRASIL, 2017), 

apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), no que se refere ao objeto 

deste trabalho, defende que a instituição do PIC em moldes diferentes do disposto no Código 

de Processo Penal para o Inquérito Policial dependeria de lei para ser válida, sendo que o 

CNMP teria usurpado competência do legislador ordinário e ofendido o princípio da reserva 

legal, inovando em matéria penal, o que seria vedado até mesmo através de Medida 

Provisória, tanto mais através de Resolução do CNMP.  

Além disso, a AMB alega que há vício de inconstitucionalidade na Resolução 181 

em virtude da criação de “delação premiada” sem lei, além de vício de inconstitucionalidade 

material pela violação dos incs. XXXV, LIII, LIV, LV, LVI, LXI, LXII e LXV do art. 5º da 

Constituição Federal, pois, a pretexto de fazer acordo, estaria o CNMP usurpando a 

competência do Poder Judiciário para julgar e impor sanção aos jurisdicionados. Cabe aqui 

mencionar, novamente, o preceito nulla poena sine iudicio.  

Já na ADIN 5.793 (Brasil, 2017a), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

destacou a inadequação do instrumento utilizado para a regulação da matéria, além de 

diversas violações materiais à ordem jurídica interna. A OAB destaca que a Resolução, ao 

tratar de negócio pré-processual de maneira bem menos rigorosa que o legislador o fez, por 

exemplo, através da Lei 9.099/95, estaria comprometendo a efetiva proteção dos bens 

jurídicos tutelados penalmente pelo Estado.  

Além disso, destaca-se na ADIN que o Código Penal Brasileiro não permite 

substituição de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos por restritivas de 
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direitos, o que o faz a Resolução ao estabelecer como cabível o acordo de não-persecução 

penal quando a pena mínima for inferior a 4 (quatro) anos.  

A Ordem dos Advogados do Brasil asseverou que não emitia, na ADIN, qualquer 

juízo de valor a respeito da possibilidade ou não da existência do acordo, mas, por outro lado, 

defendeu que o CNMP extrapolava seu poder regulamentar ao tratar do assunto, visto que tal 

política criminal não se encontraria adstrita às suas competências. Consignou-se, ainda, que:  

 

O artigo 18 preconiza a dispensa de ação penal, com base em critérios 

estabelecidos pela própria Resolução. Evidencia-se a ofensa ao princípio da 

indisponibilidade da ação penal, previsto no art. 129, I, da Constituição 

Federal. Em se tratando de mandamento constitucional, apenas situações 

excepcionais e disciplinadas em lei tem o condão de afastar a determinação 

do constituinte originário. (BRASIL, 2017a, p. 11, petição 4681/2018) 

 

Vale ressaltar que a Resolução 183/2018 do CNMP foi editada justamente com o 

intuito de adequar a Resolução 181/2017 frente aos aspectos questionados nas ADIN’s 

supracitadas. Assim sendo, considerou-se na exposição acima apenas os pontos relacionados a 

este artigo que prosseguiram sendo impugnados pela AMB e OAB mesmo após a edição da 

Resolução 183/2018.  

Na data de finalização deste trabalho (18.08.2019), a ADIN 5.790 encontrava-se na 

Procuradoria-Geral da República para manifestação, tendo a AMB, inclusive, solicitado ao 

Relator, em 09.07.2019, a determinação da devolução dos autos, uma vez que vencido o prazo 

legal para manifestação da PGR. Da mesma forma, encontra-se a ADIN 5.793 pendente de 

julgamento, com informações já prestadas pelos entes competentes e vários pedidos de 

ingresso de amici curiae.  

Por fim, perscruta-se, neste tópico, a natureza jurídica das Resoluções exaradas pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público.  

Inicialmente, destaca-se que as Resoluções do CNMP extraem seu fundamento de 

validade diretamente da Constituição Federal, especificamente do art. 130-A, § 2º, que dispõe 

acerca das competências do Conselho. No caso da Resolução 181/2017, vislumbra-se um grau 

elevado de abstração, impessoalidade e generalidade, consubstanciando-se então em ato 

normativo primário (BARROS & ROMANIUC, p. 57-61).  

A corroborar a natureza jurídica de ato normativo primário das Resoluções do 

CNMP, vale trazer à baila o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião da 

concessão, pelo Pleno, de Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 12. 

Na ocasião, em que se julgava a constitucionalidade da Resolução 07/2005, do Conselho 
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Nacional de Justiça, que tratava da proibição do nepotismo, assentou-se, de forma 

paradigmática, que: 

 

A Resolução nº 07/05 se dota, ainda, de caráter normativo primário, dado 

que arranca diretamente do § 4º do art. 103-B da Carta-cidadã e tem como 

finalidade debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios 

constitucionais de centrada regência de toda a atividade administrativa do 

Estado, especialmente o da impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e 

o da moralidade. (BRASIL, 2006) 

 

O entendimento acerca das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça deve ser 

estendido, assim, ao Conselho Nacional do Ministério Público, tendo em vista o paralelismo 

entre tais órgãos já mencionado alhures.  

A percepção das Resoluções do CNMP enquanto atos normativos primários não se 

confunde, contudo, com a ausência de limitações na regulamentação das respectivas matérias 

tratadas pelo Conselho. Isso porque, da mesma forma que as Resoluções do CNMP retiram 

seu fundamento de validade do art. 130-A, § 2º, da Constituição Federal, também estão 

adstritas às matérias que tem sua normatização autorizada, pelo mesmo dispositivo, ao 

Conselho. Nesse sentido: 

 

Evidencia-se, portanto, que não existe possibilidade do Conselho Nacional 

de Justiça legislar além dos limites estabelecidos na Constituição Federal, o 

que, mutatis mutandis, deve ser aplicado ao Conselho Nacional do 

Ministério Público. Logo, ele não pode expedir leis e, por consequência, 

inovar na maneira de regulamentação de nosso processo penal. (ANDRADE 

& BRANDALISE, 2017, p. 252).  

 

Superadas tais questões, passa-se, então, à exposição das contribuições teóricas no 

que diz respeito à problemática proposta.  

 

 

2.3 DOS CONTRIBUTOS TEÓRICOS E DA (IN) COMPETÊNCIA DO CNMP PARA 

CRIAÇÃO DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL 

 

Preliminarmente, cumpre tecer algumas considerações a respeito da “política 

criminal”, no sentido empregado neste trabalho.  

Em poucas palavras, define-se a política criminal como “o conjunto dos 

procedimentos pelos quais o corpo social organiza as respostas ao fenômeno criminal” 

(DELMAS-MARTY, 2004, p. 16).  
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Nilo Batista entende a política criminal como o conjunto de princípios e 

recomendações para a reforma ou transformação da legislação criminal e dos órgãos 

encarregados de sua aplicação. O autor classifica a política criminal de acordo com a atenção 

que se confere a cada etapa do sistema penal: política de segurança pública, com ênfase na 

instituição policial; política judiciária, com ênfase na instituição judicial; e, por fim, política 

penitenciária, com ênfase na instituição prisional (BATISTA, 1990, p. 34).  

No caso tratado neste artigo suscitam-se dúvidas a respeito do enquadramento do 

negócio pré-processual em termos de etapa da política criminal na qual está inserido. O fato 

do acordo ocorrer em uma etapa pré-processual, tanto em PIC’s como em Inquéritos Policiais, 

poderia levar à conclusão de que não se trataria de efetiva política judiciária.  

Contudo, e tendo em vista principalmente os fundamentos que justificaram a criação 

do instituto, verifica-se que o mesmo é, predominantemente, voltado às instituições 

judiciárias, pretendendo apartar crimes de baixo e médio potencial ofensivo do processo, 

sendo que o judiciário e Ministério Público poderiam se dedicar, então, com mais afinco a 

casos mais graves (SOUZA & CUNHA, 2018; CNMP, 2018a). Inegável, porém, que o acordo 

de não-persecução irradia seus efeitos para os campos da política de segurança pública e 

política penitenciária.  

Ainda sobre a política criminal, Hassemer & Conde aduzem que a mesma “consiste 

en el conjunto de directrices y decisiones que, a la vista de los conocimientos y concepciones 

existentes en la sociedad en un momento dado sobre la criminalidad y su control, determinan 

la creación de instrumentos jurídicos para controlarla, prevenirla y reprimirla” 

(HASSEMER & CONDE, 2012, p. 26).  

Trata-se de tarefa que, principalmente, corresponde aos políticos, do âmbito 

executivo ou legislativo, cabendo a este último a conversão dos conhecimentos 

criminológicos em normas jurídicas, havendo ainda a participação indireta de toda a 

sociedade em tais formulações, seja através da mídia, partidos políticos, grupos de pressão, 

etc. Vale destacar ainda que, em qualquer caso, a política criminal tem como barreira o 

próprio sistema jurídico, lastreado no respeito e garantia dos direitos fundamentais, que 

fundamentam o Estado de Direito (HASSEMER & CONDE, 2012, p. 26-27).  

Tem-se, na política criminal, um dos ramos mais árduos e complexos das ciências 

sociais, havendo desafios decorrentes, em grande parte, de preceitos como a intervenção 

mínima e a subsidiariedade do direito penal. Na formulação de Baratta, há que se ter sempre o 

cuidado de não reduzir as políticas de transformação social às políticas penais (BARATTA, 

1997, p. 57-70).  



13 

 

Dessa forma, verifica-se que a política criminal se centra, substancialmente, na 

realização, pelos legítimos entes, de formulações de diretrizes e criação de instrumentos 

jurídicos na seara penal. Assim, refletir sobre a (i) legitimidade do Conselho Nacional do 

Ministério Público enquanto agente criador direto de políticas criminais pressupõe refletir a 

respeito de suas competências, suas legítimas atribuições de acordo com a ordem jurídica 

interna.  

Ou seja, não se nega a adequação, e inclusive a necessidade, da participação do 

CNMP na formulação das políticas criminais estatais, o que se daria através de um constante 

diálogo com a sociedade e poderes públicos. Contudo, seria o órgão um responsável direto 

pela criação de tais políticas?  

Passando-se, então, à análise das contribuições teóricas a respeito do acordo de não-

persecução, tem-se que, na doutrina pátria, especialmente em virtude da novidade do 

mecanismo, ainda são escassos os trabalhos discutindo o negócio pré-processual, notadamente 

no que diz respeito à (i) legitimidade do Conselho Nacional do Ministério Público para 

criação/regulação do instituto.  

Não obstante, já no ano de 2017 foi publicado o livro “Acordo de Não Persecução 

Penal: Resolução 181/2017 do CNMP”, uma coletânea de artigos organizada por Rogério 

Sanches Cunha, Francisco Dirceu Barros, Renee do Ó Souza e Rodrigo Leite Ferreira Cabral. 

Atualmente, o livro se encontra em sua 2ª edição, 2ª tiragem, intitulada “Acordo de Não 

Persecução Penal: Resolução 181/2017 com as alterações feitas pela Res. 183/2018” 

(CUNHA et al, 2018).  

Tratam-se de relevantes contributos, de diversos juristas pátrios, a respeito da 

temática, com discussões que vão desde um panorama geral a respeito do acordo frente ao 

direito comparado até a constitucionalidade do negócio pré-processual, bem como sua 

utilização enquanto opção de política criminal.  

Já no ano de 2019 tem-se a obra “Acordo de Não Persecução Penal: Teoria e 

Prática”, de autoria de Mauro Messias, promotor de justiça, e com prefácio da Procuradora-

Geral da República Raquel Dodge. Na obra, assume-se uma defesa engajada do acordo, 

destacando-se os mecanismos consensuais na área criminal como métodos promissores, a 

ensejar uma “postura mais resolutiva” do Ministério Público, dando celeridade à resolução 

dos casos penais. Defende-se, no livro, que as condições impostas pelo acordo de não-

persecução penal não são penas, contribuindo o negócio pré-processual, ainda, para a 

economia processual (MESSIAS, 2019).  
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Também de 2019 é a obra de autoria de Francisco Dirceu Barros e Jefson Romaniuc 

intitulada “Acordo de Não Persecução Penal: Teoria e Prática”, com lançamento previsto para 

o final de agosto de 2019. Pela leitura da apresentação do livro, constata-se que se trata de 

mais uma defesa do instituto, asseverando-se, a partir da premissa de que “o processo penal 

brasileiro é o mais moroso do mundo”, que “urge ser inaugurada no Brasil a era da justiça 

criminal consensual” (BARROS & ROMANIUC, 2019).  

Inserindo-se os termos de busca “acordo de não persecução penal” e “resolução 181 

cnmp” no Portal de Periódicos da CAPES, uma das principais plataformas de produção 

acadêmica do país, não se obtém nenhum resultado diretamente relacionado à temática do 

presente trabalho. Procedendo-se às mesmas pesquisas na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações também não se obtém o retorno de qualquer trabalho sobre o assunto.  

Em ambas as pesquisas, são retornados diversos artigos e algumas dissertações 

acerca da delação premiada ou da justiça penal negociada de maneira genérica, havendo 

importantes trabalhos tratando do plea bargain e da chamada “tendência consensual” do 

processo penal moderno.  

Difundidos na rede mundial de computadores há, ainda, diversos textos a respeito do 

acordo de não-persecução penal, em sua maioria de autoria de Promotores de Justiça e 

Procuradores da República, possivelmente os sujeitos que lidam de forma mais direta com a 

matéria, visualizando-se considerável predominância dos entendimentos no sentido da 

validade da Resolução 181/2017 ao criar/disciplinar o acordo.   

Dessa forma, observa-se que os trabalhos que enfrentam direta e especificamente a 

matéria ainda são escassos, havendo produções esparsas a respeito da problemática, tão 

relevante para as reflexões não só a respeito do processo penal contemporâneo, mas também 

acerca dos próprios órgãos estatais e suas respectivas limitações materiais para a criação de 

novas normas que interferem diretamente na liberdade do indivíduo.  

Vale destacar, então, nos estreitos limites do presente trabalho, alguns contributos 

teóricos relevantes quanto a problemática proposta, trazendo percepções distintas sobre a 

questão. 

Vinicius Gomes de Vasconcellos, tratando do acordo como um mecanismo de justiça 

criminal negocial e assumindo que a obrigatoriedade absoluta da ação penal pública é 

impraticável, assevera que:   

 

(...) a introdução de tais espaços de não-obrigatoriedade por meio de uma 

resolução do CNMP acarreta evidente violação à legalidade estrita que deve 

orientar (e limitar) a incidência do poder punitivo estatal. Inclusive no 
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processo penal, a legalidade é uma fundamental premissa, de modo que 

somente a Lei pode alterar a sua normativa. Assim, primeiramente, há clara 

inconstitucionalidade, por violação do art. 22, I, da CF. (VASCONCELLOS, 

2017, p. 8) 

 

No mesmo sentido, Marcellus Polastri destaca que, a despeito da necessidade de 

regulamentação do procedimento das investigações no âmbito do Ministério Público, 

exigência do próprio STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário já mencionado no 

corpo deste artigo, o CNMP fez mais ao tratar, via Resolução, de matéria não relacionada ao 

procedimento da investigação, criando-se uma forma de aplicação do princípio da 

oportunidade nas ações penais públicas (POLASTRI, 2018). 

Já outros teóricos advogam o acordo de não-persecução penal enquanto legítima 

opção de política criminal. Nesse sentido, Renee do Ó Souza e Rogério Sanches Cunha, 

ambos promotores de justiça, aduzem que o acordo “é alvissareiro e uma legítima 

manifestação do funcionalismo penal na medida em que previsto em norma editada dentro 

daquilo que se denomina de espaço de conformação dado pelo legislador às diretrizes 

possíveis de uma política criminal” (SOUZA & CUNHA, 2018, p. 127).  

Defendem os autores que “a definição de situações e pressupostos capazes de mitigar 

o princípio da obrigatoriedade da ação penal (...) equivale a legítima e salutar penetração das 

decisões valorativas político-criminais no sistema do Direito Penal” (SOUZA & CUNHA, 

2018, p. 128).  

Verifica-se, em tais asserções, a defesa do Conselho Nacional do Ministério Público 

enquanto órgão de política criminal, responsável por decisões e valorações que, em tese, 

competiriam ao legislador democraticamente eleito para tanto. Mais do que isso, defende-se 

inclusive o estabelecimento de diretrizes de política criminal pelo próprio Ministério Público, 

ao qual seria franqueado inegável papel de protagonismo na definição de tais políticas 

(SOUZA & CUNHA, 2018, p. 128-129).  

Vale destacar que o presente artigo não tem por escopo discutir a possibilidade ou 

não de soluções consensuais no âmbito penal, nem a adequação do acordo para, nas palavras 

de Rodrigo Leite Ferreira Cabral, “a realização dos objetivos político-criminais preventivos e 

de pretensão de justiça que devem informar a persecução penal” (CABRAL, 2018, p. 365). A 

questão proposta se limita à reflexão, tão e somente, da legitimidade para a regulação de tal 

matéria.  

Isso porque a política criminal pressupõe, diuturnamente, escolhas. E, no Estado 

Democrático de Direito, tão importante quanto o conteúdo de tais escolhas é o sujeito 

competente para escolher, bem como sua legitimidade para tanto. Afinal, a quem cabe a 
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escolha de inserção, no sistema penal pátrio, de acordo de não-persecução nos moldes 

disciplinados pela Resolução 181/2017?  

Cabe destacar, ainda, que “as escolhas de política criminal são culturais, revelam 

uma área inundada de questões morais profundas, que não podem se resumir a especialistas e 

mensageiros da Verdade” (ÁVILA, 2014, p. 25).  

Ainda em defesa da legitimidade do CNMP para regular a matéria, há quem defenda 

o paralelismo entre a criação do acordo de não-persecução, por Resolução do CNMP, e a 

regulamentação das audiências de custódia, também via Resolução, pelo Conselho Nacional 

de Justiça, tratando-se em ambos em casos de atos normativos primários (BARROS & 

ROMANIUC, 2018, p. 58-66), conforme exposto alhures.  

Por outro lado, Vasconcellos assevera que o reconhecimento das resoluções dos 

referidos Conselhos como atos normativos primários não autoriza a inserção, no sistema 

jurídico, de mecanismos contrários ao direito e violadores de direitos e garantias 

fundamentais. Aduz o autor, então, que a regulação da audiência de custódia pelo CNJ é 

situação distinta, visto que a mesma visa “consolidar um direito fundamental 

(convencionalmente previsto), de aplicação imediata, no ordenamento brasileiro. Ao 

contrário, o art. 18 da Res. 181/2017 introduz espaço de redução e potencial violação a 

direitos fundamentais” (VASCONCELLOS, 2017, p. 8).  

Assim, ainda que admitida a edição de atos normativos primários pelo CNMP, tais 

atos devem, obviamente, observância aos preceitos constitucionais que regulam as 

incumbências do referido órgão, dispostos no art. 130-A, § 2º, da CF/88, nos termos já 

expostos, até mesmo para que não haja a substituição do legislador democraticamente eleito 

por um Conselho Nacional. Isso porque o CNMP não detém competências legislativas, mas 

tão e somente normativas regulamentares, não havendo que se falar, portanto, em 

normatização, pelo Conselho, de matérias sujeitas à lei em sentido estrito.  

Mauro Fonseca Andrade e Rodrigo da Silva Brandalise, tomando o caso de Portugal 

como exemplo, país no qual o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que a aceitação dos 

chamados “acordos de sentença” feriria o princípio da legalidade, preveem o mesmo destino 

para o acordo de não-persecução brasileiro assim que julgadas as ADIN’s já citadas no corpo 

deste trabalho (ANDRADE & BRANDALISE, 2017, p. 246-247). Referidos autores 

destacam, ainda: 

 

Ao Conselho Nacional do Ministério Público não (...) foi dada, portanto, 

qualquer legitimidade para legislar na matéria processual e/ou procedimental 

penal, sendo evidente o caráter processual da Resolução nº 181/2017, pois 
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ela diz com o (não) exercício da ação penal e o seu respectivo processo. 

(ANDRADE & BRANDALISE, 2017, p. 250).  

 

Não devem ser ignorados, contudo, os esforços do Conselho Nacional do Ministério 

Público no sentido da otimização da persecução penal no Brasil. Não obstante, entende-se que 

o caminho adequado para tal otimização, no exercício das funções de política criminal, é a via 

legislativa, sendo que somente dessa forma “se estará preservando um texto que procura 

conjugar e proteger os interesses da sociedade como um todo: a nossa Constituição Federal” 

(ANDRADE & BRANDALISE, 2017, p. 257).  

 

 

3 CONCLUSÕES 

 

Verifica-se que o denominado acordo de não-persecução penal, a despeito do amplo 

apoio de setores do Ministério Público, encontra fortes resistências de parcela dos demais 

membros da triangulação processual penal, quais sejam, os defensores e juízes. Isso porque, 

conforme se explanou, há discussões no Supremo Tribunal Federal, através de ADIN’s 

propostas pela OAB e pela AMB, entidades representativas de parte das respectivas 

categorias, tratando da inconstitucionalidade do acordo, discutindo sua validade tanto formal 

quanto material, que no caso estão umbilicalmente relacionadas.  

A partir de todas as violações à ordem jurídica elencadas, como defendem alguns 

autores em relação à “delação premiada”, também no acordo de não-persecução o suposto 

“benefício” concedido é duramente cobrado, “pois vem às custas de garantias penais e 

processuais penais e mascara as pretensões expansionistas do poder punitivo” (CARVALHO 

& ÁVILA, 2019, p. 129).  

Ponto a se destacar é que o acordo de não-persecução, sob o pretexto de disciplinar 

procedimentos investigativos no âmbito do Ministério Público, acabou por adentrar em 

matéria constante em lei ordinária, qual seja, o Código de Processo Penal, representando, na 

prática, alterações em uma lei federal em sentido estrito empreendida por uma Resolução de 

um Conselho, notadamente no que diz respeito à regulação do Inquérito Policial.   

Além disso, a despeito da ausência de poderes legislativos para criar direitos ou 

obrigações na seara penal/processual penal, a Resolução 181/2017 criou nova hipótese de 

justiça penal negocial no ordenamento pátrio, sem, contudo, haver lei stricto sensu para tanto, 

como se verifica nos casos de crimes de menor potencial ofensivo (art. 76, Lei 9.099/95) e 

também nas hipóteses de delação premiada (art. 4º, Lei 12.850/13, v.g.).  
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Constatou-se, com o desenvolvimento desta pesquisa, que os argumentos no sentido 

da regularidade da criação/disciplina do negócio pré-processual através do CNMP encontram 

valorosos e profícuos contrapontos, a serem levados em consideração quando da análise do 

mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.790 e 5.793 pelo Supremo Tribunal 

Federal.  

Tem-se como argumento sobremaneira utilizado como justificativa para a existência 

do acordo de não-persecução penal a sobrecarga de trabalho do Ministério Público, que seria 

mitigada com a possibilidade do negócio (CABRAL, 2018). Forçoso admitir, contudo, que se 

mostra como contraditória a postura do MP quando se tem em conta que o mesmo reclamou 

para si, sem expressa previsão constitucional ou legal, atribuições investigativas que 

originalmente não possuía.  

Assim, como poderia o Ministério Público trazer para si mais incumbências, outrora 

exercidas pelas polícias investigativas, aumentando assim sua carga de trabalho, e 

posteriormente criar um instrumento de política criminal sob o pretexto de que se encontra 

assoberbado de tarefas?  

Tendo em vista que a normatização de política criminal não se encontra prevista no 

rol do art. 130-A, § 2º, da CF/88, tem-se que o CNMP se imiscuiu em competência do 

Congresso Nacional ao tratar de matéria afeita ao direito penal e processual penal (art. 22, inc. 

I, CF). Ainda que admitido que a Resolução 181/2017 tratou tão e somente de procedimento 

em matéria processual, o que não é o caso, verifica-se que o CNMP ainda assim não seria 

competente para tanto, visto que o art. 24, inc. XI, da CF reserva tal matéria à competência 

concorrente da União, Estados e Distrito Federal.  

Não caberia ao Conselho Nacional do Ministério Público, portanto, funções de 

política criminal, notadamente quando referidas políticas estejam sujeitas à lei em sentido 

estrito, tendo em conta, ainda, que tais funções pressupõem, sobretudo, escolhas políticas, 

sempre limitadas pelo texto constitucional e direitos fundamentais, que não são da alçada do 

Conselho.  

Isso não impede, conforme já destacado, que o órgão participe ativamente das 

formulações político-criminais empreendidas pelas instâncias constitucionalmente 

competentes. O que não se admite seria o estabelecimento unilateral de políticas pelo 

Conselho, usurpando-se a competência dos entes legitimamente incumbidos, sem qualquer 

discussão profunda com os demais agentes envolvidos com o direito penal e processual penal 

brasileiro.  
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Mesmo que calcadas em legítimos e reais fundamentos pragmáticos, notadamente 

centrados nas vicissitudes do sistema penal e processual penal pátrio, as iniciativas de política 

criminal ainda permaneceriam na órbita de atribuições do ente competente, não se 

transferindo ao CNMP, sob pena de vulneração ao próprio pacto federativo e ao sistema de 

freios e contrapesos dos poderes estatais.  

Se o legislador ou entes competentes restarem inertes, há os meios adequados para 

sua provocação, legal ou constitucionalmente previstos, sendo que ao CNMP, que não possui 

funções legislativas, não é legítimo a interferência em decisões de política criminal que, a 

despeito de terem consequências para o Ministério Público, não são de sua competência.   

Não pode o Ministério Público, por ato administrativo, investir a si mesmo 

“superpoderes”. Nos termos da Resolução 181/2017, estaria o ente ministerial apto a 

investigar, negociar penalidades, colher confissões, tornar o acordo vinculante mesmo à 

revelia do entendimento jurisdicional (art. 18, § 6º, inc. IV) e inclusive acompanhar, 

diretamente, a execução dos seus termos (art. 18, § 8º), podendo, por fim, acusar no caso de 

descumprimento das condições outrora impostas.  

O Estado Democrático de Direito reclama clara divisão de suas atribuições, não só 

em nome da indispensável segurança jurídica e do respeito às instituições, mas também para a 

garantia da própria liberdade individual, frente a qual não se devem admitir cerceamentos sem 

a respectiva e legítima previsão legal, devendo ser rechaçada, ainda, qualquer tentativa de 

centralização exacerbada de poderes em um único ente ou órgão estatal, especialmente 

quando envolvido o delicado e hermético poder de punir.  
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