
• ENUNCIADOS E RESOLUÇÕES  

CNPG – ENUNCIADO 23 (ART. 28-A, § 2º)   - É cabível o acordo de não persecução
penal nos crimes  culposos com resultado violento, uma vez que nos delitos desta
natureza  a  conduta  consiste  na  violação  de  um  dever  de  cuidado  objetivo  por
negligência, imperícia ou imprudência, cujo resultado é involuntário, não desejado e
nem aceito pela agente, apesar de previsível.

MPSP –  ENUNCIADO 74: ENUNCIADO CAO-CRIM – É cabível o acordo de não
persecução penal nos crimes culposos com resultado violento, pois, nesses delitos,
a violência não está na conduta, mas no resultado não querido ou não aceito pelo
agente,  incumbindo  ao  órgão  de  execução  analisar  as  particularidades  do  caso
concreto. Cf. ainda o Manual para o ANPP e a Lei n. 13.964/19)

MPGO –  Cabe ANPP em crimes culposos violentos? É cabível  o  ANPP nos
crimes culposos com resultado violento, uma vez que nos delitos desta natureza a
conduta  consiste  na  violação  de  um dever  de  cuidado  objetivo  por  negligência,
imperícia ou imprudência, cujo resultado é involuntário, não desejado e nem aceito
pela agente, apesar de previsível (v. enunciado 32 –GNCCRIM)

MPMS –  Recomendação nº 1/2020-PGJ, art. 1º, §5º – Caberá o acordo de não
persecução penal nos crimes culposos com resultado violento, uma vez que, nos
delitos  desta natureza,  a  conduta  consiste  na violação de um dever  de  cuidado
objetivo por negligência, imperícia ou imprudência, cujo resultado é involuntário, não
desejado e nem aceito pelo(a) agente, apesar de previsível.

 DOUTRINA  

b) Infração penal cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa: como o art.
28-A, caput, do CPP, faz uso da expressão infração penal, conclui-se que o acordo
pode ser celebrado independentemente da natureza do ilícito, é dizer, pouco importa
se se trata de crime ou de contravenção penal. O que importa é que tal infração
penal não seja cometida com violência ou grave ameaça à pessoa. Sem embargo do
silêncio do art. 28-A, caput, parece-nos que a violência ou grave ameaça aí citada
necessariamente deverá ter sido praticada a título doloso, daí  por que há de se
admitir a celebração do acordo na hipótese de eventual crime culposo com resultado
violento (v.g., lesão corporal culposa), desde que presentes os demais requisitos. A
violência  que  impede  a  celebração  do  acordo,  portanto,  é  aquela  presente  na
conduta, e não no resultado. É nesse sentido, aliás, o teor do Enunciado n. 23 do
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e
da  União  (CNPG)  e  do  Grupo  Nacional  de  Coordenadores  de  Centro  de  Apoio
Criminal  (GNCCRIM):  “É cabível  o  acordo de não persecução penal  nos crimes
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culposos com resultado violento, uma vez que nos delitos desta natureza a conduta
consiste na violação de um dever de cuidado objetivo por negligência, imperícia ou
imprudência, cujo resultado é involuntário, não desejado e nem aceito pelo agente,
apesar de previsível. (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de Processo Penal.
8 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podvim, 2020. p. 280.)

Ao lado dessas vedações, não se pode perder de vista o não cabimento do ANPP
para  crimes cometidos com violência  ou  grave ameaça à  pessoa.  Nesse ponto,
como  alertamos  acima,  a  violência  que  impede  o  ajuste  é  aquela  presente  na
conduta, e não no resultado. Logo, homicídio culposo, por exemplo, admite o ANPP.
(CUNHA,  Rogério  Sanches.  Pacote  Anticrime:  Lei  13.964/19:  Comentários  às
alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 135.)

3.2.  Crime  cometido  sem  violência  ou  grave  ameaça.  Além  da  pena  mínima
cominada ser inferior  a 4 (quatro) anos,  para que seja possível  a celebração de
acordo  de  não  persecução  penal  a  infração  penal  deve  ter  sido  cometida  sem
violência ou grave ameaça. A violência deve ser dirigida à pessoa, e não à coisa.
Para que impeça a celebração do acordo de não persecução penal, a violência ou
grave ameaça deve ser circunstância elementar da conduta dolosa. Assim, crimes
culposos que porventura tenham produzido resultado violento ou morte permitem, ao
menos  em  tese,  acordo  de  não  persecução  penal.  (GOMES  FILHO,  Antônio
Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique.  Código de
processo penal comentado [livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2020.)



b) Não cometido com violência ou grave ameaça (CPP, art. 28-A, caput) 

A lei  estabelece como requisito  objetivo  para  o acordo de não persecução
penal que o crime apurado não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça.

 O legislador, portanto, realiza uma clara - e legítima - opção político-criminal
de não beneficiar pessoas que tenham praticado delitos que envolvam violência ou
grave  ameaça.  Isso  porque,  a  prática  de  crimes  com  essas  características
consubstanciam injustos mais reprováveis, uma vez que mais elevado o desvalor da
ação 

Aliás,é importante ter-se claro que o horizonte interpretativo  desse requisito
objetivo  é  precisamente  o  inciso  I,  do  art.  44,  do  Código  penal que  prevê as
hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. 

Uma vez mais, o art. 28-A do Código de Processo Penal, ao fim e  ao  cabo,
acaba  por realizar uma projeção, ainda que aproximada, sobre  a possibilidade de
substituição de uma eventual futura pena. 

Em  outras  palavras,  o  legislador  possibilitou  o  acordo  para  aqueles
investigados  que,  ao  que  tudo  indica,  seriam  efetivamente  beneficiados pela
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. 

A  palavra  violência,  aqui  empregada  pelo  legislador,  em uma interpretação
sistemática do próprio Código de Processo Penal, restringe-se, desde a nossa ótica,
à violência contra a pessoa, não estando incluída na vedação os crimes cometidos
com violência contra as coisas (v.g. furto mediante rompimento de obstáculo).

Essa violência contra a pessoa pode ser tanto a violência dolosa (v.g. crime
de roubo),  quanto  a violência  culposa (v.g.  homicídio  culposo). Isso  porque,  o
legislador não delimitou a restrição a uma determinada modalidade de imputação
subjetiva (o dolo), como o fez, por exemplo, no parágrafo único do art. 71, do Código
Penal, nem previu expressamente a possibilidade de ANPP culposos, como feito no
caso do art. 44, I, in fine, CP.

Ademais, a meu ver, o conceito de violência inclui os casos de violência real,
imprópria  e  presumida,  vez  que  -  uma  vez  mais  -  o legislador  não  apresentou
nenhuma  restrição  ao  conceito  de  violência, devendo  abranger  todas  as
modalidades de violência trazidas pelos tipos penais da Parte Especial e legislação
extravagante,  como  é  o  caso,  por  exemplo,  do  crime  de  resistência  qualificada
(violência real), tentativa de roubo com violência imprópria (CP, art. 157, in fine) e de
estupro de vulnerável, com violência presumida (CP, art. 217-A) [este último já não
caberia o ANPP por conta da pena mínima, mas cito aqui para fins didáticos]. Todos
esses casos de violência (real, imprópria ou presumida), sem dúvidas, expressam
um injusto mais grave, por conta de um maior desvalor da ação.  



Em suma, com relação ao requisito objetivo, em que se nega a possibilidade da
celebração do acordo de não persecução quando o delito for cometido com violência
ou grave ameaça, a interpretação deve, a nosso sentir, abarcar todas as hipóteses
que se adéquem a esses conceitos (é dizer, não se deve delimitá-los quando a lei os
não delimitou), inclusive como forma de evitar que injustos mais graves possam ser
resolvidos sem passar pelo crivo de um julgamento plenário, mesmo porque deles
muitas vezes resulta,  em caso de condenação, a aplicação de pena privativa de
liberdade. 

[...]

Excurso: os casos de homicídio culposo. 

Conforme registrado acima, aqui defende-se não ser cabível o acordo de não
persecução penal para os crimes cometidos com violência à pessoa, mesmo quando
decorrer de uma conduta culposa.

 Ainda que se supere esse obstáculo, é certo que o delito de homicídio culposo
ostenta um injusto extremamente grave (maior desvalor de resultado), o que não
recomenda, em geral, a possibilidade da celebração do acordo de não persecução
penal,  uma vez que não estariam presentes os objetivos preventivos do acordo,
consubstanciados na necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do
delito. 

Nesse  sentido,  é  a  certeira crítica  formulada  por  BITENCOURT  contra  a
possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
para os crimes de homicídio culposo.

Como ponto de apoio para sua argumentação, aludido autor utiliza, como caso
paradigma, o homicídio culposo ocorrido com o choque de uma aeronave da Gol
com um avião Legacy, em 2006, que redundou na morte de 154 pessoas. 

 Nesse  caso  específico,  o  juiz  sentenciante  condenou  os  acusados,  mas
substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva 

BITENCOURT critica a decisão, ao afirmar que:
"Considerando que a substituição de penas em nosso ordenamento jurídico
exige  mais  que  o  simples  reconhecimento  de  que  tais  condições  sejam
favoráveis  (é  dizer,  as  previstas  no  inciso  III,  do  art.  44,  CP:  ‘III-  a
culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  social  e  a  personalidade  do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente.’  RLFC),  na verdade, essa favorabilidade não
passa de simples pressuposto da substituição.
Decisiva, efetivamente, é a conclusão de que tal favorabilidade se mostre
'suficiente a substituição’. ou seja, é necessário que dita substituição não



neutralize  a  indispensável  reprovação  da  conduta  incriminada,  como
expressamente prevê o art. 44, III, in fine, do CP. Ou seja, a simples dúvida
sobre a suficiência da substituição da pena de prisão, por si só, recomenda
que o juiz não a aplique, como tem entendido a doutrina mais autorizada.”

Nesse  mesmo  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  deci  dido  pela
impossibilidade  da  substituição  da  pena  para  os  crimes  de  homicídio  culposo,
precisamente com base no inciso III, do art. 44 do Código Penal, verbis: 

 
"AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
HOMICÍDIO  CULPOSO  DA  DIREÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
REGIME  INICIAL  SEMIABERTO.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE POR  PENAS
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA  DA  PENA.  CABIMENTO.  ESGOTAMENTO  DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 
2. Não há como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva  de direitos,  por ausência  de cumprimento do requisito  subjetivo
(circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do
mínimo legal - art. 44, III, do Código Penal). (...)" 
(STJ - AgRg no AREsp 1058790/MS, Rel.  Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018) 

HABEAS CORPUS.  HOMICÍDIO CULPOSO NA  DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR,  COM  AUMENTO  DE  PENA   PELO  CRIME  TER
OCORRIDO  EM  CALÇADA  E  PELO  FATO  DE  O  AGENTE TER  SE
EVADIDO  DO LOCAL,  SEM  PRESTAR  SOCORRO À  VÍTIMA. PENA
CONCRETIZADA:  3  ANOS  E 6  MESES  RECLUSÃO..REGIME  INICIAL
SEMI-ABERTO.  REINCIDÊNCIA.   SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE  LIBERDADE  POR RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS SUBJETIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO
DELITO (VÍTIMA  MENOR  DE  IDADE,  OMISSÃO  DE  SOCORRO,
VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A  VIA).  PRECEDENTES DO  STJ.
PARECER  DO  MPF  PELO  INDEFERIMENTO  DO  WRIT  ORDEM
DENEGADA. 
1.  A  possibilidade  de  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva de direitos reclama o preenchimento dos requisitos do art. 44 do
Código Penal, o que não ocorre no caso concreto, visto que a reincidência
do  paciente  (condenado  anteriormente  por  homicídio  doloso)  e  as
circunstâncias  em  que  ocorreu  o  crime  indicam  não  ser  socialmente
recomendável  a  medida,  consoante  assinalado  pela  sentença  e  pelo
acórdão a quo. 
2. Ordem denegada, em conformidade com o parecer Ministerial.” (STJ - HC
110.997/RJ,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  QUINTA
TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 13/04/2009). 



Veja-se que, também, na Alemanha foi objeto de muita crítica a celebração de
acordo penal relativamente ao denominado Processo de Eschede, em que mais de
cem pessoas morreram em virtude de um choque de trens. 

Nesse sentido, GÖSSEL comenta dois casos em que houve muito desgaste e
crítica na opinião pública, em virtude da celebração de acordo: 

 Vale aqui mencionar dois exemplos. No chamado ‘Processo de Eschede’
importou-se ao acusado a aprovação de um dos acidentes mais graves da
história dos trens alemães e de ter causado de forma imprudente a morte de
mais de cem mil pessoas. A suspensão deste processo, sob a condição do
pagamento de uma multa considerada moderada, com base no § 153 a,
iucn. 2 StPO (CPP alemão) foi interpretada, em uma notícia do Suddeutsche
Zeitung, como 'perpétua  para os familiares'. Aqui não cabe avaliar se dita
suspensão estava de acordo com a situação real  e jurídica, mas parece
errôneo  considerar que o interesse público na persecução penal pode ser
extinto por meio de uma multa moderada, apesar do fato da catástrofe do
trem ter sido um assunto muito discutido na sociedade, além de parecer
errôneo  realizar  essa  decisão  sem  levar  em  consideração  a  grande
quantidade  de vítimas.  É  verdade que a suspensão foi  benéfica para  a
economia do processo, já que a maioria das vítimas não consentiria com o
acordo. Isso gera a suspeita de que aqui a economia processual triunfou
sobre a justiça, ainda que se trate de um caso em que essa suspeita não é
fundamentada. O mesmo ocorreu, de forma mais grave, para os casos em
que treinadores irresponsáveis  lesionaram consideravelmente o corpo de
esportistas  que  estavam  sob  a  sua  responsabilidade,  por  meio  do
fornecimento de substâncias de doping.  Aqui os processos penais foram
suspensos, com base no com base no § 153 a, inc. 2 StPO (CPP alemão),
mediante o pagamento de multas moderadas. A vítima lesionada em seu
corpo para toda a vida não pode entender tal proceder e o Judiciário arrisca
derrubar  a  confiança  dos  afetados  na  vigência  da  justiça  e  com isso  a
fidelidade ao direito da população em geral.

O fato é que, em nossa opinião, já abstratamente não é cabível o acordo de
não persecução relativamente aos crimes de homicídio e lesão corporal culposa, por
se tratar de crime praticado com violência. 

No entanto, para aqueles que superam esse obstáculo, é imprescindível que se
tenha muita cautela na celebração de acordos penais para esses casos, uma vez
que  geralmente  eles  se  revelam  claramente  insuficientes  para  a  reprovação  e
prevenção  do  delito,  por  conta  da  gravidade  do  injusto  e  culpabilidade,  que
normalmente envolvem. Nessas hipóteses, portanto, deve-se invocar o caput do art.
28-A,  CPP,  para  negar-se  a  possibilidade  da  celebração  de  acordo  de  não
persecução penal.  (CABRAL, Rodrigo Leite  Ferreira.  Manual do acordo de não
persecução penal: à luz da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Juspodivm, 2020.
p. 90-92 e 96-99.)

 



Além  das  vedações  expostas  nos  incisos  transcritos  acima,  o  acordo  de  não
persecução penal  é  incabível  nos delitos  cometidos com violência ou  ameaça à
pessoa. Destaca-se que a violência capaz de impedir o benefício deste instituto é
aquela  inerente  à  conduta,  não  ao  resultado.  Assim,  por  exemplo,  ao  homicídio
culposo é aplicável o acordo de não persecução penal. (BARBUGIANI, Fernando
Augusto  Sorman;  CILIÃO,  Ellen  Crissiane  de  Oliveira.  O  consenso  na  justiça
criminal: expansão dos institutos e o advento do acordo de não persecução penal.
In:  Cambi,  Eduardo;  SILVA,  Danni  Sales;  Marinela,  Fernanda  [orgs].  Pacote
anticrime: volume I. Curitiba: Escola Superior do MPPR, 2020. p. 140.)

Em relação à natureza da infração penal (contravenção ou crime) sem violência ou
grave ameaça, oportuno esclarecer que ela deve ter sido praticada imbuída de dolo.
Admite-se  a  celebração  do  acordo  na  hipótese  de  eventual  crime  culposo  com
resultado  violento,  pois  a  conduta  típica  consiste  na  violação  de  um  dever  de
cuidado objetivo, cujo resultado é involuntário e não desejado pelo agente. Essa,
aliás,  é a posição do Conselho Nacional  de Procuradores-Gerais  dos Ministérios
Públicos  (CNPG)  e  do  Grupo  Nacional  de  Coordenadores  de  Centro  de  Apoio
Criminal  (GNCCRIM).  (MANDARINO,  Renan  Posella;  SANTIN,  Valter  Foleto.  A
atuação  do  ministério  opublico  ante  a  expansão  da  justiça  penal  negociada  no
pacote  anticrime.  In:  Cambi,  Eduardo;  SILVA,  Danni  Sales;  Marinela,  Fernanda
[orgs].  Pacote anticrime:  volume I. Curitiba: Escola Superior do MPPR, 2020. p.
243.)
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