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 O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção 

à Moralidade Administrativa (CAOPAM), no desempenho das funções previstas 

no art. 8º, II e VII, do Ato Normativo nº 027/2014, da Procuradoria-Geral de 

Justiça, e respeitada a independência funcional dos membros da instituição, emite 

a presente nota técnica relativa à atuação do Ministério Público na celebração de   
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acordo de não persecução cível na área de improbidade administrativa. 

 

 

1 – Da fundamentação jurídica para a composição voluntária dos ilícitos 

contra a Administração Pública 

 

 

A Lei Federal nº 13.964/2019 instituiu o acordo de não persecução cível 

(ANPC) por meio das seguintes alterações na Lei Federal nº 8.429/1992: 

 

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo 

Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta 

dias da efetivação da medida cautelar. 

§ 1º As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de 

não persecução cível, nos termos desta Lei. 

(...) 

§ 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes 

requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não 

superior a 90 (noventa) dias. 

(sublinhamos) 

 

O referido instituto foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro no 

mesmo diploma legislativo que tratou do acordo de não persecução penal 

(ANPP). Sem embargo da relevância e das especificidades da inovação 

legislativa, a possibilidade de composição no âmbito da defesa do patrimônio 

público já era contemplada em diversos atos normativos anteriores. Esse conjunto 

normativo compõe o microssistema de tutela coletiva, cujo marco fundamental 

relativo à composição é o art. 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347/85, que dispõe:  

 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 
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popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 

causados:  

(...) 

VIII – ao patrimônio público e social.  

(...) 

Art. 5º (...)  

(...) 

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 

compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, 

mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.    

 

 No âmbito do “Parquet”, foi editada a Resolução nº 179/2017, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, regulamentando o compromisso de ajustamento 

de conduta e admitindo o seu cabimento para a composição de improbidade 

administrativa. É o que se extrai do art. 1º, § 2º, da mencionada resolução:  

 

Art. 1º O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de 

garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais 

homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério 

Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a 

adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia 

de título executivo extrajudicial a partir da celebração.  

(...) 

§ 2º É cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses 

configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do 

ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou algumas das sanções 

previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado.  

 
 Além dos atos normativos referidos acima, existem outros que, direta ou 

indiretamente, também dão guarida jurídica à composição em sede de 

improbidade administrativa. Merece referência, em primeiro lugar, o art. 3º, §§ 2º 

e 3º, do Código de Processo Civil, que institui franca preferência pela solução 

consensual dos conflitos, conforme segue: 
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Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a 

direito. 

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei. 

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos. 

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial. 

(sublinhamos) 

  

 Cumpre mencionar, igualmente, o art. 26 da Lei Federal nº 4.657/1942 (Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), que fomenta, genericamente, a 

resolução consensual dos conflitos no campo do Direito Público, por meio da 

celebração de compromisso entre a autoridade administrativa responsável e os 

interessados:  

 

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação 

contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de 

expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do 

órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e 

presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com 

os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá 

efeitos a partir de sua publicação oficial.  

 

De maneira mais específica, a Lei Federal nº 13.140/2015, que trata da 

autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública, estabelece o 

seguinte:  

 

Art. 36. (...) 

(...) 

§ 4º Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo 

discutida em ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja 



CAOPAM 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Proteção à Moralidade Administrativa 

 

 
5/43 

CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa 
Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001 

Telefone: (71) 3013-6653 

decisão do Tribunal de Contas da União, a conciliação de que trata o caput 

dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do Ministro Relator. 

 

 

Cumpre destacar, ainda, a introdução do acordo de leniência, por meio da 

Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que constitui importante 

mecanismo de composição não penal voltado para a defesa do patrimônio 

público:  

 

Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá 

celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela 

prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as 

investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração 

resulte: 

I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e 

II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o 

ilícito sob apuração.  

 

Percebe-se, portanto, que todos os atos normativos mais recentes que 

trataram de questões atinentes à defesa do patrimônio público (e que, portanto, 

compõe o microssistema de tutela coletiva da probidade administrativa) 

contemplam dispositivos voltados para a resolução consensual dos conflitos, 

instituindo a busca da solução consensual como um dos pilares da defesa do 

patrimônio público. Essa conclusão é inegável e deriva da constatação de que 

nenhum deles deixou de prever mecanismos de composição amigável. 

 

Ademais, no que diz respeito à atuação do Ministério Público, existe diretriz 

clara no sentido de que seja conferida prioridade à resolução consensual das 

demandas. Trata-se da Recomendação nº 54/2017, do Conselho Nacional do 

Ministério Público, do qual se extrai o seguinte: 

 

Art. 1º Sem prejuízo da respectiva autonomia administrativa, cada ramo do 
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Ministério Público adotará medidas normativas e administrativas 

destinadas a estimular a atuação resolutiva dos respectivos membros e a 

cultura institucional orientada para a entrega à sociedade de resultados 

socialmente relevantes observando, dentre outros, os parâmetros desta 

recomendação. 

(...) 

§ 2º Sempre que possível e observadas as peculiaridades do caso 

concreto, será priorizada a resolução extrajudicial do conflito, controvérsia 

ou situação de lesão ou ameaça, especialmente quando essa via se 

mostrar capaz de viabilizar uma solução mais célere, econômica, 

implementável e capaz de satisfazer adequadamente as legítimas 

expectativas dos titulares dos direitos envolvidos, contribuindo para 

diminuir a litigiosidade. 

 

Posto isso, os membros do Ministério Público estão normativamente 

compelidos a buscarem a composição negociada de situações envolvendo atos 

ilícitos contra a Administração Pública, sempre que esse meio de resolução se 

revele oportuno. Com a alteração produzida na Lei Federal nº 8.429/1992 pela Lei 

Federal nº 13.964/2019, o desenlace consensual envolvendo atos de improbidade 

administrativa passou a receber a designação de acordo de não persecução cível 

(ANPC). No que diz respeito à composição de outras situações na esfera da 

defesa do patrimônio público, que não configuram ato de improbidade 

administrativa, o mecanismo de resolução amigável continua a receber a 

designação de compromisso de ajustamento de conduta (TAC). 

 

 

2 – A integração sistemática do acordo de não persecução cível pelas 

demais normas do microssistema de defesa do patrimônio público 

 

 

A operacionalização do acordo de não persecução cível encontra-se 

disciplinada pelo microssistema de tutela de defesa da probidade administrativa. 
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Nesse ponto, a inovação introduzida no art. 17, § 1º, da Lei Federal nº 8.429/1992 

integra-se com as demais normas jurídicas aplicáveis à espécie. Renomada 

doutrina considerava que essa interpretação sistemática autorizava a composição 

no campo da defesa do patrimônio público mesmo antes da consagração legal do 

acordo de não persecução cível. Nesse sentido, em lição anterior à Lei Federal nº 

13.964/2019, discorriam FREDIE DIDIER JUNIOR e HERMES ZANETI JUNIOR1:
 

 

O art. 17, § 1º, Lei nº 8.429/1992, proíbe expressamente “transação, acordo 

ou conciliação” no processo de improbidade administrativa.  

Ele havia sido revogado pela Medida Provisória nº 703/2015. Já não era sem 

tempo. O dispositivo já estava obsoleto. Infelizmente, a MP 703/2015 

caducou em maio de 2016, por não ter sido votada pelo Congresso 

Nacional. Contudo, pelo menos no âmbito do Ministério Público, como 

expressamente disciplina a Res. CNMP nº 179/2017: “É cabível o 

compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses configuradas de 

improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da 

aplicação de uma ou algumas das sanções previstas em lei, de acordo com 

a conduta ou ato praticado. 

Os fundamentos para a constitucionalidade, legalidade e coerência de tal 

resolução com o ordenamento jurídico já estavam presentes. A 

proximidade entre a ação penal e a ação de improbidade é evidente e 

inquestionável, em razão das sanções decorrentes, muito embora os 

regimes jurídicos sejam distintos, um de direito administrativo (civil em 

sentido amplo), outro de direito penal. A própria estruturação do processo 

da ação de improbidade administrativa, com uma fase de defesa prévia, 

semelhantemente ao que acontece no processo penal, é a demonstração 

cabal do quanto se diz. Há mais garantias ao réu na ação de improbidade 

por serem as sanções aplicáveis mais graves.  

À época da edição da Lei n. 8.429/1992, o sistema do Direito Penal 

brasileiro era avesso a qualquer solução negociada. Não por acaso, falava-

se em indisponibilidade da ação penal e em indisponibilidade do objeto do 

                                                 
1
 Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo, v. 4, 13 ed., Salvador: Editora 

JusPodivm, 2019, pp. 375-377.  



CAOPAM 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Proteção à Moralidade Administrativa 

 

 
8/43 

CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa 
Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001 

Telefone: (71) 3013-6653 

Processo Penal.  

Sucede que, a partir de 1995, com a Lei n. 9.099/1995, instrumentos de 

justiça penal negociada começaram a ser previstos no Direito brasileiro. 

Desenvolveram-se técnicas da justiça penal consensual. 

A transação penal (art. 76, Lei n. 9.099/1995) e a suspensão condicional do 

processo (art. 89, Lei n. 9.099/1995). Em ambos os casos, há negociação 

que produz consequências no âmbito do Direito Penal material. 

O Processo Penal também sofreu transformações, com a ampliação das 

possibilidades de negociação entre autor e réu. “A colaboração premiada”, 

negócio jurídico material e processual regulamentado na Lei n. 12.850/2013, 

é o principal exemplo desse fenômeno. Ao lado da “colaboração premiada” 

surgem institutos de compliance das empresas envolvidas, como é o caso 

do acordo de leniência (Lei Anticorrupção, Lei n. 12.846/2013). 

A proibição de negociação prevista na Lei de Improbidade Administrativa 

era, na verdade, um reflexo da proibição no âmbito penal. Não havia sido 

admitida na improbidade em razão do princípio da obrigatoriedade para o 

MP e da visão que a tutela do interesse público era absolutamente 

indisponível, não admitia graus de tutela. Se agora é possível negociar as 

consequências penais, mesmo nas infrações graves, não haveria razão 

para não ser possível negociar as sanções civis de improbidade. Pode-se 

estabelecer a seguinte regra: a negociação na ação de improbidade 

administrativa é possível sempre que for possível a negociação no âmbito 

penal, em uma relação de proporção.  

A interpretação literal do comando do § 1º do art. 17 da Lei n. 8.429/1992 

levava uma situação absurda: seria possível negociar sanções tidas como 

mais graves pelo sistema, porque decorrente da prática de crimes (por 

definição, o ilícito mais reprovável), mas não seria possível negociar no 

âmbito de uma ação de improbidade administrativa. Além de absurda, a 

interpretação desse texto ignoraria completamente a diferença entre os 

contextos históricos da promulgação da lei (1992) e de sua aplicação.  

A Lei nº 12.846/2013, chamada de Lei Anticorrupção, embora com âmbito de 

aplicação distinto (art. 30 da Lei n. 12.846/2013), compõe com a Lei de 

Improbidade Administrativa um microssistema legal de combate a atos 

lesivos à Administração Pública. O propósito da lei é regular 
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“responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira” 

(art. 1º). Os arts. 16-17 dessa lei regulam o chamado “acordo de leniência”, 

negócio jurídico de eficácia complexa. A interseção entre as leis permite 

que se entenda cabível acordo de leniência como negócio atípico em 

processo de improbidade administrativa. “A corregulação dos atos 

administrativos decorrentes de corrupção denota, ainda uma vez, a clara 

opção do legislador brasileiro por permitir acordos em matéria de 

improbidade administrativa.  

A relação entre ambos ficou clara na edição da MP n. 703/2015. Segundo o 

texto da Medida Provisória (embora disponível do ponto de vista 

constitucional, por gerar a revogação de uma norma processual por medida 

provisória), a celebração dos acordos de leniência impede que os entes 

celebrantes ajuízem ou prossigam com ações coletivas anticorrupção, 

ações de improbidade ou outras ações de natureza civil em faces das 

empresas. E mais, havendo participação do Ministério Público, o acordo 

impedirá o ajuizamento e o prosseguimento de ações ajuizadas por 

qualquer legitimado (art. 16, §§ 11 e 12, Lei n. 12.846/2013). A MP n. 

703/2015, porém, caducou, em 30.05.2016, por não ter sido examinada pelo 

Congresso Nacional. 

Necessário relembrar, também, o art. 1º, § 2º, da Res. CNMP nº 179/2017, já 

transcrito.  

Mas há ainda um argumento dogmático mais simples para defender a 

revogação do art. 17, § 1º, da Lei de Improbidade. O § 4º do art. 36 da Lei n. 

13.140/2015 (Lei da Mediação) expressamente admite a autocomposição em 

ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal 

de Contas da União, a conciliação de que trata o caput dependerá da 

anuência expressa do juiz da causa ou do Ministro Relator”. 

Finalmente, como já defendíamos anteriormente, na dimensão 

ressarcitória/desconstitutiva da ação de improbidade, que é idêntica a 

qualquer ação civil pública ou ação popular, a autocomposição não 

apresenta qualquer problema. Especialmente se considerarmos que o CPC 

apresenta a possibilidade de homologação de autocomposição parcial (art. 

354, par. úni., CPC). 
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Assim, podemos chegar a algumas conclusões: a) admitem-se a 

colaboração premiada e o acordo de leniência como negócios jurídicos 

atípicos no processo de improbidade administrativa (art. 190 do CPC c/c o 

art. 4º da Lei 12.850/2013 e com os arts. 16-17 da Lei n. 12.846/2013); b) 

admite-se negociação nos processos de improbidade administrativa, 

sempre que isso for possível, na respectiva ação penal, observados 

sempre, por analogia, os limites de negociação ali previstos; c) admitem-se 

os acordos parciais, sendo considerados acordos sobre a parcela 

incontroversa; d) admite-se o compromisso de ajustamento de conduta em 

processos de improbidade administrativa, inclusive para aplicação das 

sanções e para o ressarcimento, pelo menos no âmbito do Ministério 

Público (§ 2º, art. 1º, Res. CNMP nº 179/2017); e) caso já tenha sido ajuizada 

a ação de improbidade, há necessidade de homologação do acordo pelo 

juízo competente (§ 4º do art. 36 da Lei n. 13.140/2015). 

 

De resto, encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que as disposições da Lei Federal nº 8.429/1992 (e o acordo de 

não persecução cível é uma delas) são integradas, em suas eventuais lacunas, 

pelas demais normas do microssistema de tutela coletiva. Nesse sentido, os 

seguintes julgados: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ILEGALIDADE. 

DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. NULIDADE. 

DENUNCIAÇÃO À LIDE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PUBLICAÇÃO 

DE EDITAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE.  

(...)  

6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o 

qual, por força do princípio da integração, as Leis 4.717/1965, 7.347/1985, 

8.078/1990 e 8.429/1992, dentre outras, compõem um microssistema 

processual coletivo, com o objetivo de propiciar uma adequada e efetiva 

tutela dos bens jurídicos por elas protegidos, não havendo óbice à 
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utilização de norma do Código de Defesa do Consumidor à Ação Civil 

Pública, no caso. 

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 

(STJ, REsp 1788797/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) 

(sublinhamos) 

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI N. 7.347/85. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO COM 

ABRANGÊNCIA NACIONAL. IRREGULARIDADES ADVINDAS DE 

APURAÇÃO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E 

PRECISAMENTE DELINEADAS NA EXORDIAL. PROXIMIDADE DA 

PRODUÇÃO PROBATÓRIA.  

(...)  

II - Por força do princípio da integração, as normas processuais coletivas 

são aplicáveis às ações civis públicas por improbidade administrativa. 

Interpretação conjunta dos arts. 2º, parágrafo único, da Lei n. 7.347/85 e 93, 

da Lei n. 8.078/90. 

(...)  

VII - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo 

Suscitado. 

(STJ, CC 143.698/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) 

(sublinhamos) 

 

PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUSAS COM 

SUCUMBÊNCIA DA UNIÃO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

MICROSSISTEMA DE DIREITOS COLETIVOS. PREVISÃO DE REMESSA 

OFICIAL NA LEI DE AÇÃO POPULAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 

CABIMENTO. 

(...)  
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2. É patente a possibilidade de utilização da lei de regência da Ação 

Popular (Lei 4.717/1965) como fonte do microssistema processual de tutela 

coletiva, prevalecendo, inclusive, sobre disposições gerais do Código de 

Processo Civil. A existência dos microssistemas processuais em nosso 

Ordenamento Jurídico é reconhecida em diversas searas de direitos 

coletivos, de forma que os seus instrumentos podem ser utilizados com o 

escopo de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 

(...) 

4. Agravo Interno a que se nega provimento. 

(STJ, AgInt no REsp 1379659/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017) 

 

Pelas razões acima expostas, essa lógica de integração sistemática aplica-

se ao acordo de não persecução cível, por expressa disposição legal. Com efeito: 

o novo art. 17, § 1º, institui a possibilidade de celebração do acordo de não 

persecução cível “nos termos dessa lei”, qual seja, a Lei Federal nº 8.429/1992. 

Posto isso, o conteúdo normativo não remete a integração às normas do Código 

de Processo Penal que tratam do acordo de não persecução penal, nem mesmo 

aos demais dispositivos da Lei Federal nº 13.964/2019: o referencial integrativo 

estipulado é a Lei Federal nº 8.429/1992, a qual, por sua vez, é complementada 

pelas demais normas do microssistema de tutela coletiva, consoante firme 

entendimento doutrinário e jurisprudencial. 

 

 

3 – Natureza jurídica, aspectos formais e materiais do acordo de não 

persecução cível 

 

 

Em vista disso, as respostas às questões envolvendo a natureza jurídica, a 

forma, o conteúdo, os requisitos e o procedimento para a celebração do acordo 

de não persecução cível devem ser extraídas do microssistema de tutela coletiva 
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da probidade administrativa. 

  

Essa conclusão assenta-se na premissa de que o acordo de não 

persecução cível constitui uma modalidade de compromisso de ajustamento de 

conduta, aplicável apenas às questões envolvendo a possível prática de ato de 

improbidade administrativa e que somente pode versar sobre a imposição de uma 

ou algumas das sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/1992. Em outras 

palavras, o acordo de não persecução cível é uma espécie do gênero 

compromisso de ajustamento de conduta, diferenciando-se das demais espécies 

pela presença de um requisito relativo ao objeto do acordo (que somente pode ser 

a prática de um possível ato de improbidade administrativa) e às obrigações a 

serem ajustadas (que se resumem àquelas relacionadas no art. 12, I, II, III e IV, da 

Lei Federal nº 8.429/1992). 

  

Disso decorre que, assim como nas demais modalidades de compromisso 

de ajustamento de conduta, não é imprescindível que o investigado ou réu 

confesse formalmente a prática do ato ímprobo que lhe é imputado. Assim como 

acontece em qualquer outra atuação que busca a imposição de pena ou a 

recomposição de danos, o esforço do Ministério Público deve se concentrar em 

garantir a integral aplicação da lei, por meio voluntário. Sob essa perspectiva, 

basta que a contraparte manifeste seu assentimento às obrigações impostas, 

aceitando-as voluntariamente. 

 

Além disso, esse acordo pode ser celebrado tanto judicialmente, quanto 

extrajudicialmente, conforme será visto em tópico próprio.   

 

 

4 – O momento para a celebração do acordo de não persecução cível 

 

 

A celebração do ajuste depende da existência de elementos indicativos da 
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autoria e da materialidade que permitam ao órgão de execução ter uma perfeita 

compreensão acerca do ato ímprobo e dos seus autores e partícipes. Sem esses 

elementos, não é possível formar um juízo de valor seguro acerca da situação 

ilícita e das pessoas envolvidas, o que pode conduzir à celebração de um acordo 

que seja insuficiente para a proteção do patrimônio público, ou mesmo de um 

ajuste que extrapole o que seria cabível. 

 

A atividade investigatória do Ministério Público, que se desenvolve por 

meio do procedimento preparatório ou do inquérito civil, tem por objeto angariar 

informações que permitam o exercício responsável da ação civil pública. Da 

mesma forma, no que toca à resolução consensual do conflito de interesses, o 

“Parquet” não pode promover a proteção deficiente do bem jurídico. Isso ocorreria 

se a celebração do acordo de não persecução cível ocorresse em momento inicial 

da investigação, quando ainda não existem elementos que permitam avaliar toda 

a extensão e gravidade do ato ilícito investigado. Dito de outra forma, esse ajuste 

não pode se prestar a isentar os infratores, propiciando-lhes a assunção de 

obrigações simbólicas e de pequena monta, se comparadas à gravidade dos fatos 

praticados. Por outro lado, o açodamento na busca da solução consensual pode 

levar à celebração de acordo por indivíduos que, embora não tenham atuado de 

maneira especialmente reprovável, acabam por se comprometer ao cumprimento 

de obrigações correlatas às sanções por ato de improbidade administrativa, 

movidos pelo único impulso de se livrarem da ameaça de futura ação civil por ato 

de improbidade administrativa. Nessa última hipótese, a atuação ministerial se 

revelaria excessiva, o que também deve ser evitado. 

 

Orientando-se pelo dever de condução responsável dos procedimentos 

investigatórios, o CAOPAM sugere que o acordo de não persecução cível seja 

proposto, preferencialmente, quando o órgão de execução considera que já 

detém elementos de convicção suficientes para o ajuizamento de ação civil por 

ato de improbidade administrativa. Com isso, evita-se tanto a estipulação de 

obrigações excessivas, quanto insuficientes. Ademais, preza-se pela eficácia da 
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atuação, visto que, caso resultem fracassadas as negociações para o acordo, o 

membro do Ministério Público dispõe de todos os indícios probatórios para 

subsidiar a imediata propositura da ação judicial. 

 

 

5 – Das obrigações passíveis de imposição por meio de acordo de não 

persecução cível 

 

 

O ANPC constitui mecanismo negocial, por meio do qual convenciona-se o 

cumprimento de obrigações pelo investigado ou réu. As obrigações passíveis de 

estipulação são apenas aquelas correlatas às sanções previstas no art. 12 da Lei 

Federal nº 8.429/1992, que estabelece:  

 

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 

improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:          

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 

ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, 

pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo 

patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de dez anos; 

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens 

ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 

circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 

de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor 

do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
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ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de cinco anos; 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco 

anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 

percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão 

dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) 

vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. 

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 

conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 

obtido pelo agente. 

 

Para melhor visualização das sanções previstas na Lei de Improbidade 

administrativa, veja-se o quadro abaixo:  

 

 
Art. 9º 

(enriquecimento 
ilícito) 

Art. 10 
(prejuízo ao 

erário) 

Art. 10-A 
(concessão 
indevida de 
benefício 

financeiro ou 
tributário) 

Art. 11  
(violação aos 
princípios da 

Administração 
Pública) 

Perda dos bens 
ou valores 
acrescidos 

ilicitamente ao 
patrimônio 

SIM 
SIM, quando 

houver acréscimo 
x x 

Ressarcimento 
integral do dano 

SIM, quando 
houver dano 

SIM x 
SIM, quando 
houver dano 

Perda da função 
pública 

SIM SIM SIM SIM 

Suspensão dos 
direitos políticos 

08 a 10 anos 05 a 08 anos 05 a 08 anos 03 a 05 anos 

Pagamento de 
multa civil 

Até três vezes o 
valor do 

acréscimo 

Até duas vezes o 
valor do dano 

Até três vezes o 
valor do benefício 

financeiro ou 

Até cem vezes o 
valor da 

remuneração 
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patrimonial  tributário 
concedido 

percebida pelo 
agente 

 Proibição de 
contratar com o 

Poder Público ou 
receber 

benefícios ou 
incentivos 
fiscais ou 
creditícios 

 
Prazo de 10 anos 

 
Prazo de 05 anos x Prazo de 03 anos 

 

O elenco previsto no dispositivo legal acima transcrito é o seguinte: 

 

(a) Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; 

(b) Ressarcimento integral do dano ao erário; 

(c) Multa civil; 

(d) Perda da função pública; 

(e) Suspensão dos direitos políticos; 

(f) proibição de contratar com o Poder Público  

(g) Proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.  

 

Dessas sete sanções, nem todas podem ser impostas por meio do acordo 

de não persecução cível. 

 

De pronto, o campo de resolução consensual acerca do qual não pairam 

dúvidas refere-se às obrigações de natureza patrimonial ou pecuniária, quais 

sejam, as de perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

ressarcimento integral do dano ao erário e multa civil. Trata-se de prestações de 

cunho econômico, cujo mecanismo de composição consensual é de amplo 

domínio do Ministério Público e que não difere essencialmente do que tem sido 

feito, há décadas, no âmbito dos compromissos de ajustamento de conduta. 

 

Análise mais detida deve ser feita com relação à perda da função pública e 

à suspensão dos direitos políticos. A Lei Federal nº 8.429/1992 traz dispositivo 

específico no que toca a elas, cujo teor é o seguinte: 
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Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só 

se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

 

Numa primeira leitura, é possível concluir pela existência de 

condicionamento normativo taxativo: tanto a perda da função pública, quanto a 

suspensão dos direitos políticos, apenas podem ocorrer por força de sentença 

condenatória transitada em julgado. Dessa feita, essas obrigações não seriam 

passíveis de estipulação em acordo de não persecução cível extrajudicial, no qual 

a promoção de arquivamento do correspondente procedimento investigatório é 

submetida à homologação do Conselho Superior do Ministério Público, haja vista 

que, nesse caso, não há sentença judicial. Ainda de acordo com essa primeira 

leitura, tais obrigações igualmente não poderiam constar em acordo de não 

persecução cível submetido à homologação judicial. Isso porque a sentença que 

homologa o acordo não tem natureza condenatória, conforme exige, 

expressamente, o art. 20 da Lei de Improbidade Administrativa. 

 

Sem embargo disso, afigura-se juridicamente possível que se estabeleça a 

obrigação de que o réu ou investigado abandone espontaneamente a função 

pública. Nesse caso, está-se diante de uma renúncia voluntária (que pode ser 

feita pelo titular do cargo público a qualquer momento, por ato unilateral), e não 

da perda compulsória (que apenas pode ser determinada por autoridade judicial). 

Note-se que o exercício de função pública é um direito disponível, do qual os 

indivíduos podem dispor ao seu alvedrio: são tão livres para aceitarem o ingresso 

nessas funções, quanto para delas se desligarem, quando acharem conveniente. 

Se a renúncia voluntária pode ocorrer por ato unilateral do titular do cargo, não 

existe impeditivo jurídico para que ela seja efetuada por meio de ajuste bilateral. 

Nessa última situação, continua íntegro o aspecto da voluntariedade. Por outro 

lado, não cabe argumentar que isso configuraria burla ao comando do art. 20, 

assentando-se na premissa de que esse dispositivo legal estabeleceria, numa 

leitura assistemática, que a única forma possível para que um agente público 

deixe seu cargo seria o trânsito em julgado de sentença condenatória pela prática 



CAOPAM 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Proteção à Moralidade Administrativa 

 

 
19/43 

CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa 
Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001 

Telefone: (71) 3013-6653 

de ato de improbidade administrativa. Isso corresponderia a dizer que o citado 

preceito estabeleceu a vedação à renúncia espontânea. Em outras palavras, 

todos os agentes públicos brasileiros estariam, por força desse artigo, impedidos 

de pedirem exoneração, o que não colhe sustentação jurídica. 

 

Além de juridicamente possível, essa obrigação é de fácil monitoramento 

pelo Ministério Público: uma vez estipulado o prazo para que o agente público 

ingresse com o pedido de exoneração, basta aguardar o seu transcurso.  

 

Caso não seja cumprida, o Código de Processo Civil estabelece como 

solução, em linha de princípio, a sua conversão em perdas e danos, conforme 

segue: 

 

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é 

lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação 

da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se 

converterá em indenização. 

 

Ocorre que essa consequência executiva é insatisfatória para a defesa da 

probidade administrativa. Sob essa perspectiva, é possível invocar o art. 536 do 

Código de Processo Civil, nos termos do qual a autoridade judiciária pode 

determinar todas as medidas mandamentais e executivas ao seu alcance, para 

assegurar a efetividade da tutela: 

 

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente. 

 

Nessa conformidade, é possível requerer, em caso de inadimplemento, que 

o Poder Judiciário determine ao órgão público que proceda à exoneração do 
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agente público que descumpriu a obrigação de renunciar ao cargo. Para que se 

torne mais fácil a execução dessa obrigação em caso de inadimplemento, sugere-

se que a cláusula inserta no ANPC preveja que, no ato da celebração do ajuste, o 

compromissário renuncia espontaneamente e em caráter irrevogável ao cargo 

ocupado, e que autoriza o Ministério Público a remeter cópia do acordo de não 

persecução cível ao ente público respectivo, valendo o ajuste como documento de 

renúncia, cabendo ao órgão destinatário apenas efetivar essa manifestação de 

vontade. 

 

Ainda no que toca ao inadimplemento da condição de renúncia à função 

pública, em raciocínio que é igualmente aplicável a todas as outras obrigações 

passíveis de estipulação pela via do ANPC, deve-se ter presente que o Código de 

Processo Civil não impõe, de maneira compulsória, a execução do título executivo 

extrajudicial. Pelo contrário: o mencionado diploma legal dispõe que, mesmo 

tendo em mãos um título extrajudicial, pode a parte deixar de promover a sua 

execução e optar por ingressar com a ação de conhecimento. É o que estabelece 

o art. 785 do Código de Processo Civil: 

 

Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar 

pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. 

 

 Por esse motivo, embora não seja necessário, por se tratar de comando 

legal expresso, é conveniente que, além da cláusula acima sugerida, conste, ao 

final do acordo de não persecução cível, que a não execução de qualquer das 

obrigações permitirá ao Ministério Público executar o título extrajudicial, podendo, 

se entender mais conveniente para a defesa do interesse público, optar pelo 

ajuizamento da ação de conhecimento cabível, qual seja, a ação civil por ato de 

improbidade administrativa.  

 

Observe-se, todavia, que essa faculdade vigora somente no que diz 

respeito aos títulos extrajudiciais: munido o Ministério Público de um título judicial, 

não poderá optar por ajuizar a ação civil por ato de improbidade administrativa. 



CAOPAM 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Proteção à Moralidade Administrativa 

 

 
21/43 

CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa 
Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001 

Telefone: (71) 3013-6653 

Nesse caso, abrem-se duas possibilidades. Se o acordo tiver sido firmado no 

âmbito de inquérito civil e submetido à homologação judicial, é possível prever 

cláusula dispondo que, em caso de descumprimento, será considerado rescindido 

o acordo, podendo o Ministério Público ajuizar a correspondente ação civil por ato 

de improbidade administrativa. Por outro lado, se o acordo tiver sido firmado no 

bojo de uma ação já em curso, o encaminhamento sugerido é semelhante, 

dispondo-se que o ajuste não extinguirá a ação, mas funcionará como negócio 

jurídico processual, apenas suspendendo o seu andamento, sendo que o 

inadimplemento terá como consequência o prosseguimento do processo. 

  

Feitas essas considerações sobre a obrigação de renúncia à função 

pública, cumpre examinar a possibilidade de se convencionar a obrigação de 

suspensão dos direitos políticos. Essa última não é passível de estipulação em 

acordo de não persecução cível, por se tratar de direito fundamental indisponível. 

É relevante traçar a distinção entre a perda da função pública, que impacta 

apenas no exercício do cargo que é deixado, e a suspensão dos direitos políticos, 

que atingem os direitos políticos fundamentais individuais em todos os seus 

aspectos: tanto passivos, quanto ativos. Em outras palavras, o desligamento da 

função pública representa a abdicação de determinada condição profissional, ao 

passo que a suspensão dos direitos políticos representa a abdicação da condição 

de cidadão. Com efeito: discorrendo acerca da perda da função pública, leciona 

EMERSON GARCIA2: 

 

Deflui da incompatibilidade identificada entre a gestão da coisa pública e a 

conduta do agente, e, diversamente de outras sanções, não influi em sua 

esfera jurídica de cidadão, mas somente na relação jurídica estabelecida 

com o Poder Público, culminando em dissolvê-la. 

(sublinhamos) 

 

Os direitos políticos encontram-se previstos no Título II da Constituição 

Federal, que trata “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, sendo sua perda ou 

                                                 
2
 Improbidade Administrativa, 7ª ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2014, p. 636. 
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suspensão regulada diretamente pelo texto constitucional, conforme segue: 

 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou 
suspensão só se dará nos casos de: 

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 

II - incapacidade civil absoluta; 

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus 
efeitos; 

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, 
nos termos do art. 5º, VIII; 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

 

Ao contrário do que se dá com a perda da função pública, trata-se de 

direitos inabdicáveis pelos cidadãos: nenhum brasileiro pode, validamente, 

deliberar que renuncia aos seus direitos políticos, colocando-se por vontade 

própria na condição de não-cidadão. Apenas o Estado tem direito de restringir o 

exercício desses direitos, em estrita atenção aos limites impostos pela 

Constituição Federal, bem como por sua integração pela Lei Complementar 

Federal nº 64/1990, a qual, ao dispor sobre as inelegibilidades, estabelece o 

seguinte:  

 

 Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em 

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, 

por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao 

patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o 

trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 

cumprimento da pena;   
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Em vista disso, constatada a indisponibilidade dos direitos políticos, não se 

pode transacionar a seu respeito, ficando vedada a possibilidade de incluí-los 

como obrigação em acordo de não persecução cível.  

 

Fixado esse ponto, caberá ao órgão de execução avaliar, à luz da 

gravidade dos fatos, se a suspensão dos direitos políticos constitui consequência 

proporcional ao ato ímprobo objeto da investigação ou da ação judicial. Em caso 

afirmativo, não é cabível a celebração de acordo de não persecução cível, posto 

que o ajuste não poderia contemplar todas as obrigações proporcionais ao 

respectivo ato ilícito. É inviável a busca de solução consensual que implique em 

proteção deficiente do bem jurídico cuja defesa cabe ao Ministério Público. Nesse 

caso, fica impossibilitada a celebração de acordo de não persecução cível, ainda 

que relativamente às demais obrigações, cabendo ao órgão de execução buscar, 

pela via da condenação judicial, a imposição de todas as sanções aplicáveis ao 

ato ímprobo.   

 

Por fim, resta examinar as obrigações de proibição de contratar e de obter 

benefícios fiscais e creditícios. Essas situações não dizem respeito a direitos 

indisponíveis, motivo pelo qual podem ser objeto de transação pelos respectivos 

titulares. 

 

Em que pese isso, questões de ordem prática impõem dificuldades a 

respeito de seu cumprimento e monitoramento. De pronto, há que se observar 

que a efetividade dessas obrigações reside na postura do órgão público 

respectivo, o qual deverá bloquear as eventuais tentativas de ser contratado ou 

de obter benefícios fiscais e creditícios, que o celebrante do acordo possa vir a 

fazer. Coloca-se, aqui, o aspecto atinente à possibilidade de vinculação de 

terceiros (no caso, a pessoa jurídica de Direito Público que celebra os contratos 

ou concede os benefícios) relativamente aos termos do acordo de não 

persecução cível. Esse último constitui negócio jurídico bilateral, cuja normativa 

jurídica assenta-se na premissa de que não afetam a esfera jurídica de terceiros, 
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que dele não foram signatários. Por essa razão, é necessário, para a eficaz 

vinculação do ente público, que ele seja chamado a figurar como participante do 

acordo de não persecução, formalizando a sua obrigação de proibir as 

contratações e concessões de benefícios dentro do prazo pactuado. É importante 

destacar que essa eficácia depende não apenas de sua aceitação formal acerca 

dessa obrigação, mas da cominação de sanção pecuniária, para o caso de 

inadimplemento. Assim, a formalização do acordo tem sua complexidade 

aumentada, com o chamamento do ente público lesado, o qual, por também 

assumir obrigações no ajuste, figurará como parte, e não como simples 

interveniente. 

 

Outro aspecto relevante, no que toca às obrigações de proibição de 

contratar e de obter benefícios fiscais e creditícios, diz respeito ao horizonte 

temporal de cumprimento. Isso porque é possível que seu descumprimento 

apenas se verifique após o decurso do prazo prescricional para a punição do ato 

de improbidade administrativa. Em vista disso, no que se refere a essa obrigação, 

não é conveniente que seja prevista a possibilidade de rescisão do acordo e 

retomada da ação judicial (solução preconizada para a obrigação de perda da 

função pública), posto que, quando positivada a inadimplência, a pretensão 

punitiva pode já estar prescrita. Diante desse cenário, apresenta-se mais 

adequada a previsão expressa de cláusula penal a ser paga em caso de 

inadimplemento.  

 

 

6 – Da extensão do acordo 

 

 

 Sob pena de promover-se a proteção deficiente do patrimônio público e da 

moralidade administrativa, o acordo de não persecução cível deve abranger todas 

as obrigações proporcionais e adequadas ao suposto ato ímprobo. Todavia, caso 

a investigação ou a ação judicial versem sobre mais do que um ato ímprobo, é 
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possível a celebração de acordo de não persecução cível apenas relativamente a 

um ou alguns dos atos, prosseguindo-se a apuração ou a demanda relativamente 

aos demais. Incide, nesse caso, o permissivo constante no art. 2º e parágrafo 

único, da Resolução nº 179/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público: 

 

Art. 2º No exercício de suas atribuições, poderá o órgão do Ministério 

Público tomar compromisso de ajustamento de conduta para a adoção de 

medidas provisórias ou definitivas, parciais ou totais.  

Parágrafo único. Na hipótese de adoção de medida provisória ou parcial, a 

investigação deverá continuar em relação aos demais aspectos da 

questão, ressalvada situação excepcional que enseje arquivamento 

fundamentado.  

 

 Da mesma forma, pode o acordo ser firmado com apenas um dos 

investigados ou réus. Nesse caso, a ação poderá ser ajuizada ou prosseguir com 

relação aos demais, cabendo ao órgão de execução justificar por qual razão o 

ANPC foi proposto ou firmado exclusivamente com relação a um ou alguns dos 

investigados ou réus, e não relativamente a todos. 

  

 

7 – Da obrigatória participação do Ministério Público nos acordos de não 

persecução firmados por entes públicos com possíveis infratores 

 

 

O art. 17, “caput”, da Lei Federal nº 8.429/1992 atribui ao Ministério Público 

e à pessoa jurídica interessada a legitimidade para a persecução de atos de 

improbidade administrativa. O § 1º do citado artigo estipula que o regramento do 

acordo de não persecução cível se dará “nos termos dessa lei”, de forma que 

replicam-se, no campo da resolução consensual, os legitimados anteriormente 

referidos. Nos acordos em que não for parte, deve o Ministério Público 

obrigatoriamente intervir. Nesse sentido, preconiza o art. 17, § 4º, da Lei de 

Improbidade Administrativa: 
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Art. 17. (...) 

(...) 

§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará 

obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 

 

Além de imposta pela interpretação sistemática do mencionado diploma 

legal, essa exigência se prende a relevantes aspectos de ordem prática. Sob esse 

prisma, deve-se ter presente que, ao contrário do que se passa com o Ministério 

Público, o ajuste eventualmente celebrado pela pessoa jurídica interessada não 

se submete a qualquer órgão revisor. Por esse motivo, deve-se cogitar a 

possibilidade, ainda que remota, de fraudulenta celebração de compromisso de 

ajustamento de conduta, com o propósito de proteger agente público contra a 

responsabilização por ato de improbidade administrativa. Basta, para tanto, que a 

pessoa jurídica lesada convencione com o agente público obrigações mínimas, 

muito aquém da gravidade do fato. Com isso, tumultuaria a celebração de 

posterior acordo pelo Ministério Público, sob o pretexto de que a situação já 

obteve resolução formal. Ademais, também causaria transtornos potenciais à 

propositura de eventual ação judicial pelo “Parquet”, colocando nas mãos do 

agente público a possibilidade de arguir suposta falta de interesse processual, por 

já se ter equacionado a questão pela via do acordo com a pessoa jurídica lesada. 

Embora os dois argumentos sejam refutáveis, podem trazer embaraços para a 

defesa do patrimônio público, reforçando, também sob essa perspectiva, a 

necessidade de participação do Ministério Público no ajuste. 

 

 

8 – Do procedimento 

 

 

O acordo de não persecução cível deve ser firmado pelo investigado ou 

réu, assistido de advogado. 
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Os ilícitos passíveis de equacionamento via acordo de não persecução 

cível (ANPC) via de regra configuram ilícitos penais que, nesse último campo, 

podem ser solucionados por meio de acordo de não persecução penal (ANPP). 

Nesse caso, recomenda-se que sejam celebrados dois instrumentos separados, 

um para consolidar o ajuste sob o prisma da improbidade administrativa, e outro, 

para sedimentar o acordo sob a perspectiva criminal. Note-se que tanto o 

conteúdo, quanto o procedimento para homologação, são diferentes no ANPC e 

no ANPP, o que reforça a conveniência de formalização dos acordos em dois 

instrumentos distintos (embora seja conveniente que a negociação se dê em 

conjunto e que os dois sejam celebrados concomitantemente).  

 

Ademais, é possível que o investigado manifeste interesse na composição 

em apenas uma das áreas, recusando-se a fazê-lo na outra. Por exemplo: é 

concebível que o agente público recuse o ANPC, por ter sido elencada a condição 

de renúncia à função pública, com a qual ele não concorda, mas aceite celebrar o 

ANPP, no qual essa condição não foi elencada. Inversamente, pode o investigado 

recusar-se a firmar o ANPP, por não concordar em confessar expressamente a 

prática ilícita, mas aceitar assinar o ANPC, no qual essa confissão não é 

imprescindível para a consolidação do ajuste. Nesses casos, encaminha-se para 

homologação o ajuste cuja celebração tiver êxito e move-se a ação cível ou 

criminal relativamente à outra situação. 

 

No que toca à homologação do acordo de não persecução cível, o caminho 

a seguir é idêntico ao já consagrado relativamente aos compromissos de 

ajustamento de conduta em geral: caso celebrado extrajudicialmente, pode ser 

submetido à homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público. Nessa 

hipótese, a celebração do acordo implicará, de regra, no arquivamento do 

procedimento investigatório, sendo que a eficácia do ajuste apenas ocorrerá após 

o exame do referido órgão colegiado, nos moldes do art. 83, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 11/1996 (Lei Orgânica do Ministério Público do 
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Estado da Bahia):  

 

Art. 83 - O órgão do Ministério Público, nos inquéritos civis que tenha 

instaurado e desde que o fato esteja devidamente esclarecido, poderá 

formalizar, mediante termo nos autos, compromisso do responsável quanto 

ao cumprimento das obrigações necessárias à integral reparação do dano. 

 

Parágrafo único. A eficácia do compromisso ficará condicionada à 

homologação da promoção de arquivamento do inquérito civil pelo 

Conselho Superior do Ministério Público.  

 

Nada impede, todavia, que, mesmo sendo firmado no âmbito de um 

inquérito civil, seja o acordo remetido à homologação judicial, com amparo no art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil, segundo o qual: 

 

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

(...)  

III - homologar: 

(...)  

b) a transação; 

 

 Sendo firmado no âmbito de uma ação judicial, a homologação deve ser 

promovida apenas junto ao Poder Judiciário, nos moldes do dispositivo por último 

referido. Tenha-se presente que ato normativo específico, editado pelo Órgão 

Especial do Colégio de Procuradores, poderá regulamentar o acordo de não 

persecução cível, dispondo que, a partir de então, seja efetuada a dupla 

homologação (perante o Conselho Superior do Ministério Público e, depois, junto 

ao Poder Judiciário), ou mesmo a homologação judicial, com posterior 

comunicação ao aludido órgão revisor ministerial. 

 

 No que toca ao momento para a propositura do ANPC, deve-se atentar 

para o dever de proteção suficiente do bem jurídico por parte do Ministério 
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Público. No caso em tela, o que se busca proteger pela via do acordo de não 

persecução cível é a higidez do patrimônio público e da moralidade administrativa. 

Sob essa perspectiva, o ajuste apenas pode ser proposto quando o órgão de 

execução detiver informações suficientes acerca da materialidade e autoria, que 

lhe permitam delinear com precisão quem foram os autores do fato e quais foram 

os ilícitos por eles praticados. Via de regra, esse nível de segurança apenas é 

atingido ao cabo da instrução do inquérito civil, razão pela qual sugere o CAOPAM 

que o ANPC apenas seja proposto quando se tenha elementos suficientes para 

mover a ação civil por ato de improbidade administrativa. Destaque-se que a 

celebração de ANPC antes desse momento pode representar proteção deficiente 

do bem jurídico. Com efeito: o órgão de execução pode firmar o acordo no início 

da investigação, estipulando obrigações brandas, com amparo nas informações 

escassas de que dispõe, sendo que o prosseguimento das investigações poderia 

revelar que os fatos imputados são significativamente mais graves ou envolvem 

outras pessoas físicas ou jurídicas. Nesse caso, tem-se a proteção insuficiente do 

bem jurídico. 

 

 Em sentido inverso, em acordo de não persecução cível celebrado no início 

das investigações, podem vir a ser aceitas obrigações severas, sendo que a 

continuação das apurações poderia revelar que o acordante não praticou o ato 

que lhe foi imputado, ou mesmo praticou ato de menor gravidade do que aquele 

cogitado inicialmente. Nessa hipótese, tem-se a proteção excessiva do bem 

jurídico, com a estipulação de obrigações desproporcionalmente mais graves. 

 

 Por tudo isso, é conveniente que o ANPC apenas seja proposto quando a 

investigação estiver madura. Ademais, deve-se ter presente que o oferecimento 

do acordo de não persecução cível não é obrigatório. Isso porque se trata de 

instrumento voltado à resolução consensual do conflito, quando as circunstâncias 

concretas indicarem que a composição amigável é mais eficaz para a defesa do 

patrimônio público e da moralidade administrativa, do que a persecução judicial. 

Circunstâncias diversas, tais como a gravidade dos fatos, o descumprimento 
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pretérito de ANPC pelo investigado, dentre outras, podem levar o órgão de 

execução a concluir não ser oportuna a propositura do acordo. 

 

 Nessa linha, as circunstâncias específicas do caso podem revelar ser mais 

oportuno ajuizar a ação civil por ato de improbidade administrativa, aguardando-

se a fase judicial para avaliar se é efetivamente adequado o oferecimento de 

acordo de não persecução cível. A adoção desse caminho tem, como 

consequência secundária, a interrupção da prescrição, fixando-se como marco 

interruptivo a data da propositura da ação. Optando-se por reservar a propositura 

do acordo de não persecução cível para a fase judicial, é aconselhável que se 

aguarde o recebimento da petição inicial, para se entabular qualquer tratativa a 

esse respeito. Isso porque, nesse momento inicial da persecução em juízo, é 

juridicamente possível que o Poder Judiciário rejeite a petição inicial. Todavia, 

caso o réu tenha a iniciativa de buscar a composição cível, nada impede que o 

ANPC seja ajustado nesse interregno processual. 

 

Após a homologação do ajuste, seja essa homologação judicial ou 

extrajudicial, deve ser instaurado procedimento administrativo para acompanhar o 

cumprimento das obrigações, com amparo no art. 8º, I, da Resolução nº 

174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público: 

 

Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da 

atividade-fim destinado a:  

I – acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de 

conduta celebrado; 

 

 

9 – Da prescrição 

 

 

De pronto, é possível considerar que a instauração do inquérito civil 
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objetivando investigar suposto ato de improbidade administrativa constitui causa 

interruptiva da prescrição.  

 

Com efeito: nos termos da lição de FREDIE DIDIER JUNIOR e HERMES 

ZANETI JUNIOR, referida no tópico 2, acima, a Lei Federal nº 8.429/1992 integra 

o microssistema de tutela coletiva especificamente voltado para o enfrentamento 

da corrupção. Esse microssistema também é composto por outros diplomas 

legais, dentre os quais a Lei Federal nº 12.846/2013, a qual, ao disciplinar o 

acordo de leniência, estabeleceu o seguinte: 

 

Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta Lei, contados 

da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, 

do dia em que tiver cessado. 

Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será 

interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da 

infração. 

(sublinhamos) 

 

Passando-se as coisas dessa maneira, a necessidade de manutenção da 

coerência sistemática impõe a aplicação uniforme desse preceito a todas as 

apurações estatais envolvendo os atos ilícitos que constituem objeto do 

microssistema de tutela coletiva de defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa. Por conseguinte, a instauração do inquérito civil pode ser 

considerada marco interruptivo do prazo prescricional. Anote-se, todavia, que não 

existem precedentes judiciais que tenham abordado esse assunto, de forma que a 

consagração dessa tese ainda carece de validação jurisprudencial. 

 

De outro lado, é sustentável, ainda, que o início formal das tratativas 

objetivando a celebração do ANPC pode ser tido como causa suspensiva do 

prazo prescricional. Isso porque a negociação encetada entre o Ministério Público 

e o autor do fato caracteriza atividade estatal voltada à aplicação de normas de 

direito administrativo sancionador, previstas na Lei Federal nº 8.429/1992, 
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incidindo, na espécie o disposto no art. 34 da Lei Federal nº 13.140/2015, “in 

verbis”: 

 

Art. 34. A instauração de procedimento administrativo para a resolução 

consensual de conflito no âmbito da administração pública suspende a 

prescrição 

 

 Sob essa perspectiva, o prazo de prescrição ficará suspenso durante todo 

o período em que as tratativas se desenvolverem. Caso não se obtenha êxito na 

resolução consensual, o lapso prescricional retomará seu curso. Como a hipótese 

referida anteriormente, trata-se de hipótese sustentável, mais ainda não 

enfrentada com profundidade pela doutrina ou pela jurisprudência. 

 

Por outro lado, pode a prescrição ser interrompida por meio do protesto, 

em sintonia com o disposto no art. 202, II, do Código Civil, do qual se extrai o 

seguinte: 

 

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma 

vez, dar-se-á: 

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o 

interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; 

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; 

  

Sobre o tema, confira-se a lição de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO 

FILHO3: 

 

Primeiramente temos, no inciso II, o protesto, “nas condições do artigo 

antecedente”. Essa expressão tem o escopo de aludir ao despacho do juiz 

que ordena a citação, como figura no inciso I do mesmo art. 202. O CPC 

                                                 
3
 Improbidade Administrativa – Prescrição e Outros Prazos Extintivos, 3ª ed., São Paulo: Editora 

Atlas, 2019, pp. 208-209. 
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em vigor excluiu o termo “protesto” do título da seção, que constava no 

art. 867, do CPC/1973, mas manteve a notificação e a interpelação. Dispõe 

o art. 726 do Código vigente que “quem tiver interesse em manifestar 

formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante 

poderá notificar pessoas participantes da esma relação jurídica para dar-

lhes ciência de seu propósito”. No § 2º do mesmo artigo, disse o Código: 

“Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial”. 

Por conseguinte, a despeito da alteração, ainda é cabível o emprego do 

protesto como meio cautelar de manifestação de vontade. 

A hipótese, todavia, apenas remotamente será empregada para fins de 

improbidade, embora – é verdade – nada impeça que o Ministério Público 

ou a pessoa jurídica interessada utilize esse instrumento cautelar. Poder-

se-ia conceber, em tese, a situação em que o ato de improbidade só tenha 

sido conhecido às vésperas do termo final do prazo de prescrição, 

hipótese em que o legitimado seria, de fato, compelido a promover a ação 

cautelar de protesto para evitar a consumação prescricional. Tal diligência 

– é forçoso reconhecer – lhe permitiria colher dados adicionais para a 

propositura da ação principal de improbidade. De qualquer modo – repita-

se –, é situação que se afigura excepcional. 

A lei aponta, ainda, como fato interruptivo o protesto cambial (inciso III). 

Ao contrário do que se costuma pensar, esse protesto não alcança apenas 

os títulos de crédito. A lei regente esclarece que a medida retrata o ato 

formal através do qual se comprova a inadimplência e o descumprimento 

de obrigação fundada em títulos e outros documentos de dívida. A 

situação em tela é incompatível com a pretensão estatal de condenação 

por improbidade, de modo que o dispositivo não terá aplicação para tal 

fim. 

 

Merece referência, igualmente, o seguinte precedente do Superior Tribunal 

de Justiça: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.522.694 - RN (2015/0065303-8) 

RECORRENTE : FLÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA 



CAOPAM 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Proteção à Moralidade Administrativa 

 

 
34/43 

CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa 
Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001 

Telefone: (71) 3013-6653 

ADVOGADOS : RODRIGO RIBEIRO ROMANO E OUTRO(S) - RN009365 

JOSÉ AUGUSTO BARBALHO SIMONETTI - RN009512 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

DECISÃO 

Originariamente, trata-se de ação cautelar de protesto proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de FLÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA 

SILVA, a fim de interromper o prazo prescricional de cinco anos para 

proposição de ação civil pública por improbidade administrativa. 

Com o intuito de arguir supostas irregularidades durante a execução de 

obras referentes à construção de unidade de saúde do Município de 

Florânia-RN, enquanto Flávio José de Oliveira Silva ocupava o cargo de 

prefeito daquela municipalidade, o Parquet estadual opôs o presente 

recurso, visando conservar o direito de propor ação em face do ora 

recorrente. 

À causa foi arbitrado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Em decisão (fls. 21), o magistrado a quo, com fulcro nos arts. 867 e 868 do 

Código de Processo Civil de 1973, recebeu a petição, determinando a 

citação do demandado. 

Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu pela 

manutenção da decisão anteriormente proferida, não conhecendo da 

apelação apresentada pelo recorrente (fls. 73/76). 

Frente aos autos, há os seguintes termos ementados: 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO CABIMENTO DE 

RECURSO EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A NOTIFICAÇÃO DO 

REQUERIDO PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO. 

1. Apelação em face da decisão do Juízo de primeiro grau que determinou 

a notificação do requerido para fins de interrupção de prescrição em 

medida cautelar de notificação de protesto. 

2. A ação cautelar de protesto judicial, por não possuir natureza litigiosa, 
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não admite interposição de recurso. A decisão proferida pelo juiz tem o 

condão apenas de transmitir a quem de direito a intenção do interessado, 

após o que os autos serão entregues à parte independentemente de 

translado (art. 872 do CPC). 

3. Apelação não conhecida. 

Posteriormente, Flávio José de Oliveira Silva apresentou recurso de 

embargos de declaração (fls. 101/108), não acolhido (fls. 94/96). 

O recorrente, então, interpôs recurso especial, fundamentando-o com base 

no art. 105, III, a, da Constituição Federal (fls. 101/108). 

Sustentando violação aos arts. 869 e 520, IV, do Código de Processo Civil 

de 1973, afirma, a título de negativa de vigência de lei federal, que: a) não 

restou demonstrado o legítimo interesse do Parquet Federal ao propor a 

referida ação cautelar de protesto; b) o recorrente não pode ficar 

submetido ao arbítrio prolongável do Ministério Público Federal, que, 

deixando de apresentar ação durante o prazo prescricional, incorreu em 

inércia ; c) dada a possibilidade de opor recurso à sentença que pôs fim ao 

procedimento cautelar, deve o Tribunal a quo examinar a apelação cível 

apresentada junto ao Tribunal de origem. 

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

admitiu o recurso excepcional apresentado (fls. 121). 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 

132/135), em parecer assim ementado: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. REQUERIMENTO PARA REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO 

QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. 

- O protesto judicial, nos termos do art. 202, II, do Código Civil é um dos 

meios hábeis à interrupção da prescrição e, consoante a expressa 

disposição do artigo 867 do Código de Processo Civil,  Todo aquele que 

desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de 

seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá 

fazer por escrito o seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que 
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do mesmo se intime a quem de direito . 

Legítimo o interesse do Parquet quanto à conservação de seu direito de 

ação dentro do prazo fixado em lei para a propositura da ação civil por ato 

de improbidade administrativa. 

- A medida cautelar de protesto, por se tratar de procedimento de 

jurisdição voluntária, não veicula pretensão litigiosa, mas apenas interesse 

da parte requerente, nem forma processo, mas apenas instrui aquela 

pretensão voluntária. Não enseja extinção de processo, com ou sem 

resolução do mérito. Incabível, assim, o recurso de apelação. 

- Parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso especial. 

É o relatório. Decido. 

Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação 

processual civil anterior, quanto ao cabimento, processamento e 

pressupostos de admissibilidade do recurso, aplicam-se as regras do 

Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultratividade e 

do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 

São aplicáveis, ainda, ao presente caso, os arts. 34, XVIII, b, e 255, § 4º, II, 

do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Súmula 

568 do Superior Tribunal de Justiça. 

Insurge-se Flávio José de Oliveira Silva com relação ao acórdão prolatado 

pelo Tribunal a quo que firmou entendimento pela inadmissibilidade de 

recurso de apelação interposto frente à decisão exarada pelo juízo de 

primeiro grau em ação cautelar de protesto. 

Assim constou: 

[...] a decisão que determinou a notificação do requerido para fins de 

interrupção de prescrição não pode ser atacada por recurso, pois não tem 

caráter de litigiosidade. (fls. 72/73) Inicialmente, não há se falar em 

ausência de interesse processual por parte do Ministério Público Federal 

em promover ação cautelar de protesto. 

Com o referido mecanismo processual, buscou o Parquet, à luz do Código 



CAOPAM 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Proteção à Moralidade Administrativa 

 

 
37/43 

CAOPAM – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa 
Endereço: Avenida Joana Angélica, nº 1.312, 1º andar, Bairro Nazaré, Salvador – CEP nº 40.050-001 

Telefone: (71) 3013-6653 

de Processo Civil de 1973, aplicável à época, prover a conservação de 

direito, qual seja, de propositura de futura e eventual ação por 

improbidade administrativa em desfavor do ora recorrente. 

O escopo principal foi, portanto, de interromper o prazo prescricional, nos 

termos do art. 202, II, do Código Civil de 2002, de modo a viabilizar o 

ajuizamento de demanda. 

Esse raciocínio jurídico não diferencia do adotado por esta Corte: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. 

AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE 

PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA NÃO PRESCRITA QUANDO DO 

AJUIZAMENTO DO PROTESTO. INTERESSE DE AGIR. 

1. Embora consumado o prazo de prescrição da execução cédula de 

crédito rural, tem o credor interesse de agir para o ajuizamento de ação 

cautelar de protesto protocolada antes do término do prazo de cobrança 

pelo rito ordinário ou monitório. 

2. Questão inovadoramente trazida no agravo regimental, a propósito da 

ocorrência de prescrição da própria ação causal, em face do atraso na 

citação na medida cautelar de protesto, haverá de ser decidida no curso da 

ação ordinária ou monitória eventualmente ajuizada pelo credor. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 287.559/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015) (grifos não 

constantes no original). 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO. 

CRÉDITO PASSÍVEL DE COBRANÇA EM AÇÃO CAUSAL. PRETENSÃO 

NÃO PRESCRITA. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE E 

UTILIDADE DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 

1. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, porquanto 
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o acórdão recorrido julgou com fundamentação suficiente a matéria 

devolvida à sua apresentação. 

2. Ação cautelar de protesto proposta com o objetivo de interromper a 

prescrição da pretensão de cobrança de crédito representado em cédula 

rural hipotecária prescrita. 

3. Prescrição do título de crédito que apenas encobre a pretensão de 

executar diretamente a obrigação cambial, não obstando a cobrança do 

crédito mediante ação de conhecimento ou de ação monitória. 

4. A fluência do prazo de prescrição das ações causais inicia na data do 

vencimento da obrigação, e não da prescrição do título de crédito. 

5. Incidência do prazo de prescrição vintenária do Código Civil de 1916 

para as ações pessoais (art. 177), com aplicação da regra de transição 

prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. 

6. Prescrição não configurada. 

7. Possibilidade de buscar o cumprimento da obrigação por meio de ação 

causal que denota o interesse processual no ajuizamento da ação cautelar 

de protesto, pois a interrupção da prescrição se mostra útil e necessária à 

cobrança do crédito. 

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

(REsp 1252018/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 31/08/2012). (grifos não 

constantes no original). 

No tocante à pretensão recursal relativa à admissibilidade do recurso de 

apelação em comento, a mesma igualmente não prospera. Não é cabível a 

interposição de recurso de apelação com relação à decisão deferitória de 

pedido cautelar de protesto, em razão da natureza inaudita altera parte 

desse procedimento assecuratório. 

Como asseveram Carlos Alberto Alvaro de Oliveira e Galeno Lacerda: 

[...] Nenhuma restrição estampa a lei quanto aos recursos, como ao tempo 

do velho regulamento 737, de 1850. A matéria, portanto, deve ser resolvida 
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segundo os princípios a seguir expostos. a) Se o juiz defere o pedido do 

requerente, entende-se descaber recurso porque o processo é inaudita 

altera parte e não há julgamento final (fls. 344) Por consequência, o 

recurso de apelação do ora recorrente, interposto perante o Tribunal de 

origem, é inadmissível, por ausência de pressuposto recursal intrínseco. 

Segundo orientação firmada neste Superior Tribunal de Justiça, somente 

quando atendidos todos os pressupostos recursais, impõe-se o 

conhecimento da iniciativa recursal, com o consequentemente 

enfrentamento das teses recursais aventadas: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR APOSENTADO DO 

EXTINTO DNER. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE 

SOBRESTAMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAIS 

PREENCHIDOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PLANO DE CARGOS E 

SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO DNIT. OBSERVÂNCIA. MATÉRIA 

PACIFICADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 

1. O reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo STF não 

suspende a tramitação dos recursos especiais submetidos ao julgamento 

do STJ. Precedentes. 

2. Estando atendidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de 

admissibilidade recursais, autoriza-se o exame do mérito da irresignação, 

como ocorreu na espécie. 

3. De acordo com a jurisprudência do STJ firmada sob o rito dos recursos 

repetitivos, "o servidor aposentado do extinto DNER, ainda que passe a 

integrar o quadro de inativos do Ministério dos Transportes, deve ter como 

parâmetro de seus proventos a retribuição dos servidores ativos do DNER 

absorvidos pelo DNIT, pois esta autarquia é que é a sucessora do DNER, 

não havendo razão jurídica para justificar qualquer disparidade." (REsp 

1244632/CE, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 

10/8/2011, DJe 13/9/2011). 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 1375262/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 28/08/2014) (grifos não constantes no 
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original). 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS FORA DO 

PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PELO JUÍZO DE 1º 

GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, DE OFÍCIO, DA INTEMPESTIVIDADE 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA. 

1. A tempestividade é um dos pressupostos recursais extrínsecos e, 

tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer 

tempo pelo órgão julgador, não se sujeitando à preclusão. 

2. Verificada pelo Tribunal a intempestividade dos embargos de declaração 

julgados em 1º grau, e, portanto, a ausência de interrupção do prazo para 

interposição do agravo de instrumento, correta a decisão que negou 

seguimento a este recurso porque extemporâneo. 

3. Embargos de divergência no agravo de instrumento conhecidos e 

desprovidos. 

(EAg 1297346/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/08/2013, DJe 21/08/2013) (grifos não constantes no original). 

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, XVIII, b, e 255, § 4º, II, do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como na Súmula 

n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, conheço do presente recurso 

especial para negar-lhe provimento. 

Brasília (DF), 20 de abril de 2017. 

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO 

 Relator 

(sublinhamos) 

 

 Avançando no exame das outras causas interruptivas do prazo 

prescricional aplicáveis no âmbito do ANPC, cabe referir que também interrompe 
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a prescrição o expresso reconhecimento da obrigação pelo devedor, nos moldes 

do art. 202, VI, do Código Civil: 

 

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma 

vez, dar-se-á: 

(...)  

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 

reconhecimento do direito pelo devedor. 

 

É oportuno reiterar, consoante exposto anteriormente, que não é 

necessário, para a celebração do ANPC, que o investigado confesse a prática de 

ato de improbidade, bastando que assuma voluntariamente o compromisso de 

cumprir as obrigações estipuladas. Todavia, caso ocorra no ajuste o expresso 

reconhecimento da responsabilidade, ocorrerá a interrupção do prazo 

prescricional. Note-se, no entanto, que esse reconhecimento de ser feito de 

maneira inequívoca, conforme exigido legalmente e corroborado pela doutrina. 

Nesse sentido, ensinam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE 

NERY4: 

 

Ato inequívoco de reconhecimento de direito. Nos termos do CC 202, VI é 

causa interruptiva do prazo prescricional “qualquer ato inequívoco, ainda 

que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”. 

Segundo a doutrina, “é preciso que haja reconhecimento: o escrito do 

devedor que não reconhecer, inequivocamente a obrigação, não 

interrompe a prescrição”. 

  

Mais adiante, prosseguem os mesmos autores5: 

 

                                                 
4
 Código Civil Comentado, 13ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019, disponível em: 

https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v13/page/RL-2.32 
5
 Código Civil Comentado, 13ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019, disponível em: 

https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v13/page/RL-2.32 
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Interrupção da prescrição no âmbito administrativo. O ato administrativo 

de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do 

prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC 202 VI); ou (b) sua 

renúncia, quando já se tenha consumado (CC 191). Interrompido o prazo, a 

prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data 

do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo 

processo, nos termos do que dispõe o D 20910/32 9.º. Assim, tendo sido a 

prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo 

prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas “do último ato ou 

termo do processo”, consoante dicção do D 20910/32 9.º in fine.  

 

No que diz respeito à incidência dessa causa de interrupção da prescrição 

na seara da improbidade administrativa, leciona JOSÉ DOS SANTOS 

CARVALHO FILHO6: 

 

A última causa de interrupção prevista no art. 202 é a que figura no inciso 

VI, ou seja, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 

reconhecimento do direito pelo devedor. O fluxo da prescrição fica 

interrompido porque, com o reconhecimento pelo devedor, não há falar em 

inércia ou desinteresse do credor; ao contrário, o ato do devedor importa a 

confirmação da pretensão do credor, de modo que o prazo prescricional 

deve ter a sua contagem reiniciada a partir da manifestação do devedor. 

Importante, porém, é que se evidencie claramente a vontade a parte 

debitoris no sentido do aludido reconhecimento. 

Esse fato interruptivo da prescrição pode ocorrer quando cometido ato de 

improbidade administrativa. É verdade que não será usual; revela-se 

pouco provável, mas, inegavelmente, será possível. É o caso em que o 

agente autor da improbidade confessa a prática do ato no curso da 

prescrição, firmando declaração ou documento análogo. A confissão ou a 

autoacusação substituem a ação do titular do direito, no caso o Estado, 

não se podendo falar em inércia deste. Desse modo, a declaração do autor 

                                                 
6
 Improbidade Administrativa – Prescrição e Outros Prazos Extintivos, 3ª ed., São Paulo: Editora 

Atlas, 2019, pp. 209-210. 
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interrompe o prazo prescricional, cuja contagem deve ser reiniciada. 

                                   

 

6 – Conclusão 

 

 

 Em vista do exposto, sugere-se aos órgãos de execução que examinem a 

possibilidade de propositura de acordo de não persecução cível nos inquéritos 

civis e ações civis por ato de improbidade administrativa, observando, em caráter 

de orientação, as sugestões consignadas na presente nota técnica, bem como 

nos enunciados que a sintetizam e nos fluxogramas que indicam as etapas a 

serem seguidas para a efetivação dos ajustes.  
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