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O  CENTRO  DE  APOIO  OPERACIONAL  ÀS  PROMOTORIAS  DE

PROTEÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA – CAOPAM, com amparo no art.

17, da Resolução nº 006/2009, do Colégio de Procuradores de Justiça, bem como

no art.  3º,  IV,  V e,  IX,  do Ato Normativo nº  027/2014,  da Procuradoria-Geral  de

Justiça, e respeitada a independência funcional dos órgãos de execução, apresenta

as seguintes orientações relativas ao acordo de não persecução cível, instituído pela

Lei Federal nº 13.964/2019:

 

ORIENTAÇÃO Nº 1

  

O  acordo  de  não  persecução  cível  (ANPC)  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. 

ORIENTAÇÃO Nº 2

O  acordo  de  não  persecução  cível  (ANPC)  integra  o  microssistema  de  tutela

coletiva da probidade administrativa. Por esse motivo, eventuais aspectos acerca

de  sua  disciplina  jurídica  que  não  decorram  diretamente  na  Lei  Federal  nº

8.429/1992,  deverão  ser  colmatados  pelas  Leis  Federais  nº  7.347/1985,

8.078/1990, 4.717/1995, 12.846/2013, pela Resolução nº 179/2017, do Conselho

Nacional do Ministério Público, bem como por todos os demais atos normativos que

compõem essa província normativa.
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ORIENTAÇÃO Nº 3

  

Para a celebração do acordo de não persecução cível (ANPC) é conveniente, mas

não é necessário que o investigado ou réu confesse formalmente a prática do ato

ímprobo, bastando que ele manifeste seu assentimento às obrigações impostas,

aceitando-as voluntariamente.

ORIENTAÇÃO Nº 4

  

O  acordo  de  não  persecução  cível  (ANPC)  pode  ser  celebrado  tanto

extrajudicialmente,  quanto  judicialmente.  A  promoção  de  arquivamento  do

procedimento investigatório relativo ao acordo firmado extrajudicialmente deve ser

encaminhada para homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público e

apenas adquire eficácia após essa homologação.

ORIENTAÇÃO Nº 5

  

A propositura do acordo de não persecução cível (ANPC) deve ocorrer a partir do

momento em que o órgão de execução disponha de elementos de convicção que

autorizem o ajuizamento da ação civil  por  ato  de  improbidade administrativa.  A

busca de resolução consensual antes desse momento pode conduzir à estipulação

de obrigações excessivas ou insuficientes para a defesa do patrimônio público.

 

ORIENTAÇÃO Nº 6

  

Tendo  em  vista  que  o  ajuizamento  da  ação  civil  por  ato  de  improbidade

administrativa constitui causa interruptiva do prazo prescricional, o acordo de não

persecução  cível  (ANPC)  deverá  ser  preferencialmente  proposto  após  esse
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momento, quando terá início a contagem de novo prazo de prescrição. 

 

ORIENTAÇÃO Nº 7

  

A propositura do acordo de não persecução cível (ANPC) é facultativa e sujeita à

conclusão de que se trata de solução potencialmente satisfatória para a defesa da

probidade  administrativa.  Por  esse  motivo,  não  constitui  direito  subjetivo  do

investigado ou réu.

ORIENTAÇÃO Nº 8

  

É  possível  a  estipulação,  em  acordo  de  não  persecução  cível  (ANPC),  das

obrigações  de  perda  de  bens  e  valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio,

ressarcimento do dano, multa civil, perda da função pública, proibição de contratar

e  proibição  de  obter  benefícios  fiscais  e  creditícios.  Não  é  possível  o

estabelecimento de obrigação de suspensão dos direitos políticos.

ORIENTAÇÃO Nº 9

  

As obrigações de perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,

ressarcimento do dano e multa civil podem ter a natureza de obrigações de dar,

fazer ou não fazer. Por isso, deve ser previsto no acordo de não persecução cível

(ANPC) que o seu descumprimento autorizará a adoção das medidas executivas

pertinentes às obrigações de dar, fazer e não fazer impostas em título executivo

judicial ou extrajudicial, conforme for o caso. 

_________________________________________________________________________________
Av. Joana Angélica, nº 1312, 1º andar, Nazaré, Salvador, Bahia, CEP: 40.050-001.

Telefone: (71) 3103-6653



CAOPAM
Centro de Apoio Operacional às Promotorias

de Proteção à Moralidade Administrativa

ORIENTAÇÃO Nº 10

  

É possível a estipulação, em acordo de não persecução cível (ANPC), de obrigação

de renúncia à função pública, pois se trata de direito disponível. É conveniente que

essa obrigação seja estipulada com prazo curto para cumprimento, consignando-se

expressamente  que,  à  luz  do  art.  785  do  CPC,  o  seu  inadimplemento  poderá

implicar: (a) no ajuizamento de ação de execução do título extrajudicial, objetivando

a  execução  específica  dessa  obrigação  e  a  cobrança  da  multa  cominatória

convencionada, (b) podendo o Ministério Público optar, alternativamente, pela via

do  processo  de  conhecimento,  ajuizando  ação  civil  por  ato  de  improbidade

administrativa. 

ORIENTAÇÃO Nº 11

  

Não é  possível  a  estipulação,  em acordo de não persecução cível  (ANPC),  de

obrigação de suspensão dos direitos políticos, pois se trata de direito fundamental

de natureza indisponível. Por esse motivo, se o órgão de execução avaliar, à luz da

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

proporcional  ao ato ímprobo objeto da investigação ou da ação judicial,  deverá

buscar  a  aplicação  dessa  e  das  demais  sanções  por  meio  de  sentença

condenatória, sendo descabida a celebração de acordo de não persecução. 

ORIENTAÇÃO Nº 12

  

É  possível  a  estipulação,  em  acordo  de  não  persecução  cível  (ANPC),  de

obrigações de proibição de contratar com a Administração Pública e de proibição de

obter  benefícios  fiscais  e  creditícios.  É  conveniente  que  o  ente  público  lesado
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participe do ajuste, assumindo a obrigação de implementar a proibição. Além disso,

deve ser prevista multa cominatória para o descumprimento da obrigação por parte

do acordante ou da Administração Pública.

 

ORIENTAÇÃO Nº 13

  

É obrigatória a participação do Ministério Público no acordo de não persecução

cível celebrado pela pessoa jurídica interessada, sob pena de nulidade, nos moldes

do art. 17, § 4º, da Lei Federal nº 8.429/1992.

ORIENTAÇÃO Nº 14

 

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

réu, assistido por advogado.

ORIENTAÇÃO Nº 15

A  integração  das  normas  do  microssistema  de  tutela  coletiva  da  probidade

administrativa permite considerar, à luz do disposto no art. 25, parágrafo único, da

Lei  Federal  nº 12.846/2013,  que a instauração do inquérito civil  constitui  marco

interruptivo do prazo prescricional para a imposição de cominações pela suposta

prática dos atos tipificados na Lei Federal nº 8.429/1992.  

ORIENTAÇÃO Nº 16

O  art.  34  da  Lei  Federal  nº  13.140/2015,  segundo  o  qual  “A instauração  de
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procedimento administrativo para a resolução consensual de conflito no âmbito da

administração  pública  suspende  a  prescrição”,  aplica-se  ao  acordo  de  não

persecução cível (ANPC). A data da suspensão passa a correr a partir do momento

em que o investigado ou réu manifesta interesse em dar início às tratativas que

poderão resultar no acordo de não persecução. 

ORIENTAÇÃO Nº 17

  

A prescrição da pretensão ministerial de imposição das cominações previstas na

Lei  Federal  nº  8.429/1992,  seja  por  meio de ação civil  por  ato de  improbidade

administrativa  ou  através  da  celebração  de  acordo  de  não  persecução  cível

(ANPC), pode ser interrompida por meio da propositura de ação de protesto judicial,

nos termos do art. 202, II, do Código Civil.

ORIENTAÇÃO Nº 18

  

A confissão expressa,  formalizada em acordo de não persecução cível  (ANPC),

constitui  fator interruptivo do prazo prescricional,  nos termos do art.  202, VI,  do

Código Civil.

ORIENTAÇÃO Nº 19

  

A prescrição da pretensão ministerial de imposição das cominações previstas na

Lei Federal nº 8.429/1992, pode ser interrompida por meio da confissão expressa

do compromissário, formalizada em acordo de não persecução cível (ANPC). 
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ORIENTAÇÃO Nº 20

  

Nas situações em que o suposto ato ímprobo é atribuível a dois ou mais autores ou

partícipes,  pode  ser  celebrado  acordo  de  não  persecução  cível  (ANPC)  com

apenas um deles, caso os demais não preencham os requisitos para o ajuste ou

não manifestem interesse em firmá-lo.

ORIENTAÇÃO Nº 21

Caso o suposto ato ímprobo conte com o envolvimento de agentes públicos e de

terceiros, e se apenas os agentes públicos optarem por firmar o acordo de não

persecução cível (ANPC), é possível  mover a ação civil  por ato de improbidade

administrativa  relativamente  ao  demais.  Nessa  hipótese,  deve-se  apontar  na

petição inicial que figuram no polo passivo apenas os terceiros, tendo em vista que

os agentes públicos optaram por firmar acordo de não persecução cível (ANPC)

com o Ministério Público.

ORIENTAÇÃO Nº 22

  

Após  a  homologação  do  acordo  de  não  persecução  cível,  seja  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 
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