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Processo nº 0100415-34.2018.8.20.0161 

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário/PROC 
Réu:   

TERMO DE AUDIÊNCIA – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 

Aos 18 de fevereiro de 2020, às 09:30h, na Sala de Audiências desta Vara Única, 
presentes a Dr(a). Andressa Luara Holanda Rosado Fernandes, Juíza de Direito, o Dr(a). Marcelo 
de Oliveira Santos, Promotor de Justiça. Constatou-se ainda o seguinte: 

PRESENTE o réu, acompanhado do seu advogado, Dr. Charlejandro Rustayne 
Mardelino Pontes (OAB/RN 15076). 

 Aberta a audiência, o representante do Ministério Público verificou a 

possibilidade de fazer uso do art. 28-A do CPP, o qual prevê o acordo de não persecução penal 
aos indiciados que atendam os requisitos objetivos e subjetivos do dispositivo legal. 

 Iniciadas as tratativas com o acusado, tendo o acusado confessado 

espontaneamente a prática do delito em apreço, o Ministério Público verificou a possibilidade 

de aplicação do instituto, ficando acordado os seguintes termos: 

I) pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 
1.000,00(hum mil reais) já sido pago a título de fiança (fls. 56), e R$ 1.000,00 (hum mil reais) a 
ser pago mediante 04 (quatro) parcelas mensais de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com 
vencimento em cada dia 05 do mês, iniciando-se em Março de 2020 e finalizando em Junho do 
mesmo ano. Ambas as quantias serão revertidas em favor da conta bancária do processo de nº 
0100402-69.2017.8.20.0161. 

II) renuncia voluntária do acordante a bens e direitos tidos como 

instrumentos, 

produto ou proveito do crime; 

Após as tratativas entres as partes, e não havendo óbice à homologação do 

acordo, a MM Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: Diante do acordo firmado em audiência, 
que bem atende os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, HOMOLOGO o termo de não 
persecução penal celebrado entre as partes, com fulcro no art. 28-A da Lei 13.364/2019, 
aplicando ao investigado acordante as condições, conforme estipulado entre as partes, acima 
transcritas. O descumprimento das medidas implicará retomada do curso do procedimento de 
persecução penal. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não 
constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para impedir idêntico benefício no prazo 
de 05 anos. As provas auto incriminatórias produzidas pelo investigado poderão ser utilizadas 
em seu desfavor em caso de descumprimento do acordo já homologado. A fiscalização do 
cumprimento das condições se dará nestes autos tendo em vista a natureza e a pouca 



complexidade das medidas. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não 
persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e 
posterior oferecimento de denúncia. A prescrição não correrá enquanto não cumprido ou não 
rescindido o acordo de não persecução penal (art. 116, IV, do Código Penal). 
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Registre-se. Partes intimadas em audiência. 

Quanto a prestação pecuniária, determino que a Secretaria oficie-se ao Banco do 

Brasil para que proceda com a transferência dos valores depositados a título de fiança na conta 

bancária do processo de nº 0100402-69.2017.8.20.0161, bem como expeça-se os boletos para que 

o acordante efetue o pagamento na forma estipulada no acordo, também em favor da conta 

bancária do processo especificado. 

Quanto ao produto do crime, após o cumprimento do item I do acordo ora 

firmado, oficie-se a Polícia Civil do Município para informar se tem interesse na arma de fogo e 

munição apreendidos no Auto de Exibição de Apreensão de fls. 14 e laudo de fls. 67/71. Caso 

manifestem interesse, fica desde já autorizada a doação do produto do crime em favor desta 

instituição. Em caso negativo, oficie-se ao Batalhão da Polícia Militar para destruição do produto 

do crime. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente termo que, lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pelo(a) MM. Juiz(a) e pelas partes presentes. Eu, Rodrigo 
Jose de Oliveira Holanda, Assistente de Gabinete, o digitei. 

____________________________________________ ______________________________________________ 
Andressa Luara Holanda Rosado Fernandes Marcelo de Oliveira Santos 
Juíza de Direito Promotor de Justiça 

_____________________________________________ ______________________________________________ 
Réu Advogado do Réu 


