
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do  Procurador  da  República 

infrafirmado,  e  __________________  (qualificação  completa),  assistido  pelo  advogado/DPU 

(_________________)  (qualificação  completa),  no  âmbito  do Procedimento  Investigatório 

Criminal nº ________________________, celebram, por meio deste instrumento, ACORDO DE 

NÃO-PERSECUÇÃO PENAL,  a ser regido conforme disposições do artigo 18 da Resolução 181 

do Conselho Nacional do Ministério Público e com base nas cláusulas a seguir redigidas.

Cláusula Primeira:

Devidamente advertido de seus direitos constitucionais, notadamente o direito ao silêncio e à não-

auto-incriminação,  fulano  de  tal______,  assistido  por  seu  defensor  ____________,  admite 

expressamente  que no dia ___ praticou o crime previsto no artigo ____ do Código Penal, fatos em 

apuração no PIC __________, conforme transcrição detalhada em meio audiovisual que acompanha 

o presente acordo.

Parágrafo primeiro: Compromete-se o investigado a cessar todas as práticas delitivas referentes a 

esse fato, sob pena de invalidação dos benefícios concedidos pelo presente acordo.

Cláusula Segunda

Caberá ao investigado cumprir fielmente os termos do acordo, nas datas estipuladas, para que a 

presente investigação seja, ao final, arquivada em juízo, conforme §11º do artigo 18 da Resolução 

181 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Cláusula Terceira

Compromete-se o investigado a cumprir fielmente as seguintes condições:

3.1: Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima (quando cabível)

3.2: Renunciar voluntariamente aos seguintes bens e direitos, dando-lhes a seguinte destinação ___ 



3.3: Prestar serviço à comunidade ou a entidade pública _______, pelo período de _________

3.4:  Pagar  prestação  pecuniária  no  montante  de  _____  salários  mínimos  a  entidade  pública 

____________;

3.5: Cumprir a condição de __________

Cláusula Quarta

O presente acordo será implementado após a homologação judicial, nos termos do §5º do artigo 18 

da Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Cláusula Quinta

Caberá  ao  investigado  comprovar,  no  prazo  de  _______  meses,  o  cumprimento  integral  das 

condições previstas na cláusula terceira, independentemente de notificação ou aviso prévio.

Parágrafo primeiro: Na hipótese de o investigado não comprovar, ao término do período previsto 

no  caput,  o  cumprimento  das  condições  previstas  na  cláusula  terceira,  considera-se 

automaticamente rescindido o presente acordo, autorizando o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

a propor, imediatamente, a ação penal respectiva.

Parágrafo segundo: É dever do investigado comunicar ao Ministério Público eventual mudança de 

endereço, número de telefone e e-mail, sob pena de rescisão imediata do presente acordo, com a 

consequente propositura de ação penal. 

Cláusula Sexta

O  presente  acordo  está  restrito  às  consequências  criminais  do  fato,  não  alcançando  eventuais 

reflexos na esfera cível, administrativa e de improbidade.

Cláusula Oitava

O descumprimento do compromisso também servirá  de justificativa ao Ministério  Público para 

eventual não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo (art. 18, parágrafo 



10º, da Res. CNMP 181/2017).

Local, data

_____________________

Procurador da República

_____________________

Investigado

_____________________

Defensor


