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Autos nº: …...........................

ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL nº ___/2018

Pelo presente instrumento, na forma da Resolução nº 181/2017 do CNMP e da Orientação
Conjunta nº 03/2018, das 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão, as partes assim
definidas 

COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador
da República …………………………... 

COMPROMISSÁRIO:  …..(qualificação  completa...........................................................),
assistido pela ………….(DPU ou advogado)..............................;

CONSIDERANDO os autos nº   ....................., IP nº ….....,  que apura o crime ...(tipo penal),
imputado  ao  COMPROMISSÁRIO,  consistente  em  …............................................
….................................(síntese do fato criminoso)....... .................... ............…........................

CONSIDERANDO que o COMPROMISSÁRIO, compreendendo as cláusulas do acordo e
devidamente  assistido  juridicamente,  manifestou  ao  COMPROMITENTE  interesse  em
celebrar o Acordo  e confessou a prática do crime; 

CONSIDERANDO que a pena mínima do crime é de  …......... 

CONSIDERANDO a  capacidade  econômica  do  COMPROMISSÁRIO  baseada  na  sua
declaração  de  que  possui  renda  anual  de  …....   .............. e  patrimônio  de  …...................
(Anexo I)

CONSIDERANDO o parâmetro objetivo adotado por este  Ofício para definir  o valor  da
prestação pecuniária em 12% da renda anual e 2% do valor do patrimônio para cada ano de
pena mínima do crime;

CONSIDERANDO que o dano direto causado pelo crime foi de …........  e o dano indireto
estimado foi de …..........................

RESOLVEM  celebrar  o  presente  ACORDO  DE  NÃO-PERSECUÇÃO  PENAL  nos
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seguintes termos:

1. FINALIDADE  -  O  presente  Acordo  visa  ao  arquivamento  da  investigação  pelo
COMPROMITENTE,  caso  o  COMPROMISSÁRIO  cumpra  todas  as  condições
estipuladas.

2. OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO - O COMPROMISSÁRIO se obriga a:

a. Pagar,  após  homologação  do  acordo,  até  a  data  ……..……….. o  valor  de R$
………………….  , destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

b. Emitir  a  GRU e  efetuar  o  pagamento  seguindo  as  instruções  do  Ministério  da
Justiça  no  site  http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-
difusos/arrecadacao.  

c. Comprovar  o  cumprimento  da  obrigação  por  meio  da  apresentação  ao
COMPROMITENTE do comprovante de pagamento.

d. Informar  qualquer  alteração  de  endereço,  número  de  telefone  ou  e-mail  ao
COMPROMITENTE.

e. Preencher declaração de bens e rendas para comprovar a capacidade econômica e
servir de base para definição do valor da prestação pecuniária (Anexo I).

3.  OBRIGAÇÕES DO COMPROMITENTE - O COMPROMITENTE se obriga a:

a. Submeter o presente Acordo à homologação;

b. Cientificar  o  COMPROMISSÁRIO ou seu defensor  da homologação do Acordo
por meio de comunicação telefônica ou eletrônica (e-mail, whatsapp, etc).

c. Comunicar a vítima a realização do Acordo, se for o caso.

d. Promover o arquivamento da investigação após o cumprimento do Acordo.

e. Desentranhar dos autos a confissão se o Acordo não for homologado.

4. EFICÁCIA - O Acordo tem sua eficácia condicionada à prévia homologação judicial. 

5. RESCISÃO - São causas para a rescisão do Acordo:
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a. Se  o  COMPROMISSÁRIO  descumprir  quaisquer  das  condições  estipuladas  no
Acordo  ou  não  comprovando  o  seu  cumprimento,  no  prazo  e  condições
estabelecidas,  o  COMPROMITENTE deverá,  se  for  o  caso,  oferecer  denúncia,
garantindo ao COMPROMISSÁRIO o direito de justificação, no prazo de 5 dias.

b. O  Acordo  será  rescindido  caso  haja  omissão  de  informação  ou  prestação  de
declaração falsa na declaração de bens e rendas pelo COMPROMISSÁRIO (Anexo
I). 

c. O descumprimento do Acordo poderá ser utilizado pelo COMPROMITENTE como
justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Acordo de Não Persecução
Penal em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Vitória, ……. de …………... de 2018.

______________________ 
COMPROMITENTE

______________________
COMPROMISSÁRIO

______________________
DEFENSOR

Testemunhas:

1) ……(nome) …………….…. e  ………………… Assinatura) ………………….

2) …….(nome) ………………. e  ………………… Assinatura) ………………….
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ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA

Autos:  …...................................

O COMPROMISSÁRIO ..................... (nome) .......................... acompanhado pelo advogado
….............................................., OAB n. …................, com a finalidade de fornecer parâmetro
para definição da capacidade econômica para concretização de Acordo de Não Persecução
Penal, declara que:

1. A  renda anual  é  de  ….................................  proveniente  de  (emprego,  aluguel,
aplicações financeiras, outros).

2. O valor do patrimônio pessoal é de …................................. constituído de: (conta
bancária, veículos, imóveis, participação societária e outros)

3. A despesa mensal  é de:  ….....................  (aluguel,  TV, cartão de crédito,  saúde,
transporte, condomínio, outros).

___________________
COMPROMISSÁRIO

 ____________________ 
Advogado

Declaração expressa de ciência

Declaro que tenho pleno conhecimento, inclusive orientado pela minha defesa,  que a
falsidade em alguma informação prestada configura o CRIME previsto no art. 299 do
Código Penal,  bem como causa para o RESCISÃO DO ACORDO de Não Persecução
Penal.

…..........(local e data)....................

______________________________
COMPROMISSÁRIO
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