
TERMO DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL 

ANPP nº ___/2020 [para fins de controle interno]
Autos nº ___ [numeração do fórum]
Inquérito Policial ou PIC nº: ___/2020
INVESTIGADO: 
ADVOGADO: 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, através do Promotor (a)
de  Justiça  que  subscreve este  termo,  no  uso  das  atribuições  legais,  em especial  a  regra
estatuída no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, e _________, doravante denominado
(a)  INVESTIGADO (A),  brasileiro,  solteiro,  profissão,  natural  de  São  Luís/MA,  nascido  em
XX/XX/XX, RG n°, CPF nº, filho de XXXXXXXXXXXX, residente na Rua ____, nº__, Bairro ___,
Município  de  ___,  telefone  _____,  e-mail:___,  devidamente  assistido  (a)  por  seu  (sua)
advogado (a) constituído (a) ou Defensor (a) Público, o qual subscreve o presente,

FORMALIZAM E FIRMAM o presente acordo de não-persecução penal nos termos
seguintes:

I. Do objeto 

Cláusula nº 1 – O presente acordo de não-persecução penal tem por objeto o fato
subsumido à hipótese típica prevista no artigo __ do Código Penal (ou legislação especial),
ocorrido  no  dia  __/__/____,  por  volta  das  __h,  na  Rua  ___,  Bairro  _____,  Cidade  de
_____/MA, oportunidade em que o (a) INVESTIGADO (A) (narrar resumidamente os fatos).

II. Da confissão

Cláusula nº  2  – Conforme mídia/termo anexo,  o  (a)  INVESTIGADO (A)  firma
confissão detalhada e formal acerca dos fatos, devidamente acompanhado(a) de seu defensor.

III. Das obrigações do (a) INVESTIGADO (A)

Cláusula nº 3  – O (A) INVESTIGADO (A) obriga-se a (As obrigações abaixo
podem ser ajustadas cumulativa ou alternadamente):

(I) reparar os danos (materiais e morais) causados à vítima XXXXX, pagando a
esta a quantia de R$ XX, em parcela única com vencimento estipulado para o dia
__/__/_____;  [se possível, fazer constar o número da conta bancária da vítima,
para o depósito] OU a restituir a coisa à vítima no prazo de xxxx [indicar o bem a
ser restituído];

(II) renunciar voluntariamente aos seguintes bens e direitos: xxxx (instrumentos,
produto ou proveito do crime -  relacionar todos, incluindo, se houver, arma de
fogo, consignando-se que, nesse caso, “a renúncia será feita em favor do Comando
do Exército (art. 25 do Estatuto do Desarmamento)), sendo dado a eles o seguinte
destino: [indicar para onde vai cada um dos bens]

(III) prestar serviços à comunidade pelo período correspondente a xx meses ou
anos, à razão de xx horas por semana, em instituição a ser designada pelo juízo
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competente (art. 28-A, III, CPP)1; OU pela Central de Penas e Medidas Alternativas
desta Comarca OU pela Assistente Social do Fórum da Comarca de xxx; OU na
entidade xxx, localizada na rua xxx, na qual deverá apresentar-se para início do
cumprimento da medida até o dia xx/xx/xxxx;

(IV) pagar, a título de prestação pecuniária, o valor de R$ xxx (à vista ou
parcelado em xxx prestações iguais e sucessivas),  a ser depositado na
Conta do Fundo Estadual de Saúde (Conta 80.000-7, Agência 3846-6, CNPJ
06.023.953/0001-51 – FES DOAÇÃO COVID 19) para fins de manutenção e
aquisição de equipamentos e insumos da área da saúde, voltados para o
enfrentamento da Epidemia do Novo Coronavírus (COVID-19) OU adquirir
X  máscaras;  X  aventais  descartáveis  manga  longa;  X  luvas  de
procedimentos e óculos de segurança (e outros Equipamentos de Proteção
Individual)  –  a  serem entregues  para  os  agentes  de  saúde  pública  do
Município  de  XXXX,  através  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  em
decorrência do enfrentamento da Epidemia do Novo Coronavírus (COVID-
19)  1  ;

(V) ‘outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que proporcional e
compatível  com  a  infração  penal  aparentemente  praticada’.  [pode  ser  incluída
quaisquer outras obrigações, atendidos os requisitos do inciso V do art. 28-A do
CPP, como frequência a cursos, tratamentos, renúncia à fiança etc.]

Cláusula nº 4 – O (A) INVESTIGADO (A) se compromete a comunicar ao Juízo da
Execução Penal eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail.

Cláusula nº 5 – O (A) INVESTIGADO (A) se compromete a comprovar perante o
Juízo  da  Execução  Penal,  mensalmente,  o  cumprimento  das  obrigações  principais,
independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo, quando for o caso, por iniciativa
própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não
cumprimento do acordo.

IV. Das consequências de eventual descumprimento do acordo

Cláusula nº 6 – Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de
não persecução penal, o Ministério Público comunicará ao juízo competente, para fins de sua
rescisão e posterior oferecimento de denúncia (art. 28-A, § 10, do CPP).

Cláusula nº 7  – O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo
investigado  também poderá  ser  utilizado  pelo  Ministério  Público  como  justificativa  para  o
eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 11, do CPP).

V. Das consequências do cumprimento integral do acordo

Cláusula nº 8 – Cumprindo integralmente o acordo, o Ministério Público requererá
a extinção da punibilidade do investigado, nos termos do artigo 28-A, § 13, do CPP.

VI. Declaração de aceitação

Cláusula nº 9 – Nos termos do artigo 28-A, § 3º, do Código de Processo Penal, o
(a) INVESTIGADO (A),  assistido pelo  advogado constituído/Defensor  (a)  Público,  declara a

1 Recomendação nº 03/2020 do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão; Recomendação
Conjunta  nº  01/2020  do  Presidente  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  do  Corregedor  Nacional  do
Ministério Público; Resolução nº 131/2020 do Conselho Nacional de Justiça; Recomendação nº 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça.
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aceitação ao presente acordo de livre e espontânea vontade e, por estarem concordes, firmam
as partes o presente instrumento em três vias de igual forma, teor e valor jurídico.

VII. Homologação do acordo

Cláusula  nº  10  –  Para  que  produza  seus  jurídicos  e  legais  efeitos,  o  órgão
ministerial abaixo nominado submeterá o presente acordo à apreciação judicial, devendo as
partes comparecerem em audiência perante o juiz para fins de homologação, nos termos do
§4º do art. 28-A do Código de Processo Penal.

______/MA, ___ de ____ de 2020.

________________________________________
Promotor (a) de Justiça

______________________________________
Investigado (a)

_____________________________________
Advogado/Defensor (a)
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