
NOTIFICAÇÃO

Autos nº ___ [numeração do fórum]
Inquérito Policial ou PIC nº: ___/2020
INVESTIGADO: 
Endereço:

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO,  por  intermédio  do
Promotor de Justiça que a esta subscreve, 

NOTIFICA Vossa  Senhoria  a  comparecer  no  dia  XXX  de  XXX de  2020,  às
XXhXXmim, na sede da Promotoria de Justiça de  XXXXX, localizada na Rua  XXXXXX, nº  X,
Bairro XXX, Município de XXXX, 

para  se  fazer  presente  à  audiência  na  qual  será  oferecida  proposta  de
acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP (que na prática
significa a não instauração de processo criminal em seu desfavor),  considerando a
existência do Inquérito Policial/PIC nº  XXXXXX  (autos nº  XXXXXXXXXXXXX) em que Vossa
Senhoria figura como investigado pela prática do crime tipificado no art.XX do Código Penal,
que teria ocorrido no dia X , na rua X, no Bairro X, na Cidade de XXXX. 

Fica  advertido(a)  da  necessidade  de  se  fazer  acompanhar  na  audiência  por
advogado ou Defensor Público.

Informo  que  o  comparecimento  de  Vossa  Senhoria  a  audiência  deverá  ocorrer
apenas se tiver interesse em celebrar acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP),
tendo em vista a finalidade puramente consensual do ato, deixando claro, desde já, que a
celebração do acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada da prática do(s) crime(s)
apurado(s) no Inquérito Policial/PIC nº XXXXXX (autos nº XXXXXXXXXXXXX).

Esclareço que o não comparecimento injustificado será considerado como recusa do
benefício  e  resultará  no  ajuizamento  da  ação  penal  pelo  Ministério  Público  no  Juízo
competente.

Por fim, na impossibilidade de comparecimento no dia e/ou horário marcado ou,
ainda,  para  obter  esclarecimentos,  solicita-se  entrar  em contato  com esta  Promotoria  de
Justiça até a data indicada, por meio do telefone XXXX-XXXX, no horário de 08h às 18h.

______/MA, ___ de ____ de 2020.

________________________________________

Promotor (a) de Justiça
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