
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 da decisão desta Promotoria de Justiça de  deixar de
propor acordo de não persecução penal em seu favor, nos autos do inquérito policial/PIC
nº XXXX (autos nº XXXX), 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, tendo em vista que não estavam presentes os requisitos previstos
no art. 28-A do CPP para a concessão do benefício em tela  OU que, embora os tipos
penais  em questão  admitam,  em tese,  o  Acordo  de  Não Persecução  Penal,  constata-se  a
impossibilidade  de  sua  propositura  em  razão  da  existência  de  antecedentes  criminais
desabonadores em seu desfavor, indicando conduta criminal reiterada (art. 28-A,§ 2º, II do
CPP)  OU que  devido  à  gravidade  do  fato  (crime equiparado  a  hediondo;  grande  prejuízo
financeiro à vítima ou ao erário, por exemplo) o ANPP não é suficiente para a reprovação e
prevenção do crime (art. 28-A, caput, do CPP).

Informo que, nos termos do art. 28-A, §14 do CPP, Vossa Senhoria poderá requerer,
caso queira, a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para fim de revisão, no prazo
de 10 dias1  , a contar do recebimento da presente Notificação.

______/MA, ___ de ____ de 2020.

________________________________________

Promotor (a) de Justiça

1 Prazo  este  sugerido  apenas,  posto  que  não  há  indicação  do  prazo  no  art.28-A,§14,  do  CPP.  Consta  no  Ato
Regulamentar nº 19/2020 da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, em seu art.8º: “Nas infrações penais sem
violência ou grave ameaça à pessoa e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, caso o Ministério Público não
proponha acordo de não persecução penal, deverá fazê-lo mediante despacho fundamentado, assegurando o pedido
de revisão previsto no art.28-A,§14, do Código de Processo Penal”.
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