
NOTIFICAÇÃO DA VÍTIMA  1

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

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

NOTIFICA Vossa Senhoria para que entre em contato com esta Promotoria  de
Justiça, no prazo de 05 dias2, pessoalmente ou através do telefone XXXX-XXXX, no horário de
08h às 18h, ou por e-mail (pjxxx@mpma.mp.br), para o fim de informar os prejuízos materiais
decorrentes do crime de que foi vítima no dia XX, ocorrido na rua X, no Bairro X, na Cidade de
XXXX, que  resultou  na  instauração  do  Inquérito  Policial/PIC  nº  XXXXXX  (autos  nº
XXXXXXXXXXXXX),  em tramitação  no  Fórum da  Comarca  XXX,  podendo  ainda  apresentar
documentos comprobatórios de gastos realizados em decorrência do prejuízo causado pelo
crime e número da conta bancária para eventual depósito de valor a título de reparação de
danos, considerando que autor do fato foi indiciado pelo crime do art.  XXXX, que admite o
Acordo  de  Não Persecução  Penal  (que  na  prática  significa  a  não  instauração  de  processo
criminal em seu desfavor), sendo que uma das condições para esse acordo é a reparação do
dano à vítima.

______/MA, ___ de ____ de 2020.

________________________________________

Promotor (a) de Justiça

1 Apesar  da  lei  somente  prever  a  intimação  da  vítima  quando  da  homologação  do  ANPP  e  de  seu  eventual
descumprimento (art.28-A,§9º, do CPP), sugere-se, sempre que possível, a notificação da vítima para apresentar ao
Ministério Público informações sobre os danos causados pelo crime para que seja a condição de reparação do dano no
ANPP (art.28-A,I, do CPP) melhor definida no acordo, sendo relevante, inclusive, a vítima fornecer o número de conta
bancária para eventual depósito de valor a ser reparado pelo dano causado pelo crime. Consta no Ato Regulamentar nº
19/2020 da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, em seu art.1º, inciso I: “Art. 1°. Para a celebração do acordo
de não persecução penal a que se refere o artigo 28-A do Código de Processo Penal, o membro do Ministério Público
deverá: 
I  -  Registrar, nos autos da investigação, a manifestação acerca da possibilidade de celebração de acordo de não
persecução penal, ouvindo, sendo necessário e possível, a vítima ou seu representante legal, para obter os elementos
que permitam apurar a extensão do dano ou identificar a coisa a ser restituída [...]”; 
2 Prazo este sugerido apenas, posto que não há prazo fixado em lei e nem no Ato Regulamentar nº 19/2020 da
Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.
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