
 

ESTADO DO PIAUÍ 
POLÍCIA MILITAR 

 

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DO OFENDIDO E DE 
COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO 
OPM Nº OCORRÊNCIA 

 

MANIFESTAÇÃO DO OFENDIDO 

EU, _________________________________________________________, por este instrumento, manifesto o 

interesse: 

□ Em exercer o direito de representação ou autorização em caso de ação penal privada contra o autor do 

fato. 

Nesta oportunidade, autorizo o acesso ao registro ou boletim médico realizado em decorrência do 

presente registro de ocorrência policial. 

□ Em decidir posteriormente, estando ciente, para os fins previstos no artigo 103 do Código Penal e no 

artigo 38 do Código de Processo Penal, que devo exercer o direito de representação ou autorização, em 

caso de ação penal privada, no prazo de 06 (seis) meses, a contar desta data, sendo que o meu 

desinteresse acarretará a extinção de punibilidade, na forma do art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

restando à guarnição a liberação do autor do fato. 

 

DO COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA 

Fica V. Sª. comprometida a comparecer no Fórum da Comarca de _____________________________, com 

endereço à ______________________________________________________, na secretaria do Juizado Especial 

Criminal, no dia ________/__________/__________, às _________________horas. 

Observação: o não comparecimento poderá acarretar em renúncia ao direito de representação ou não 

autorização em caso de ação penal privada. 

 
_____________________________________________________ 

ASSINATURA 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO DO AUTOR 

Eu, _________________________________________________________, por este instrumento, assumo, nos 

termos do parágrafo único do artigo 69 da Lei 9099/95, o compromisso de comparecer no Juizado Especial 

Criminal, acompanhado de Advogado(a) ou Defensor(a) Público(a), em virtude dos fatos registrados neste termo 

circunstanciado, conforme ciência da audiência abaixo. Fico ciente que a concordância em comparecer ao JECRIM 

não implica em confissão de qualquer natureza, admissão de culpa ou anuência às declarações da parte contrária, 

e que o não comparecimento no dia e hora ajustados neste termo me sujeitará às medidas previstas na Lei 

9099/95. 

 

DO COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA 

Cientifico que V. Sª. deverá comparecer no Fórum da Comarca de _____________________________, com 

endereço à ______________________________________________________, na secretaria do Juizado Especial 

Criminal no dia ________/__________/__________, às _________________horas. 

 
 

_____________________________________________________ 
ASSINATURA 
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