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6. PEÇAS PROFISSIONAIS 
 

6.1. Modelos gerais de peça 

 No processo penal, regra geral, existem apenas dois tipos de peças diferentes, isto é, a 
estrutura de qualquer peça sempre deverá obedecer a dois pré-definidos modelos, um destinado 
aos requerimentos em geral e outro aos recursos, como veremos a seguir. 
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6.1.1. Modelo geral de peça simples 
 
 Este modelo de peça é utilizado para todos os requerimentos, habeas corpus, revisão 
criminal, alegações finais, etc. Consiste em uma peça única, com endereçamento, qualificação, a 
descrição dos fatos, do direito e o pedido. 
 
Exemplo:  

 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ____ Vara Criminal da Comarca 
___________________. 
 
 
 
 
Autos nº_____. 
 
 

(Pulam-se aproximadamente 10 linhas do endereçamento até o preâmbulo,  
com a epígrafe no meio do espaço) 

 
 
 
 
 

FULANO DE TAL, já qualificado, nos autos da AÇÃO PENAL que lhe 
move a JUSTIÇA PÚBLICA, processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, 
respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer _____________________, com fundamento 
no art. ..........., pelos motivos a seguir expostos: 

 
  1) DOS FATOS. 
  (Aqui o candidato vai relatar os fatos que envolvem o problema 
formulado. Deve se ater ao que foi exposto na prova, sem, contudo, fazer cópia literal do 
problema). 
 
   2) DO DIREITO.  
  (Esta é a parte onde o candidato vai apresentar sua argumentação, visando 
o resultado pretendido. Tudo o que for argumento para amparar a tese sustentada deve ser 
exposto, na busca do convencimento do julgador) 
 
  3) PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja...................., por ser medida de JUSTIÇA! 
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/ data). 
 
 
  (nome e assinatura do advogado/ nº da OAB) 
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6.1.2. Modelo geral de peça composta  

 
 Este modelo de peça é utilizado para a maioria dos recursos, tais como RESE, 
Apelação, Agravo etc. Consiste em duas peças: uma de interposição (ou juntada) e outra de 
razões (ou contra-razões). 
 

Exemplo: 

 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ____ Vara Criminal da Comarca 
___________________. 
 
 
 
 
Autos nº_____. 
 
 

(Pulam-se aproximadamente 10 linhas do endereçamento até o preâmbulo,  
com a epígrafe no meio do espaço) 

 
 
 
 
 

FULANO DE TAL, já qualificado, nos autos da AÇÃO PENAL que lhe 
move a JUSTIÇA PÚBLICA, processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, 
respeitosamente perante Vossa Excelência, interpor RECURSO, com fundamento no art........., 
do Código de Processo Penal. 

 
Requer seja recebido o presente e encaminhado ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de ..............., com as razões em anexo. 
 

 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/ data). 
 
 
  (nome e assinatura do advogado/ nº da OAB) 
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RAZÕES DE RECURSO 
RECORRENTE: ............................... 
RECORRIDA: Justiça Pública 
Processo nº ........., da _____ Vara Criminal da Comarca ___________. 
 
 
 

(Pular aproximadamente 5 linhas) 
 
 
 
  EGRÉGIO TRIBUNAL, 
  COLENDA CÂMARA, 
 
  Em que pese o notório saber jurídico do meritíssimo Juiz de primeiro grau, 
impõe-se a reforma da respeitável sentença  (ou decisão) pelas razões fáticas e de direito que  
passa a expor. 
 
  1) DOS FATOS. 
  (Aqui o candidato vai relatar os fatos que envolvem o problema 
formulado. Deve se ater ao que foi exposto na prova, sem, contudo, fazer cópia literal do 
problema). 
 
   2) DO DIREITO.  
  (Esta é a parte onde o candidato vai apresentar sua argumentação, visando 
o resultado pretendido. Tudo o que for argumento para amparar a tese sustentada deve ser 
exposto, na busca do convencimento do julgador) 
 
  3) PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja...................., por ser medida de JUSTIÇA! 
 
  (local/data) 
 
  (nome e assinatura do advogado/nº OAB) 
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6.2. PEÇAS (ESPÉCIES) 
 

6.2.1. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE 
 
 O pedido de relaxamento da prisão em flagrante deverá ser formulado se, pela 
formulação do problema, for possível identificar que a prisão ocorreu fora das hipóteses legais 
ou que há vício na elaboração do Auto de Prisão em Flagrante. Analisemos as duas hipóteses. 
 
PRISÃO EM FLAGRANTE 
 
 É a prisão que ocorre durante a prática de uma infração penal ou momentos após; é a 
prisão que tem lugar ainda no calor dos acontecimentos. Segundo disposição do nosso Código de 
Processo Penal (art. 301) os agentes e as autoridades policiais devem e qualquer pessoa do povo 
pode prender quem se encontre em estado de flagrância. 
 
 A prisão em flagrante é a única modalidade de prisão cautelar que dispensa a 
apresentação de mandado, justamente por ser imposta no momento da prática delitiva. Por essa 
razão, deve-se observar se ela foi realizada dentro dos limites legais. 
 
Hipóteses legais: 
 
 1) Flagrante próprio ou real (art. 302, I e II, CPP): ocorre quando alguém é 
surpreendido cometendo uma infração penal ou quando acaba de cometê-la. É a hipóteses 
clássica de flagrante. 
 
 2) Flagrante impróprio ou quase-flagrante (art. 302, III, CPP): ocorre quando 
alguém é perseguido logo após a prática de uma infração penal, em situação que faça presumir 
ser ele o seu autor. 
 
 3) Flagrante ficto ou presumido (art. 302, IV, CPP): ocorre quando alguém é 
encontrado logo depois da prática de uma infração penal, com instrumentos, armas, objetos ou 
papéis que façam presumir ser ele o seu autor. 
 
 4) Flagrante retardado ou diferido (art. 2º, I, da Lei nº 9.034/95): ocorre quando, nos 
crimes praticados por organizações criminosas, os agentes policiais deixam de prender os 
suspeitos no momento em que se deparam com a prática criminosa, aguardando momento mais 
oportuno para fazê-lo, do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações. 
Há dispositivo semelhante no art. 53, II, da Lei nº 11.343/06. 
 
Hipóteses ilegais. 
 
 A doutrina aponta, ainda, algumas hipóteses nitidamente ilegais de flagrante: 
 
 1) flagrante preparado ou provocado (delito de ensaio): alguém induz o autor à 
prática do crime, viciando sua vontade, e, em seguida, o prende em flagrante. Como a infração 
não foi praticada espontaneamente pelo agente, não pode existir crime, caracterizando, na 
hipótese, crime impossível (Súmula 145 do STF). 
 
 2) flagrante forjado: policiais ou terceiros criam, forjam, provas de um crime que 
sequer existe. 
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Flagrante de acordo com o crime: 
 
 1) crimes permanentes: enquanto não cessar a permanência, o agente encontra-se em 
situação de flagrância, como por exemplo ocorre no crime de seqüestro (art. 148, CP). 
 
 2) crimes habituais: em tese não se admite, pois o crime só se caracteriza com a 
reiteração da conduta, o que não se pode verificar num ato isolado. Há, contudo, doutrinadores 
que admitem tal hipótese, desde que haja investigação anterior e provas da habitualidade. 
 
 3) crimes de ação penal privada: neles, o ofendido, se não for o autor da prisão, 
deverá ratificá-la no prazo de entrega da nota de culpa, ou seja, em 24 horas, sob pena de 
relaxamento. 
 
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 
 
 Efetuada a prisão em flagrante, ela precisa ser formalizada, documentada, o que se faz 
através do respectivo auto. Isso porque, como dito, ela independe de mandado e, assim, a 
verificação de sua legalidade será feita posteriormente pelo juiz, através da análise do documento 
em questão. 
 
 A autoridade competente para a lavratura do auto é a da circunscrição onde foi 
efetuada a prisão. Se ela foi realizada em local distinto daquele onde se consumou a infração, 
posteriormente os autos de inquérito seguirão para a autoridade policial respectiva. 
 
 Apresentado o preso à autoridade, a elaboração do autos seguirá as seguintes etapas: 
 
 1) Antes da lavratura, comunicação da prisão à família do preso ou a quem ele indicar 
(art. 5º, LXIII, CF); 
 
 2) Oitiva do condutor, colheita de sua assinatura e entrega do recibo de entrega de 
preso; 
 
 3) Oitiva de pelo menos 2 testemunhas que tenham acompanhado o condutor e 
colheita de suas assinaturas. Se não houver, devem assinar o auto 2 testemunhas que tenham 
presenciado a apresentação do preso à autoridade. 
 
 4) Se estiver presente, oitiva da vítima; 
 
 5) Oitiva do preso, alertando-o de seu direito ao silêncio e observando-se, no que 
couber, os dispositivos do interrogatório judicial. Se o preso não souber, não puder ou se recusar 
a assinar, 2 testemunhas assinarão após a leitura, em sua presença. 
 
 6) Encerrada a lavratura, cópia do auto será encaminhada ao juiz no prazo de 24 
horas, a contar da prisão. No mesmo prazo deve ser enviada cópia à Defensoria Pública, se o 
preso não tiver declinado possuir advogado. 
 
Nota de culpa. 
  
 No prazo de até 24 horas após a prisão, deverá ser entregue a nota de culpa ao preso 
(art. 306, § 2º, CPP), que indicará o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. A 
falta de entrega no prazo estipulado pode trazer o relaxamento da prisão. 
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MODELO DE PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRA NTE 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ____ Vara do Júri da Comarca  
_____________ 
 
 
 
 
 
Autos nº _______ 
 
 
 
 
 
 

“A”, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador do RG nº 
__________, inscrito no CPF sob nº______________, (endereço), no Auto de Prisão em 
Flagrante  em epígrafe, por seu advogado infra-assinado (procuração em anexo), vem perante 
Vossa Excelência, requerer o RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE , com 
fundamento no artigo 5º, LXV, da Constituição Federal, pelas razões que passa a expor: 

 
  1) DOS FATOS.  
  O Requerente foi preso em flagrante, pois teria infringido o art. 121, 
caput, do Código Penal, ao efetuar 10 disparos de arma de fogo contra “B”. 
 
  Encontra-se detido na Cadeia Pública local desde a data de 20 de maio. 
 
   2) DO DIREITO.   
  Excelência, não há motivos para a manutenção da prisão do Requerente. 
 
  Com efeito, a prisão em flagrante imposta não atendeu às exigências 
legais. Sabe-se que referida modalidade de prisão cautelar só pode ser imposta dias das hipóteses 
previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. 
 
  Pode-se verificar que, no caso em tela, o Requerente não foi preso durante 
a prática do delito, nem quando ele tinha acabado de ser cometido. Também não foi perseguido 
em circunstâncias que fizessem presumir ser ele o autor da prática delitiva, muito menos foi 
encontrado, logo depois da prática do crime, com objetos ou armas que o ligassem a tal prática. 
 
  O Requerente foi detido dois dias depois do delito ter sido cometido, em 
plena Universidade, quando assistia à aula de Direito Penal. Não há nexo nenhum entre o 
momento da prisão e a prática do delito. Note-se que, ainda que se pudesse presumir ser ele o 
autor do crime, em razão de algum objeto encontrado em seu poder – o que não é o caso – a 
prisão não foi efetuada logo depois da prática do crime. O requisito temporal, portanto, está 
afastado. 
 
  A melhor solução, portanto, é o relaxamento da prisão. 
 
  3) DO PEDIDO. 
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  Diante do exposto, requer o relaxamento da prisão imposta ao Requerente, 
expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, por ser medida de JUSTIÇA!  
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.2. LIBERDADE PROVISÓRIA (art. 321 e seguintes, CPP). 

 É o instituto processual que garante ao acusado o direito de aguardar o curso do 
processo em liberdade. 

 
 Não é admitida a liberdade provisória nos crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº 
9.613/98), de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06) e assemelhados e nos ligados a organizações 
criminosas (Lei nº 9.034/95). Anote-se que a proibição que existia em relação aos crimes 
hediondos não mais persiste, em razão da alteração da Lei nº 8.072/90, promovida pela Lei nº 
11.464/07. Da mesma forma, a proibição de liberdade provisória aos crimes de porte ilegal de 
arma de fogo de uso proibido, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de 
fogo, foi afastada por decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Adin 3.112-1. 
 
 No Exame de Ordem, basicamente vamos trabalhar com duas modalidades de 
liberdade provisória – sem o arbitramento de fiança e com o arbitramento de fiança, podendo-se 
cumular o pedido, conforme o caso que se apresente. 
 
 Pode o pedido ser formulado durante a fase de inquérito policial ou durante o curso 
da ação penal, antes do trânsito em julgado. 
 
Liberdade provisória sem fiança  (art. 310, CPP). 
 
 O juiz deve conceder a liberdade provisória independente do pagamento de fiança 
quando: 
 
 a) verificar que o acusado agiu amparado por causa excludente de ilicitude (art. 310, 
caput); 
 
 b) verificar que não se encontram presentes os motivos autorizadores da prisão 
preventiva (art. 310, parágrafo único, CPP). 

 
 Aqui pouco importa se a infração é afiançável ou inafiançável, o que importa é a 
verificação dos requisitos legais. A liberdade provisória sem fiança, como adiantado, só pode ser 
concedida pelo juiz, após oitiva do Ministério Público. Caso concedida, o acusado ficará 
vinculado ao juízo através da assinatura de termo de comparecimento aos atos processuais, sob 
pena de revogação. 
 
 Quando se tratar de crime contra a economia popular ou de sonegação fiscal, o juiz 
somente poderá conceder a liberdade provisória mediante fiança, por expressa disposição contida 
no art. 325, § 2º, do CPP. 

  
Liberdade provisória com fiança (art. 323 e segs., CPP). 

 
 Fiança é uma caução destinada a garantir o cumprimento das obrigações processuais 
pelo réu. Seu mecanismo consiste em depositar determinada quantia como garantia da liberdade 
do acusado durante o processo. 
 
 A fiança poderá ser feita através de depósito (dinheiro, pedras preciosas, títulos da 
dívida pública) ou através de hipoteca (art. 330, CPP). 

 
 O Código de Processo Penal traz as hipóteses em que não deverá ser concedida 
fiança, ou seja, trata da inafiançabilidade. Se a infração não se encaixar nas hipóteses 
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relacionadas, ela é afiançável. 
 

 Não se concederá fiança: 
 a) em crimes punidos com reclusão, cuja pena mínima seja superior a 2 anos; 
 
 b) na contravenção penal de vadiagem (art. 59, Dec. Lei 3688/41); 

 
 c) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade, se o réu já tiver sido 
condenado por outro crime doloso, com trânsito em julgado; 

 
 d) se houver prova de ser o réu vadio; 

 
 e) nos crimes punidos com reclusão que provoquem clamor público ou que tenham 
sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; 

 
 f) a quem tiver quebrado fiança ou desrespeitado obrigação no mesmo processo; 

 
 g) em caso de prisão civil, disciplinar, administrativa ou militar; 

 
 h) a quem estiver no período de prova de sursis ou livramento condicional, salvo de o 
novo processo for por crime culposo ou contravenção penal; 

 
 i) quando presentes os motivos que autorizem a decretação da prisão preventiva. 

 
 São também inafiançáveis os crimes de racismo, hediondos, tráfico ilícito de 
entorpecentes, terrorismo, tortura, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, por 
disposição constitucional.  

  
 A autoridade policial pode conceder fiança nos casos de crimes apenado com 
detenção e prisão simples (art. 322), lembrando que, em princípio, a maior parte dessas infrações 
são de menor potencial ofensivo, o que leva à aplicação dos institutos previstos na Lei nº 
9.099/95. 
 
Observação: 
 
 Note-se que, em suma, no pedido de liberdade provisória deve-se procurar 
demonstrar que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou então 
que a fiança (que é direito subjetivo do indiciado ou réu) é admitida na hipótese. Assim, trabalha-
se com o mérito subjetivo do preso e com as circunstâncias da infração para pleitear a soltura e 
não se ataca a legalidade da medida, como se faz no pedido de relaxamento da prisão em 
flagrante. 
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MODELO DE LIBERDADE PROVISÓRIA  

 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ___ Vara Criminal da Comarca  ________. 
 
 
 
 
Autos nº _______ 
 

 
 
 
 
 
 
“A”, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador do RG nº 

__________, inscrito no CPF sob nº______________, (endereço), no Auto de Prisão em 
Flagrante em epígrafe, por seu advogado infra-assinado (procuração em anexo), vem perante 
Vossa Excelência requerer LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA , com fundamento no 
artigo 5º,  LXVI, da Constituição Federal e art. 310, parágrafo único, do Código de Processo 
Penal, pelos motivos que passa a expor: 

 
  1) DOS FATOS.  
  O Requerente foi preso em flagrante delito, no último dia 20 de maio, pois 
teria subtraído mediante grave ameaça a bolsa da transeunte “B”, na Rua das Flores, nesta 
cidade. 
 
  Encontra-se ainda detido na Cadeia Pública local. 
 
  2) DO DIREITO.   
  Excelência, a liberdade provisória deve ser concedida. 
 
  De fato, não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores 
da prisão preventiva. Como se pode verificar, não há que se falar em garantia da ordem pública, 
uma vez que o Requerente não denota periculosidade, pois é primário e ostenta bons 
antecedentes (doc. ___). Não há fundado motivo para se acreditar que vá colocar em risco a 
ordem social através da prática de novos delitos. 
 
  Da mesma forma, não há que se dizer que o Indiciado solto possa oferecer 
qualquer obstáculo à produção da prova, pois não apresenta, como já dito, o perfil de pessoa 
perigosa, assim, não está presente o requisito da conveniência da instrução criminal. Muito 
menos razão existe para se acreditar que o Requerente apresente risco iminente de fuga, o que 
justificaria a decretação da custódia pelo fundamento da garantia de aplicação da lei penal, pois 
o Requerente é comerciante estabelecido há 10 anos no mesmo local (doc. ___), tem família 
constituída, residência fixa (doc. ___), não apresentando qualquer indício de que possa se furtar à 
aplicação da lei. 
 
  Assim, não estando presentes os requisitos da custódia preventiva, não há 
que se falar em manutenção da prisão em flagrante, consoante redação do art. 310, parágrafo 
único, do Código de Processo Penal. 
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  A melhor solução para o caso presente, então, é a soltura do Requerente, 
mediante a assinatura do termo de comparecimento aos atos processuais. 
   
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer, após oitiva do digno representante do 
Ministério Público, a concessão da liberdade provisória ao Requerente, mediante assinatura do 
termo de comparecimento, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor, por ser medida de 
JUSTIÇA!  
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.3. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA OU TEMPORÁRIA. 
 
 Como visto, se a prisão em flagrante for ilegal, ou por ter sido imposta fora das 
hipóteses previstas em lei, ou por conter o auto de prisão em flagrante algum vício de 
formalidade, deve referida prisão ser relaxada. 
 
 Caso ela seja legal, mas o preso, em razão de suas condições pessoais, não apresente 
risco ao processo nem à sociedade, autoriza-se a concessão da liberdade provisória, que pode 
acontecer mediante o arbitramento de fiança ou não, conforme o caso. 
 
 Já se foi imposta uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, muito embora 
possa eventualmente se falar em relaxamento (no caso de excesso de prazo), não há que se falar 
em liberdade provisória, mas sim em sua revogação. De fato, a liberdade provisória é um 
instituto que permite ao réu responder aos termos do processo em liberdade, diante de uma prisão 
em flagrante legal. É um benefício concedido ao indiciado/acusado. A prisão preventiva e a 
temporária são impostas por ordem do juiz e se elas foram decretadas sem que se atenda ao 
critério da necessidade, sem fundamento ou sem observância dos critérios legais, deve ela ser 
revogada, ou seja, cancelada. 
 
 Assim, tendo em vista o Exame de Ordem, se um problema for apresentado, 
constando uma prisão preventiva ou temporária imposta abusivamente, caberá ao candidato 
redigir o pedido de revogação, que em termos de modelo não foge nada ao que já foi estudado 
(relaxamento e liberdade provisória). 
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MODELO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA OU 
TEMPORÁRIA 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ____ Vara Criminal da Comarca  
_____________ 
 
 
 
 
Autos nº ______. 
 
 
 
 
 
 
 

“A”, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador do RG nº 
__________, inscrito no CPF sob nº______________, (endereço), nos autos da Ação Penal que 
lhe move a Justiça Pública, processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado (procuração 
em anexo), vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer a REVOGAÇÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA , com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, pelas 
razões que passa a expor: 

 
  1) DOS FATOS.  
  O Acusado foi denunciado por suposta infração ao art. 171, caput, do 
Código Penal, pois teria obtido vantagem ilícita em prejuízo alheio, ao empregar o denominado 
“golpe do bilhete premiado” em via pública desta cidade. 
 
  A denúncia foi recebida por Vossa Excelência, momento em que foi 
decretada a prisão preventiva do Acusado, sob o fundamento de que seus antecedentes apontam 
que se ele continuasse em liberdade, continuaria a praticar crime, portanto, necessária a custódia 
cautelar. O mandado foi cumprido e o Réu encontra-se detido no Centro de Detenção Provisória 
local. 
 
 
   2) DO DIREITO.   
  Excelência, a prisão preventiva imposta ao Acusado deve ser revogada. 
 
  De fato, não há motivos para a decretação, uma vez que o Acusado, por 
suas condições subjetivas, não dá indícios de que pode praticar crimes se em liberdade. Não há 
que se falar que seus antecedentes autorizam a medida, pois assim se estaria violando o 
consagrado princípio constitucional da presunção de inocência. 
 
  Admitir a prisão por eventuais antecedentes é presumir a culpabilidade no 
caso presente e não a inocência, o que é inaceitável. Note-se que o Acusado é tecnicamente 
primário, tem residência fixa e trabalho honesto, nada indicando que seja dado a práticas 
delitivas. 
 
  O motivo autorizador da prisão preventiva para garantia da ordem pública 
está intimamente ligado à periculosidade do agente, que está totalmente afastada no caso 
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concreto. Como se sabe, a prisão em nosso sistema processual é medida de exceção e só deve ser 
imposta em casos extremos, naqueles casos em que se denota que o Acusado não tem condições 
de conviver em sociedade, pois colocará em risco a paz social. 
 
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja revogada a prisão imposta ao Acusado, 
expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, por ser medida de JUSTIÇA!  
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.4. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO 
 
 Representação é a manifestação de vontade do ofendido ou de seu representante legal, 
no sentido de ser instaurada a ação penal. Exemplos de crimes que exigem representação no 
Código Penal: art. 129, caput (este por força do art. 88 da Lei nº 9.099/95); art. 130; art. 147. 
 
 A natureza jurídica da representação é de condição de procedibilidade, ou seja, é 
condição para que o Ministério Público possa intentar a ação penal, possa proceder à ação, caso 
contrário, não poderá agir. Ela é verdadeira autorização para que o órgão ministerial possa 
propor a ação penal. 
 
 Note-se que a representação oferecida pela vítima ou seu representante legal, não 
vincula o Ministério Público a oferecer denúncia. O promotor ou procurador deverá analisar se 
estão presentes os requisitos para propor a ação. A vontade do ofendido importa apenas para 
autorizar o Ministério Público a analisar as condições da ação. 
 
 O prazo para oferecimento da representação é de 6 meses, a contar da data em que o 
ofendido vier a saber quem é o autor da infração penal, conforme art. 38, CPP. O não 
oferecimento da representação dentro do prazo acarreta a extinção da punibilidade pela 
decadência (art. 107, IV, CP). Assim, o prazo para representação é decadencial: não oferecida no 
prazo, terá o ofendido decaído de seu direito. 
 
 Quanto à forma, não se exige nenhum rigor formal, basta a inequívoca manifestação 
de vontade do ofendido, no sentido de ver o autor do fato processado. O art. 39 do CPP, porém, 
indica que ela deve conter todas as informações que possam servir à apuração do fato e da 
autoria. 
 
 Ressalte-se que se o ofendido representar apenas um, dos vários autores, o Ministério 
Público poderá denunciar todos eles. Isso é o que se chama de eficácia objetiva da representação.  
 
 A titularidade do direito de representação é: 
 
 a) do ofendido, em regra; 
 
 b) do representante legal, se o ofendido tiver menos de 18 anos ou for doente mental; 
 
 c) do cônjuge, ascendente, descendente ou irmãos (CADI), se o ofendido for morto ou 
declarado ausente; 
 
 d) de um curador especial, no caso dos interesses do ofendido e do representante 
colidirem ou se não houver representante. Na hipótese de nomeação de curador, ele não está 
obrigado a representar, deve avaliar o interesse do assistido. 
  
 No caso de ser pessoa jurídica a que deva oferecer representação, esta deve ser feita 
através da pessoa indicada no respectivo contrato social ou por seus diretores e sócios gerentes. 
 
 A representação poderá ser dirigida ao juiz, ao representante do Ministério Público e 
à autoridade policial, nos termos do art. 39, caput. São os destinatários da representação. 
 
 Uma vez oferecida a representação, é possível voltar atrás, ou seja, retratar-se? Sim, 
desde que a retratação seja realizada antes do oferecimento da denúncia, como estampado no art. 
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25, CPP. Não é possível após esse momento, pois a partir daí o Ministério Público já conta com a 
autorização de que necessitava e não pode dispor da ação, como visto anteriormente. Nunca é 
demais lembrar que se trata de ação pública, de titularidade do Ministério Público. 
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MODELO DE REPRESENTAÇÃO 
 
Ilustríssimo Senhor Doutor Delegado de Polícia da ____ Delegacia de Polícia de 
_____________. 
 
 

 
 
 
 
 
 
“A”, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador do RG nº 

__________, inscrito no CPF sob nº______________, (endereço), por seu advogado infra-
assinado (procuração com poderes especiais em anexo), vem, respeitosamente perante Vossa 
Senhoria, oferecer REPRESENTAÇÃO contra “B”, (qualificação), com fundamento no artigo 
39 do Código de Processo Penal, pelos motivos que passa a expor: 

 
  1) DOS FATOS.  
  O Requerente foi vítima, no último dia 20 de maio, de ameaça proferida 
por “B”, diante de seus familiares. “B”, sem pudores, disse ao Requerente, em alto e bom som, 
que ria matá-lo com um tiro na cabeça na primeira oportunidade, pois conhecia todos os passos 
do Requerente. 
 
  2) DO DIREITO.   
  Tendo em vista os fatos acima narrados, torna-se evidente que, assim 
agindo, o ofensor praticou a conduta descrita no art. 147 do Código Penal, pois ameaçou o 
Requerente, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. 
 
  Note-se que a ameaça revestiu-se de seriedade, foi proferida de forma 
serena pelo ofensor, não havendo qualquer discussão no momento da conduta. Ressalte-se ainda 
que o Requerente, de fato, sentiu-se atemorizado, pois não há dúvidas de que poderia 
efetivamente sofrer mal injusto e grave. 
 
  Como tal infração exige a condição de procedibilidade da representação, 
oferece esta para que possa ter curso o competente persecução penal, com a instauração do 
devido Termo Circunstanciado e demais providências legais. 
 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja recebida a presente Representação, 
lavrando-se o competente Termo Circunstanciado e prosseguindo-se nos demais termos legais.  
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.5. QUEIXA-CRIME 
 
 Queixa-crime ou simplesmente queixa é a petição inicial da ação penal privada, 
modalidade de ação penal já estudada anteriormente. Como toda petição inicial a queixa-crime 
deve preencher os requisitos enumerados pela lei para que possa ser recebida, possibilitando o 
regular desenvolvimento do processo. 
 
Requisitos (art. 41, CPP): 
 
 a) Descrição do fato em todas as suas circunstâncias. 
 A descrição na peça inicial deve ser exata, de modo a possibilitar a perfeita 
identificação da acusação para que seja exercido o direito de defesa. Deve-se narrar tudo o que se 
passou e na forma em que se passou, de modo que o julgador possa vislumbrar a possibilidade de 
ter existido crime, bem como a possibilidade de ser o querelado seu autor. 
 
 b) Qualificação ou identificação do querelado.  
 Se não for possível qualificar o querelado, isto é, apontar sua completa 
individualização, deve-se indicar os dados que possibilitem sua identificação. Tratam-se aqui de 
dados físicos, que permitam ao menos saber quem ele é, muito embora não se saiba sua 
qualificação, pois não se pode imputar vagamente a prática de um crime a alguém de quem não 
se tem a mínima certeza de quem seja. Caso não seja possível colher o menor elemento 
identificador, deve-se rejeitar a peça.  
 
 c) Classificação jurídica do fato.  
 É necessário apontar qual a previsão legal para a conduta que é narrada na inicial. 
Isso porque não se admite o recebimento da queixa de fato que não é considerado crime pela lei 
penal. Assim, ainda que não seja uma classificação imodificável, o correspondente abstrato ao 
fato concreto deve ser trazido na peça inicial. 
 
 d) Rol de testemunhas.  
 A apresentação do rol de testemunhas aparece como requisito, mas é óbvio que ele só 
será exigido se houver testemunha a ser inquirida. Havendo, este é o momento de arrolar, sob 
pena de preclusão. 
 
 Note-se que para a queixa, outros requisitos ainda são exigidos, no que diz respeito à 
procuração outorgada ao advogado, nos termos do art. 44 do CPP. Deve o instrumento de 
mandato conter poderes especiais para promover a ação, além de fazer menção ao fato criminoso 
e indicar o nome do querelado (há erro de redação no CPP, que traz, erroneamente, a palavra 
querelante).  
 
 O prazo para o oferecimento da queixa é de 6 meses, a contar da data do 
conhecimento da autoria do delito, ou do término do prazo do Ministério Público, dependendo da 
modalidade de ação. 
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MODELO DE QUEIXA-CRIME 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ____ Vara Criminal da Comarca 
______________. 
 

 
 
 

Ref. IP nº ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A”, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portadora do RG nº 

__________, inscrita no CPF sob nº_________, (endereço), por seu advogado infra-assinado 
(procuração com poderes especiais em anexo), vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, 
oferecer QUEIXA-CRIME contra “B”, (qualificação), com fundamento no artigo 30 do Código 
de Processo Penal, pelos motivos que passa a expor: 

 
  1) DOS FATOS. 
  Na data de 20 de abril, a Querelante estava em uma festa quando foi 
ofendida pelo Querelado, que a chamou de “vaca”. Note-se que o Querelado é ex-marido da 
Querelante e não aceita o término da relação conjugal. 
 
  Foi instaurado o competente Inquérito Policial, que colheu todos os 
elementos necessários à propositura da ação penal e que segue em anexo. 
 
  2) DO DIREITO.   
  De acordo com os fatos apurados na peça investigatória, não resta dúvida 
que o Querelado infringiu o art. 140 do Código Penal. 
 
  De fato, a ofensa contra a honra, cuja prova se encontra estampada nos 
depoimentos colhidos na fase de inquérito e que serão corroborados em juízo, foi praticada sem 
que a Querelante tivesse dado qualquer motivo para tal. Como dito anteriormente, a Querelante 
foi casada com o Querelado, que não aceita, até hoje, a separação do casal. Tal fato, contudo, não 
dá o direito ao Querelado de ofender a Querelante. 
 
  A conduta praticada pelo Querelado é grave e trouxe conseqüências 
humilhantes à Querelante, não podendo restar impune. Como se sabe, tal crime se processa, em 
regra, mediante ação penal de iniciativa privada e, por essa razão, oferece a presente queixa.. 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja recebida a presente queixa-crime, 
prosseguindo-se nos termos do art. 72 e seguintes da Lei nº 9.099/95, até final condenação do 
Querelado, na pena do art. 140 do Código Penal. 
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  Requer ainda sejam ouvidas as testemunhas constante do rol abaixo. 
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
 
 
 
 
Rol de testemunhas: 
 
1)_____________, (qualificação e endereço); 
2)_____________, (qualificação e endereço); 
3)_____________, (qualificação e endereço). 
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6.2.6. RESPOSTA À ACUSAÇÃO (art. 396-A, CPP) 
 
 Peça destinada ao oferecimento da primeira defesa por escrito do réu no processo. 
Nela, pode-se: 
 
 a) discutir o mérito da imputação; 
 
 b) argüir preliminares e opor exceções que verificar existirem; 
 
 c) requerer as diligências que entender necessárias; 
  
 e) juntar documentos e especificar provas que pretende produzir ; 
 
 f) arrolar testemunhas.  
 
 O prazo para apresentação é de 10 dias, a contar da citação do Acusado. 
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MODELO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da _____Vara Criminal da Comarca _________. 
 
 
 
 
Autos nº _____ 
 
 
 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos da Ação Penal que lhe move a Justiça 
Pública, processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente perante 
Vossa Excelência, com fundamento no artigo 396-A do Código de Processo Penal, apresentar 
sua RESPOSTA À ACUSAÇÃO, expondo e requerendo o seguinte: 

 
  1) DOS FATOS.  
  O Acusado foi denunciado e está sendo processado por suposta infração 
ao art. 213 do Código Penal, pois teria submetido “B” à prática de conjunção carnal mediante 
grave ameaça. 
 
  2) DO DIREITO.   
  A acusação dirigida ao Réu é infundada, devendo ele ser absolvido 
sumariamente, pois mais do que evidente pelos documentos já juntados aos autos que a relação 
sexual foi consentida. 
 
  O Acusado e “B” mantêm longo relacionamento amoroso e a presente 
persecução só foi instaurada porque, após uma briga do casal, “B” resolveu dizer em sede de 
Boletim de Ocorrência, que havia sido estuprada pelo Acusado. 
 
  Como se nota de suas próprias declarações em sede de inquérito, ela 
admitiu a farsa e afirmou que a relação dói mesmo consentida. Assim, não há que se falar em 
crime. 
 
  (OBS: Nesta peça, a defesa já deve discutir matéria de mérito que possa 
levar à absolvição sumária, se houver, além de fazer eventuais requerimentos e arrolar as 
testemunhas que quer sejam ouvidas). 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja o Acusado absolvido sumariamente, nos 
termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal, por ser medida de JUSTIÇA! 
 
  Caso assim não entenda Vossa Excelência, e o feito atinja a fase de 
instrução, requer sejam ouvidas as testemunhas constantes do rol abaixo.  
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
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  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
 
 

 

Rol de testemunhas: 
 
1)_____________, (qualificação e endereço); 
2)_____________, (qualificação e endereço); 
3)_____________, (qualificação e endereço). 
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6.2.7. MEMORIAIS (ALEGAÇÕES FINAIS) 
 
 Momento para exposição da acusação e da defesa, propriamente ditas, discutindo-se e 
analisando-se a prova produzida nos autos, tecendo as considerações devidas. Aqui devem ser 
alegadas todas as matérias preliminares, isto é, aquelas cujo acolhimento impede a análise do 
mérito, e a matéria de mérito propriamente dita. 
 
 Dessa forma, comumente se faz a argüição em preliminar de causas extintivas da 
punibilidade e de nulidades, pois, se acolhidas, aquelas põem fim ao processo enquanto estas 
implicam na renovação dos atos processuais viciados.  
 
 A apresentação das alegações finais é obrigatória, tanto para a acusação, que não 
pode indispor da ação penal, quanto para a defesa, em atendimento aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. Vigora ainda, nesta peça, o denominado princípio da 
eventualidade, que permite às partes aduzirem toda a matéria que julgarem pertinente, sob a 
forma de pedidos subsidiários, conforme o caso. 
 
 Devem ser feitas em audiência, havendo previsão de sua apresentação por escrito, em 
forma de memoriais, no prazo de 5 dias (art. 403, § 3º,  e, art. 404, parágrafo único, do CPP). 
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MODELO DE ALEGAÇÕES FINAIS (MEMORIAIS) 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da _____ Vara Criminal da Comarca  
___________________. 
 
 
 
 
 
Autos nº  _____ 
 
 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos da Ação Penal que lhe move a Justiça 
Pública, processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente perante 
Vossa Excelência, com fundamento no artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal, apresentar 
seus MEMORIAIS, apoiados nas seguintes razões: 

 
  1) DOS FATOS.  
  O Acusado foi denunciado e está sendo processado por suposta infração 
ao art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pois teria, mediante a simulação de estar armado, subtraído 
um automóvel em via pública. 
 
  Em suas alegações finais, o ilustre representante do Ministério Público 
pugnou pela condenação do Réu, nos exatos termos da denúncia. 
  
  2) DO DIREITO.   
  Excelência, o Réu deve ser absolvido. 
 
  De fato, não se apurou nos autos a autoria do delito. De toda a prova 
colhida, nenhuma aponta com segurança para o acusado, apenas restam presunções e 
conjecturas, o que não se pode admitir no processo penal. 
 
  Quando interrogado, o Acusado negou veementemente a prática do delito, 
dizendo que no momento do crime estava em sua residência, na companhia de seus familiares. 
 
  As testemunhas arroladas pela acusação apenas disseram ter visto uma 
pessoa parecida com o Acusado no local do delito, sem, contudo, reconhecê-lo com segurança. 
Os policiais militares que atenderam à ocorrência informaram que a detenção do Réu ocorreu em 
sua residência, após terem recebido denúncia anônima de que ele ali se ocultava. 
 
  Já as testemunhas arroladas pela defesa, por seu turno, foram unânimes ao 
afirmar que o acusado estava em sua residência e que nada tem a ver com a prática do delito. 
 
  Inaceitável, portanto, que se possa condenar uma pessoa se nenhum 
elemento de prova é capaz de vinculá-la à prática delitiva, sem o mínimo de segurança. Meras 
suposições não têm o condão de sustentar a pretensão punitiva estatal. Por isso, a única solução 
para o presente caso é a absolvição do Acusado. 
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  Muito embora esteja demonstrada a inexistência de elementos 
comprobatórios da autoria delitiva, caso Vossa Excelência entenda deva condenar o acusado, 
subsidiariamente requer seja afastada a causa de aumento de pena do emprego de arma. 
 
  Com efeito, já é pacífico o entendimento de que a simulação de arma não 
pode autorizar o aumento em questão, pois não foi efetivamente empregada uma arma, no 
sentido técnico. 
 
  Se a simulação pode servir para caracterizar a grave ameaça, o mesmo não 
se pode dizer em relação à causa de aumento de pena. Se nesse sentido for admitida, teremos 
violação ao princípio da legalidade, pois não há previsão legal para o aumento pela simulação. 
 
  (OBS: Nesta peça deve-se argumentar sobre tudo que diga respeito à 
defesa do cliente, de acordo com o problema formulado: causas extintivas da punibilidade, 
nulidades e mérito propriamente dito). 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja absolvido o acusado, com fundamento no 
art. 386, IV, do Código de Processo Penal. Caso não seja esse o entendimento de Vossa 
Excelência, subsidiariamente, requer seja afastada a causa de aumento de pena descrita no Art. 
157, § 2º, I, por ser medida de JUSTIÇA!  
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.8. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 
 
 É o que se destina a possibilitar o reexame das matérias previstas no art. 581 do 
Código de Processo Penal. A posição majoritária da doutrina aponta para a taxatividade do rol, 
apesar de opiniões em contrário. De qualquer forma, estabelece referido artigo que caberá 
recurso em sentido estrito: 
 
 a) da decisão que rejeitar a denúncia ou a queixa. 
 Há exceções na legislação processual, quanto a essa decisão nos crimes de imprensa e 
nas infrações de menor potencial ofensivo, em que é desafiada por apelação. 
 
 b) da decisão que concluir pela incompetência do juízo. 
 Trata-se da decisão que reconhece a incompetência de ofício e não através de exceção 
oferecida pelas partes. 
 
 c) da decisão que julgar procedente exceção, salvo a de suspeição. 
 Como visto anteriormente, no caso da exceção de suspeição não cabe o recurso 
porque ela é julgada pela segunda instância. 
 
 d) da decisão que pronunciar o réu. 
 Hipótese em que podem recorrer o Ministério Público, o assistente de acusação e o 
acusado. Inclusive, pode o acusado recorrer da impronúncia, para sustentar que deva ser 
absolvido sumariamente, por exemplo (situação mais favorável a ele). 
 
 e) da decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, 
indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou 
relaxar a prisão em flagrante. 
  
 f) da decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. 
 
 g) da decisão que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a 
punibilidade. 
 A decisão, portanto, que declara extinta a punibilidade do acusado, apesar de ser 
definitiva, é atacada por recurso em sentido estrito e não por apelação. 
 
 h) da decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra 
causa extintiva da punibilidade. 
 A diferença em relação à previsão anterior é que aqui foi feito requerimento pela 
parte, para a declaração de extinção da punibilidade, enquanto no outro a decisão era de ofício. 
 
 i) da decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. 
 Refere-se à decisão proferida por juiz, em primeira instância. Esta decisão também se 
sujeita, como visto, ao reexame necessário. 
 
 j) da decisão que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte.  
 
 k) da decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. 
 Cuida a hipótese da lista anual que contém o nome dos jurados selecionados para 
trabalharem nas sessões do Júri. Esta lista pode ser impugnada no prazo de 20 dias, dirigindo-se 
o recurso diretamente ao Presidente do Tribunal de Justiça. 
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 l) da decisão que denegar a apelação ou julgá-la deserta. 
 Trata-se de juízo de admissibilidade do recurso de apelação. 
 
 m) da decisão que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão 
prejudicial. 
 
 n) da decisão que julgar o incidente de falsidade. 
 Trata-se do incidente de falsidade documental. 
 
 As demais hipóteses contidas no art. 581 perderam a aplicação em razão de tratar de 
matéria de execução penal, que passou a ser disciplinada pela Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução 
Penal. São eles: incisos XI, XII, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV. 
  
 O recurso em sentido estrito possibilita ao próprio juiz recorrido uma nova apreciação 
da questão, antes da remessa dos autos à Segunda Instância – o que se denomina juízo de 
retratação. 
 
 O prazo para sua interposição é de 5 dias. As razões devem ser apresentadas em 2 
dias (art. 588, CPP). Lembre-se da hipótese que impugna lista geral de jurados, onde o prazo é de 
20 dias e recurso endereçado ao Presidente do Tribunal de Justiça. 
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MODELO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRIT O 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca 
___________________. 
 
 
 
 
 
Autos nº  ______ 
 
 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos da Ação Penal que lhe move a Justiça 
Pública, processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente perante  
Vossa Excelência, interpor RECURSO EM SENTIDO ESTRITO , com fundamento no artigo 
581, IV, do Código de Processo Penal. 

 

Requer seja recebido o presente recurso e, caso Vossa Excelência 
entenda deva manter a r. decisão, seja ele encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
__________, com as razões em anexo. 

 

  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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MODELO DE RAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 
 
RAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 
RECORRENTE: “A” 
RECORRIDA: Justiça Pública 
Processo nº ______, da _____ Vara do Júri da Comarca ___________. 
 
 
 

(Pular aproximadamente 5 linhas) 
 
 
 
  EGRÉGIO TRIBUNAL, 
  COLENDA CÂMARA, 
 
  Em que pese o notório saber jurídico do meritíssimo Juiz de primeiro grau, 
impõe-se a reforma da r. decisão  pelas razões que  passa a expor. 
 
  1) DOS FATOS.  
  O Recorrente foi denunciado e processado por suposta infração ao art. 
121, caput, do Código Penal, pois teria efetuado disparos de arma de fogo que levaram “B” à 
morte. 
 
  Restou pronunciado nos termos da denúncia, sob o fundamento de que 
estão presentes no caso, indícios veementes de autoria e prova da materialidade do crime. 
 
  2) DO DIREITO.   
  Excelências, o Recorrente deve ser despronunciado. 
 
  De fato, não há indícios de autoria a autorizar a pronúncia. Observa-se, 
pela análise do que foi produzido nos presentes autos, que nenhuma das pessoas ouvidas liga o 
Recorrente ao crime. Seu nome só é mencionado porque as testemunhas “ouviram dizer” que 
seria ele o autor do delito. 
 
  Ora, como se sabe, prova de “ouvir dizer” não é prova suficiente para 
submeter o Recorrente a julgamento perante o Tribunal Popular. Ainda que se exija apenas 
indícios de autoria, esses indícios devem ser, no mínimo, razoáveis, o que não acontece no caso 
em tela. 
 
  Não se argumente, também, que na fase da pronúncia vigora o princípio 
“in dubio pro societate”. Como se sabe, em qualquer fase processual, a dúvida deve beneficiar o 
acusado. Seria temeroso submeter o Recorrente a julgamento pelo Júri, se não existem ao menos 
indícios razoáveis de autoria. 
 
  (OBS: Nesta peça deve-se argumentar sobre tudo que diga respeito à 
defesa do cliente, de acordo com o problema formulado, contrariando a decisão do Magistrado). 
   
  3) DO PEDIDO. 
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  Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, 
para despronunciar o Recorrente, com fundamento no art. 409, do Código de Processo Penal, por 
ser medida de JUSTIÇA!  
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.9. APELAÇÃO 
 
 É o recurso interposto das sentenças definitivas de condenação ou absolvição e das 
sentenças definitivas ou com força de definitiva, quando não caiba recurso em sentido estrito. 
 
 No rito do júri, em razão da garantia de soberania dos veredictos, o cabimento da 
apelação não é completamente amplo, ditado pelo mero inconformismo do apelante, mas sim 
está ele restrito às hipóteses previstas no Código. Nos termos do art. 593, III, caberá apelação das 
decisões proferidas pelo Tribunal do Júri quando: 
 
 a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia. O julgamento é anulado e o réu submetido 
a outro; 
 
 b) a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. 
O tribunal reforma e retifica a sentença, já que não se trata da decisão do conselho de sentença, 
não havendo, portanto, novo julgamento; 
 
 c) houver erro ou injustiça na aplicação da pena. O tribunal retifica a dosagem da 
pena, não havendo necessidade de novo julgamento; 
 
 d) decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Realiza-se 
novo julgamento. A apelação por este fundamento só é cabível uma única vez. 
 
 Na apelação, não se pode formular novo pedido, até então inexistente nos autos. Só se 
procede ao reexame de matéria já discutida em primeira instância. Assim, de acordo com a 
matéria que será discutida, pode ser ampla ou limitada, ou seja, pode-se apelar da decisão por 
inteiro ou de parte dela. Desta forma, o Tribunal estará preso aos limites do apelo, adotando-se o 
princípio tantum devolutum quantum apellatum. O limite do apelo é fixado na interposição do 
mesmo e não quando da apresentação das razões. Comporta também a apelação, a veiculação de 
matérias preliminares. 
 
 Quanto à legitimidade, pode apelar o réu, mesmo que a sentença seja absolutória, 
desde que seja visando alterar o fundamento da absolvição, para fundamento que melhor lhe 
aproveite. O Ministério Público não pode apelar de sentença absolutória na ação penal privada. 
Em caso de sentença condenatória, pode ele apelar em favor do réu, seja ação pública ou privada, 
na função de custos legis. 
 
 O assistente de acusação tem legitimidade supletiva, ou seja, poderá apelar se o 
Ministério Público não o fizer. Quanto à possibilidade de apelar para aumentar a pena, a posição 
não admite tal hipótese, pois se coloca ao lado do entendimento de que seu interesse é a 
condenação para a formação do título executivo judicial, apenas. Poderá o assistente, contudo, 
arrazoar o recurso interposto pelo Ministério Público. 
 
 O prazo para interposição da apelação é de 5 dias e para a apresentação das razões 8 
dias. No caso da apelação supletiva, terá o assistente de acusação os mesmo 5 dias para interpor 
a apelação, se já estiver habilitado nos autos, e 15 dias se não estiver. O art. 600, § 4º, CPP, 
faculta ao apelante apresentar as razões em Segunda Instância, desde que declare na interposição 
do recurso. 
 
 Na Lei nº 9.099/95 o prazo é de 10 dias, com razões já inclusas. 
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MODELO DE PETIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE A PELAÇÃO 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ____ Vara Criminal da Comarca 
___________________. 
 
 
 
 
 
Autos nº  ______ 
 
 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos da Ação Penal que lhe move a Justiça 
Pública, processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente perante 
Vossa Excelência, inconformado com a r. sentença de fls., interpor APELAÇÃO , com 
fundamento no artigo 593, I,  do Código de Processo Penal. 

 

Requer seja recebido o presente recurso e encaminhado ao Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado __________, com as razões em anexo. 

 

  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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MODELO DE RAZÕES DE APELAÇÃO 
 
RAZÕES DE APELAÇÃO 
APELANTE: “A” 
APELADA: Justiça Pública 
Processo nº ______, da _____ Vara Criminal da Comarca ___________. 
 
 
 

(Pular aproximadamente 5 linhas) 
 
 
 
  EGRÉGIO TRIBUNAL, 
  COLENDA CÂMARA, 
 
  Em que pese o notório saber jurídico do meritíssimo Juiz de primeiro grau, 
impõe-se a reforma da r. sentença  pelas razões fáticas e de direito que  passa a expor. 
 
  1) DOS FATOS.  
  O Apelante foi denunciado e processado por suposta infração ao art. 157, 
§ 2º, I, do Código Penal, pois teria, mediante a simulação de estar armado, subtraído um 
automóvel em via pública. 
 
  Restou condenado às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime 
inicial semi-aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal.  
   
 
  2) DO DIREITO.  
   
  Preliminarmente. 
  Antes que seja enfrentado o mérito da presente causa, se faz necessária a 
análise de matéria preliminar, qual seja, a nulidade do processo. 
 
  De fato, pode-se observar que o Acusado não foi citado, muito embora 
estivesse preso. Não há justificativa para a inexistência do referido ato, pois há nos autos, desde 
o início, notícia do local onde se encontra recolhido.  
 
  Por muito tempo nosso ordenamento aceitou que em relação ao réu preso, 
bastava a requisição para sua apresentação em juízo, dispensando-se, assim, a citação. A nova 
redação do art. 360, contudo, impõe a necessidade do ato citatório ao réu preso, atendendo à 
idéia de que a citação não é mero chamamento ao processo, mas ato pelo qual o acusado deve 
tomar plena ciência da imputação. 
 
  Não tendo havido a citação, impossibilitou-se a ampla defesa, garantia 
constitucional dos acusado em geral. Desta forma, ocorreu nulidade absoluta, o que traz como 
conseqüência a anulação do processo, desde o seu início. 
 
  Mérito. 
  Caso seja ultrapassada a matéria preliminarmente argüida, no mérito o 
Apelante deve ser absolvido. 
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  De fato, não se apurou nos autos a autoria do delito. De toda a prova 
colhida, nenhuma aponta com segurança para o Apelante, apenas restam presunções e 
conjecturas, o que não se pode admitir no processo penal. 
 
  Quando interrogado, o Apelante negou veementemente a prática do delito, 
dizendo que no momento do crime estava em sua residência, na companhia de seus familiares. 
 
  As testemunhas arroladas pela acusação apenas disseram ter visto uma 
pessoa parecida com o Apelante no local do delito, sem, contudo, reconhecê-lo com segurança. 
Os policiais militares que atenderam à ocorrência informaram que a detenção do Apelante 
ocorreu em sua residência, após terem recebido denúncia anônima de que ele ali se ocultava. 
 
  Já as testemunhas arroladas pela defesa, por seu turno, foram unânimes ao 
afirmar que o acusado estava em sua residência e que nada tem a ver com a prática do delito. 
 
  Inaceitável, portanto, que se possa condenar uma pessoa se nenhum 
elemento de prova é capaz de vinculá-la à prática delitiva, sem o mínimo de segurança. Meras 
suposições não têm o condão de sustentar a pretensão punitiva estatal. Por isso, a única solução 
para o presente caso é a reforma da r. decisão com a conseqüente absolvição do Apelante. 
 
  Muito embora esteja demonstrada a inexistência de elementos 
comprobatórios da autoria delitiva, caso Vossas Excelências entendam devam manter a 
condenação do Apelante, subsidiariamente requer seja afastada a causa de aumento de pena do 
emprego de arma. 
 
  Com efeito, já é pacífico o entendimento de que a simulação de arma não 
pode autorizar o aumento em questão, pois não foi efetivamente empregada uma arma, no 
sentido técnico. 
 
  Se a simulação pode servir para caracterizar a grave ameaça, o mesmo não 
se pode dizer em relação à causa de aumento de pena. Se nesse sentido for admitida, teremos 
violação ao princípio da legalidade, pois não há previsão legal para o aumento pela simulação. 
 
  (OBS: Nesta peça deve-se argumentar sobre tudo que diga respeito à 
defesa do cliente, de acordo com o problema formulado, contrariando a decisão do Magistrado). 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, 
para declarar a nulidade desde o início do processo, nos termos do art. 564, III, e, do Código de 
Processo Penal. Caso seja ultrapassada a matéria preliminarmente argüida, no mérito requer a 
absolvição do Apelante, com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, ou, 
subsidiariamente, seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do 
Código de Penal, por ser medida de JUSTIÇA!  
 
   
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES DE APELAÇÃO  
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da _____ Vara Criminal da Comarca 
_________________. 
 
 
 
 
Autos nº  ______ 
 
 
 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos da Ação Penal que lhe move a Justiça 
Pública, processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente à 
presença de Vossa Excelência, apresentar suas CONTRA-RAZÕES DE  APELAÇÃO , com 
fundamento no artigo 600 do Código de Processo Penal. 

 

Requer seja a presente juntada aos autos, encaminhando-se ao Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado ___________. 

 

  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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MODELO DE CONTRA-RAZOES DE APELAÇÃO 
 
CONTRA-RAZÕES DE APELAÇÃO 
APELANTE: Justiça Pública 
APELADO: “A” 
Processo nº ______, da _____ Vara Criminal da Comarca ___________. 
 
 
 

(Pular aproximadamente 5 linhas) 
 
 
 
  EGRÉGIO TRIBUNAL, 
  COLENDA CÂMARA, 
  
  Em que pese o inconformismo do ilustre representante do Ministério 
Público, impõe-se a manutenção da r. sentença  pelas razões que  passa a expor. 
 
  1) DOS FATOS.  
  O Apelante foi denunciado e processado por suposta infração ao art. 157, 
§ 2º, I, do Código Penal, pois teria, mediante a simulação de estar armado, subtraído um 
automóvel em via pública. 
 
  Ao final, foi absolvido pelo MM. Juiz, com fundamento no art. 386, IV, 
do Código de Processo Penal. Inconformado, o ilustre representante do Ministério Público 
recorreu da r. decisão. 
  
  2) DO DIREITO.   
  Não há motivos para a reforma da r. decisão. 
 
  De fato, não se apurou nos autos a autoria do delito. De toda a prova 
colhida, nenhuma aponta com segurança para o Apelado, apenas restam presunções e 
conjecturas, o que não se pode admitir no processo penal. 
 
  Quando interrogado, o Apelado negou veementemente a prática do delito, 
dizendo que no momento do crime estava em sua residência, na companhia de seus familiares. 
 
  As testemunhas arroladas pela acusação apenas disseram ter visto uma 
pessoa parecida com o Apelante no local do delito, sem, contudo, reconhecê-lo com segurança. 
Os policiais militares que atenderam à ocorrência informaram que a detenção do Apelado 
ocorreu em sua residência, após terem recebido denúncia anônima de que ele ali se ocultava. 
 
  Já as testemunhas arroladas pela defesa, por seu turno, foram unânimes ao 
afirmar que o Apelado estava em sua residência e que nada tem a ver com a prática do delito. 
 
  Inaceitável, portanto, que se possa condenar uma pessoa se nenhum 
elemento de prova é capaz de vinculá-la à prática delitiva, sem o mínimo de segurança. Meras 
suposições não têm o condão de sustentar a pretensão punitiva estatal. Por isso, agiu 
acertadamente o Magistrado ao proferir sentença absolutória. 
 



 64

  (OBS: Nesta peça deve-se argumentar sobre tudo que diga respeito à 
defesa do cliente, de acordo com o problema formulado, ressaltando o acerto da decisão do 
Magistrado e contrariando as razões do MP). 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja negado provimento ao recurso, para manter 
a absolvição do Apelado, com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, por ser 
medida de JUSTIÇA!  
 
   
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.10. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 
 
 São recursos exclusivos da defesa, cabíveis quando não for unânime a decisão de 
Segunda Instância - prejudicial ao acusado -, no julgamento de recurso em sentido estrito e 
apelação (e agravo em execução, para alguns). 
 
 Diferenciam-se os recursos apenas pela matéria neles veiculadas. Os infringentes 
versam sobre matéria de mérito e os de nulidade, sobre questão processual, ou, como o próprio 
nome diz, nulidades. 
 
 Só pode ser objeto de discussão nos embargos a matéria divergente, desfavorável ao 
acusado. Assim, as razões do recurso estão adstritas a tecer argumentação sobre o voto vencido. 
 
 O prazo para oposição é de 10 dias. 
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MODELO DE PETIÇÃO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS INFRIN GENTES E DE 
NULIDADE 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Relator da Apelação nº ______, da _____ 
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de _______. 
 
 
 
 
 
Autos nº  ______ 
 
 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos da Apelação em epígrafe, por seu 
advogado infra-assinado, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, opor EMBARGOS 
INFRINGENTES (OU DE NULIDADE) , contra o v. acórdão de fls., com fundamento no 
artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 

 

Requer seja o presente recebido e seja ordenado o seu processamento, 
com as razões em anexo. 

 

  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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MODELO DE RAZÕES DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULI DADE 
 
RAZÕES DE EMBARGOS INFRINGENTES (OU DE NULIDADE) 
EMBARGANTE: “A” 
EMBARGADA: Justiça Pública 
Recurso nº __________, da ______ Câmara do Tribunal de Justiça do Estado _______. 
 
 
 

(Pular aproximadamente 5 linhas) 
 
 
 
  EGRÉGIO TRIBUNAL, 
  COLENDA CÂMARA, 
 
  Em que pese o notório saber jurídico do nobre Turma Julgadora, impõe-se 
a reforma do v. acórdão, pelas razões que  passa a expor. 
 
  1) DOS FATOS.  
  O Embargante foi processado e condenado à pena de 8 anos de reclusão, 
em regime inicial aberto, por infração ao art. 213 do Código Penal. 
 
  Recorreu e seu recurso foi improvido por maioria de votos, sustentando o 
voto vencido que a pena deveria ser reduzida ao patamar mínimo – 6 anos – uma vez que o 
Acusado é primário e ostenta bons antecedentes. 
 
  2) DO DIREITO.   
  Excelências, a pena deve ser reduzida. 
 
  Como muito bem observado pelo ilustre Desembargador Revisor, ainda 
que a condenação seja mantida, não se justifica o aumento realizado pelo MM. Juiz a quo. Não 
há nos autos nenhum elemento que autorize o referido aumento de pena. 
 
  Note-se que o Embargante é primário e não possui nenhuma anotação 
criminal. Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, o que ampara a 
solução encontrada pelo ilustre Desembargador vencido. 
 
  Assim, o voto vencido é quem deve prevalecer no novo julgamento a ser 
realizado perante essa Colenda Câmara.  
 
  (OBS: Nesta peça deve-se argumentar a respeito do voto vencido, a 
matéria que foi nele ventilada é o objeto de sustentação). 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos 
opostos, para reduzir a pena imposta ao Embargante, nos termos do r. voto vencido, por ser 
medida de JUSTIÇA!  
 
  (local/data) 
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  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
 
 É o recurso endereçado ao próprio prolator da decisão, seja juiz ou tribunal, a fim de 
declarar, isto é, esclarecer, completar a decisão que contenha obscuridade, ambigüidade, 
contradição ou omissão. 
 
 No Código de Processo Penal, o prazo para interposição é de 2 dias, tendo como 
efeito a interrupção do prazo dos demais recursos. Já na Lei 9.099/95, o prazo é de 5 dias, tendo 
como efeito a suspensão do prazo dos demais recursos. 
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MODELO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ___ Vara Criminal da Comarca ___________. 
 
 

 
 

 
 
 
Autos nº  ______ 
 
 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos da Ação Penal que lhe move a Justiça 
Pública, processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente perante 
Vossa Excelência, com fundamento no artigo 382 do Código de Processo Penal, opor 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à r. sentença de fls., pelas razões a seguir expostas: 

 
  1) DOS FATOS.  
  O Embargante foi processado e condenado à pena de 12 anos de reclusão, 
por infração ao art. 213 do Código Penal, por duas vezes. 
 
  Em sua r. decisão, contudo, o MM. Juiz deixou de analisar tese relevante 
sustentada pela defesa, qual seja, a aplicação da regra do crime continuado. 
 
  2) DO DIREITO.   
  Não obstante o brilho do ilustre Magistrado, deixou ele de apreciar tese de 
extrema importância, sustentada pela defesa. 
 
  De fato, a imputação dirigida ao Embargante prevê a prática de duas 
condutas em concurso material, o que foi acolhido pelo MM. Juiz. Porém, a defesa, 
fundamentadamente, pleiteou, caso fosse o Embargante condenado, que fosse reconhecida e 
aplicada a regra contido no art. 71 do Código Penal, ou seja, regra do crime continuado, tese não 
apreciada pelo Magistrado. 
 
  Se acolhido o pleito subsidiário, a pena aplicada poderia ter sido bem 
menor, o que demonstra o prejuízo ao Embargante, pela não apreciação da tese ventilada nas 
alegações finais da defesa. 
 
  (OBS: Nesta peça deve-se argumentar de modo a apontar o defeito 
contido na decisão). 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer sejam acolhidos os presentes embargos, para 
que seja suprida a omissão na r. sentença de fls., por ser medida de JUSTIÇA!  
 
  Termos em que, 
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  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.12. CARTA TESTEMUNHÁVEL 
 
 Recurso cabível da decisão que não recebe ou nega seguimento ao recurso em sentido 
estrito (e, para alguns, do agravo em execução). 
 
 Deve ser requerida no prazo de 48 horas ao Escrivão Diretor do Cartório Judicial, 
com apresentação de razões em 2 dias. Também conta com o juízo de retratação por parte do 
magistrado. 
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MODELO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL 
 
Ilustríssimo Senhor Escrivão Diretor do Cartório do ______ Ofício Criminal da Comarca 
______________. 
 
 
 
 
 
Autos nº  ______ 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos da Ação Penal que lhe move a Justiça 
Pública, processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente perante 
Vossa Senhoria, interpor CARTA TESTEMUNHÁVEL , com fundamento no artigo 639 do 
Código de Processo Penal. 

 

Caso o MM. Juiz entenda deva manter a r. decisão, requer seja o 
presente recebido e encaminhado ao Egrégio Tribunal _______________, com as seguintes 
peças trasladadas: 

1) ____________ 

2) ____________ 

3) ____________. 

 

  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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MODELO DE RAZÕES DE CARTA TESTEMUNHÁVEL 
 
RAZÕES DE CARTA TESTEMUNHÁVEL 
TESTEMUNHANTE: “A” 
TESTEMUNHADA: Justiça Pública 
Processo nº _____, da _____ Vara Criminal da Comarca ___________. 
 
 
 

(Pular aproximadamente 5 linhas) 
 
 
 
  EGRÉGIO TRIBUNAL, 
  COLENDA CÂMARA, 
 
  Em que pese o notório saber jurídico do meritíssimo Juiz de primeiro grau, 
impõe-se a reforma da r. decisão  pelas razões que  passa a expor. 
 
  1) DOS FATOS.  
  (Descrição do fato narrado no problema). 
 
  2) DO DIREITO.   
  (Nesta peça deve-se argumentar sobre o não recebimento ou não 
seguimento do recurso interposto). 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, 
para que seja recebido/seja dado seguimento ao recurso interposto, por ser medida de JUSTIÇA!  
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.13. CORREIÇÃO PARCIAL 
 
 É um recurso de caráter administrativo-judiciário, que visa corrigir despachos que 
impliquem em inversão tumultuária do processo. Tem cabimento subsidiário, ou seja, só deve ser 
utilizado quando não há recurso específico para a hipótese. 
 
 Ocorre divergência na doutrina, a respeito do processamento da correição parcial. 
Alguns entendem que tal recurso deve seguir o rito do agravo de instrumento, como dispõem as 
leis de organização judiciária de alguns Estados da Federação. Outros entendem que deve a 
correição seguir o mesmo processamento do recurso em sentido estrito, recurso de cabimento 
semelhante. Adotamos para nosso modelo, aqui, a segunda posição. 
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MODELO DE CORREIÇÃO PARCIAL 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da _____Vara Criminal da Comarca 
___________. 
 
 
 
 
Autos nº  ______ 
 
 
 
 

Tício, já qualificado, nos autos da Ação Penal que lhe move a Justiça 
Pública, processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente perante 
de Vossa Excelência, interpor CORREIÇÃO PARCIAL , com fundamento no artigo ____, da 
Lei nº __________. 

 

Requer seja recebido o presente recurso e, caso Vossa Excelência 
entenda deva manter a r. decisão, seja ele encaminhado ao Egrégio Tribunal _______________, 
com as razões em anexo. 

 

  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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MODELO DE RAZÕES DE CORREIÇÃO PARCIAL 
 

RAZÕES DE CORREIÇÃO PARCIAL 
CORRIGENTE: Tício 
CORRIGIDO: Juízo da _____ Vara Criminal da Comarca ___________. 
 
 
 

(Pular aproximadamente 5 linhas) 
 
 
 
  EGRÉGIO TRIBUNAL, 
  COLENDA CÂMARA, 
 
  Em que pese o notório saber jurídico do meritíssimo Juiz de primeiro grau, 
impõe-se a reforma da r. decisão pelas razões que  passa a expor. 
 
  1) DOS FATOS.  
  (Descrição do fato narrado no problema). 
 
  2) DO DIREITO.   
  (Nesta peça deve-se apontar qual o erro do juiz que cause inversão 
tumultuária dos atos do processo). 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, 
para __________, com fundamento no art. _____, do Código de Processo Penal, (conforme a 
tese ventilada no problema) por ser medida de JUSTIÇA!  
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.14. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL 
 
 Trata-se de recurso previsto na Constituição da República, assim disciplinado: 
 
 No STJ, o recurso ordinário é cabível de: 
 
 a) habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais 
Federais ou pelos tribunais dos Estados e do Distrito Federal, quando a decisão for denegatória; 
 b) mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais 
Federais ou pelos tribunais dos Estados e do Distrito Federal, quando denegatória a decisão. 
  
 No STF, caberá o recurso ordinário de: 
 
 a) habeas corpus e mandado de segurança decididos em única instância pelos 
Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
 b) o crime político. 
 
 O prazo para interposição é de 5 dias no caso de habeas corpus  e 15 dias, no caso de 
mandado de segurança, ambos com as razões já inclusas. 
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MODELO DE PETIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDI NÁRIO 
CONSTITUICIAL 

 
Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado ____________. 
 
 
 
 
 
Autos nº  _______ 
 
 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos do Habeas Corpus em epígrafe, por seu 
advogado infra-assinado, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, interpor RECURSO 
ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL , com fundamento no artigo 105, II, “a”, da Constituição 
Federal e artigos 30 e seguintes da Lei nº 8.038/90. 

 

Requer seja o presente recebido e encaminhado ao Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça, com as razões em anexo. 

 

  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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MODELO DE RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONA L 

 
 
RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL 
RECORRENTE: “A” 
RECORRIDA: Justiça Pública 
Habeas Corpus nº _____ do Tribunal de Justiça do Estado __________. 
 
 
 

(Pular aproximadamente 5 linhas) 
 
 
 
  EGRÉGIO TRIBUNAL, 
  COLENDA TURMA, 
 
  Em que pese o notório saber jurídico do Tribunal a quo, impõe-se a 
reforma do v. acórdão, pelas razões que passa a expor. 
 
  1) DOS FATOS.  
  O Recorrente foi denunciado e está sendo processado por suposta infração 
ao art. 159, caput, do Código Penal, pois teria privado de liberdade “B”, exigindo de seus 
parentes, quantia a título de resgate. Encontra-se preso desde o flagrante. 
 
  O processo encontra-se em fase de instrução e já conta com 2 anos de 
andamento, o que motivou a impetração de ordem de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça, 
que indeferiu-a, através de sua 1ª Câmara Criminal. 
 
  2) DO DIREITO.   
  Excelências, o presente recurso deve ser provido. 
 
  De fato, não há justificativas para a demora no andamento do processo e 
muito menos para a manutenção do Recorrente na prisão. Como se sabe, o processo penal deve 
ser encerrado em prazo razoável e, aqui, estamos longe de qualquer razoabilidade. 
 
  Já se passaram 2 anos sem que a defesa tivesse concorrido para isso, já 
que o momento processual é o da colheita de provas da acusação. 
 
  Assim, inadmissível que o Recorrente suporte no cárcere a morosidade do 
Poder Judiciário, impondo-se, de imediato o relaxamento de sua prisão, pelo gritante excesso de 
prazo na formação da culpa. 
 
  (OBS: Nesta peça deve-se atacar o acórdão que denegou a ordem, 
apresentando argumentos que possibilitem sua reforma). 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, 
para relaxar a prisão imposta ao Recorrente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu 
favor, por ser medida de JUSTIÇA!  
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  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.15. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
 
 Recurso constitucional de competência exclusiva do STF, destinado a discutir matéria 
de direito e jamais reexame da matéria fática, cabível das decisões que: 
 
 a) contrariar dispositivo da Constituição da República; 
 
 b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
 
 c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da 
República; 
 
 d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.  
 
 Deve ele ser interposto perante o tribunal recorrido, ficando aí sujeito ao exame de 
admissibilidade. Além da verificação de seu cabimento, só será admitido se houver esgotamento 
das vias recursais e houver também prequestionamento da matéria Exige-se ainda, para admissão 
do recurso extraordinário a demonstração de repercussão geral, isto é, deve o recorrente 
demonstrar que a matéria é relevante, do interesse geral. Segundo manifestação recente do STF, 
a repercussão geral deve vir alegada em sede de preliminar, para que seja analisada como uma 
verdadeira condição de admissibilidade deste recurso. 
 
 O prazo para interposição é de 15 dias, com as razões inclusas. Caso seja negado 
seguimento pelo tribunal recorrido, caberá agravo de instrumento (ou agravo de despacho 
denegatório de recurso especial) no prazo de 5 dias. 
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MODELO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO  
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado ____________. 
 
 
 
 
 
 
Autos nº  ______ 
 
 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos da Apelação em epígrafe, por seu 
advogado infra-assinado, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, interpor RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO , com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal e nos 
artigos 26 e seguintes da Lei nº 8.038/90. 

 

Requer seja o presente recebido e encaminhado ao Colendo Supremo 
Tribunal Federal, com as razões em anexo. 

 

  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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MODELO DE RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
 
RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
RECORRENTE: “A”. 
RECORRIDA: Justiça Pública 
Apelação nº _____ do Tribunal ___________. 
 
 
 

(Pular aproximadamente 5 linhas) 
 
 
 
  COLENDO TRIBUNAL, 
  COLENDA TURMA, 
 
  Em que pese o notório saber jurídico do Tribunal a quo, impõe-se a 
reforma do v. acórdão, pelas razões que passa a expor. 
 
  1) DOS FATOS.  
  O Recorrente foi processado e ao final condenado à pena de 1 ano de 
reclusão e 10 dias-multa, por suposta infração ao art. 171, caput, do Código Penal, pois teria 
aplicado o denominado “golpe do bilhete premiado” em “B”. 
 
  Durante o processo, requereu a oitiva de testemunhas de quem teve 
conhecimento durante a fase de instrução. O MM. Juiz indeferiu o pleito, sob o argumento de 
que as provas seriam protelatórias apenas. Em sede de apelação o pedido foi renovado e também 
afastado pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Sob o mesmo fundamento. 
 
  2) DO CABIMENTO. 
  Quanto ao cabimento, o presente recurso atende às exigências da 
Constituição da República. De fato, é evidente à ofensa ao art. 5º, LV, da Carta Magna, uma vez 
que a ampla defesa do Recorrente no processo não foi observada. 
 
  Houve esgotamento das vias recursais, já que a decisão no Tribunal de 
Justiça foi unânime e não apresentou vícios que motivassem sua declaração, o que afasta a 
possibilidade de oposição de embargos. 
 
  Nessa esteira, a matéria foi devidamente prequestionada, pois, como se 
pode notar, o acórdão afastou explicitamente a pretensão do Recorrente. 
 
  (OBS: Aqui, deve-se demonstrar que estão atendidos todos os 
pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, tais como a ofensa à Constituição, o 
esgotamento das vias recursais, o prequestionamento). 
 
  3) DO DIREITO.  
  Preliminarmente 
  Cumpre apontar que a presente questão é de repercussão geral. Com 
efeito, a ofensa à ampla defesa do acusado não diz respeito somente a ela, mas é matéria de 
ordem pública, uma vez que integrante dos direitos fundamentais da Constituição da República. 
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  O resultado de um processo onde não se observou a ampla defesa 
repercute em toda a coletividade, pois não é interesse dos membros da sociedade um processo 
ilegítimo. Assim, aguarda o conhecimento e julgamento do presente recurso, em razão da 
relevância do assunto ora tratado. 
   
  Mérito 
  Excelências, o presente recurso deve ser provido. 
 
  De fato, a Constituição Federal aponta como garantia individual o 
exercício da ampla defesa no processo. Garantir a ampla defesa é permitir ao acusado que se 
utilize de todos os meios lícitos e legítimos para enfrentar a pretensão estatal. 
 
  Ao impedir que o Recorrente produzisse novas provas, o Magistrado, bem 
como o Tribunal a quo, violaram o art. 5ٹ, LV, da Carta Constitucional, trazendo evidente 
cerceamento de defesa ao processo. 
 
  Havendo ofensa à ampla defesa, há nulidade absoluta do processo, o que 
espera seja declarada por essa Colenda Corte. 
 
  4) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, 
para anular o processo desde a decisão que indeferiu a produção de provas, renovando-se os atos 
processuais, por ser medida de JUSTIÇA!  
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.16. RECURSO ESPECIAL 
 
 O recurso especial, também de previsão constitucional, é dirigido a discussão de 
matéria de direito, não se admitindo reexame dos fatos. A competência para julgamento é 
exclusiva do STJ e caberá da decisão proferida pelos Tribunais Estaduais ou Tribunais Regionais 
Federais quando: 
 
 a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
 
 b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; 
 
 c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 
 
 O recurso especial deve ser interposto perante o tribunal recorrido e estará sujeito a 
rigoroso exame de admissibilidade. Além da verificação de seu cabimento, só será admitido se 
houver esgotamento das vias recursais e houver também prequestionamento da matéria. 
 
 O prazo para interposição é de 15 dias, com as razões inclusas. Caso seja negado 
seguimento pelo tribunal recorrido, caberá agravo de instrumento (ou agravo de despacho 
denegatório de recurso especial) no prazo de 5 dias. 
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MODELO DE RECURSO ESPECIAL 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado ____________. 
 
 
 
 
 
Autos nº  _______ 
 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos da Apelação em epígrafe, por seu 
advogado infra-assinado, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, interpor RECURSO 
ESPECIAL , com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal e nos artigos 26 e 
seguintes da Lei nº 8.038/90. 

 

Requer seja o presente recebido e encaminhado ao Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça, com as razões em anexo. 

 

  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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MODELO DE RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL 
 
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL 
RECORRENTE: “A” 
RECORRIDA: Justiça Pública 
Apelação nº _____ do Tribunal de Justiça do Estado _______. 
 
 
 

(Pular aproximadamente 5 linhas) 
 
 
 
  EGRÉGIO TRIBUNAL, 
  COLENDA TURMA, 
 
  Em que pese o notório saber jurídico do Tribunal a quo, impõe-se a 
reforma do v. acórdão, pelas razões que  passa a expor. 
 
  1) DOS FATOS.  
  O Recorrente foi processado e condenado à pena de 8 anos de reclusão, 
por infração ao art. 214 do Código Penal. 
 
  No cálculo da pena, o MM. Juiz desconsiderou as circunstâncias judiciais 
do art. 59 do Código Penal, majorando a pena base em razão da postura do Recorrente durante a 
instrução processual, pois confessara friamente a prática do delito. Na apelação interposta pelo 
Recorrente, o Egrégio Tribunal de Justiça manteve o mesmo entendimento manifestado pelo 
julgado de Primeiro Grau. 
 
  2) DO CABIMENTO. 
  Quanto ao cabimento, o presente recurso atende às exigências da 
Constituição da República. De fato, é evidente à ofensa ao art. 68 do Código Penal, uma vez que 
não foram observadas as circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base. 
 
  Houve esgotamento das vias recursais, já que a decisão no Tribunal de 
Justiça foi unânime e não apresentou vícios que motivassem sua declaração, o que afasta a 
possibilidade de oposição de embargos. 
 
  Nessa esteira, a matéria foi devidamente prequestionada, pois, como se 
pode notar, o acórdão afastou explicitamente a pretensão do Recorrente. 
 
  (OBS: Aqui, deve-se demonstrar que estão atendidos todos os 
pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, tais como a ofensa a Lei Federal, o 
esgotamento das vias recursais, o prequestionamento). 
 
  3) DO DIREITO.  
  Excelências, o presente recurso deve ser provido. 
  
  De fato, ao deixar de observar as exigências legais, o MM. Juiz trouxe 
enorme prejuízo ao Recorrente, exasperando sua pena sem razão para tanto. O órgão julgador de 
Segunda Instância não fez por menos e ratificou tal decisão. 
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  Resta então ao Recorrente, utilizar a via recursal especial, para sanar a 
patente ilegalidade. 
 
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, 
para reduzir a pena imposta ao Recorrente, por ser medida de JUSTIÇA!  
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.17. RECLAMAÇÃO 
  
 A Reclamação cabe quando as decisões ou súmulas vinculantes deixam de ser 
cumpridas pelas instâncias inferiores. Tem ela a finalidade de manter a autoridade dos tribunais 
que proferiram a decisão ou das referidas súmulas vinculantes. 
 
 Não há prazo para sua apresentação, porém, deve-se lembrar que ela não será 
admitida quando já tiver transitado em julgado o ato a que se imputa desrespeitar a decisão da 
instância superior, nos termos da Súmula 734 do STF. 
 
 Sua previsão encontra-se nos artigos 13 e seguintes da Lei nº 8.038/90 e também nos 
regimentos internos dos tribunais: 
 - arts. 659 a 666 do TJSP 
 - arts. 187 a 192 do STJ 
 - arts. 156 a 162 do STF 
 
 Deve ela ser dirigida ao presidente do tribunal que tem sua decisão não cumprida e, 
no caso das súmulas vinculantes, ao presidente do STF. Recebida pelo presidente, ele requisitará 
as informações da autoridade a quem se imputa a prática do ato impugnado, que as prestará no 
prazo de 10 dias. Se necessário, o presidente ordenará a suspensão do processo ou do ato 
impugnado. Se a reclamação não foi formulada pelo MP, ele será ouvido no prazo de 5 dias. 
Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou 
determinará a medida adequada à preservação de sua competência. 
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MODELO DE RECLAMAÇÃO 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  “A”, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº ____ e inscrito no 
CPF sob nº _____, residente da Rua Hum, 123, Vila Velha, em São Paulo-SP, por seu advogado 
infra-assinado (procuração em anexo), vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, 
apresentar RECLAMAÇÃO , com fundamento nos artigos 13 e seguintes da Lei nº 8.038/90 e 
artigos 156 e seguintes do RISTF, contra r. decisão do MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da 
Comarca da Capital-SP, nos autos do Inquérito Policial nº ____, pelos motivos a seguir expostos: 
 
  1. Dos fatos. 
  O Reclamante está sendo investigado por suposta infração ao art. 159, 
caput, do CP. No curso do inquérito policial, foi determinada a interceptação telefônica de linha 
telefônica pertencente ao Reclamante, devidamente transcrita e juntada aos referidos autos. 
 
  O defensor devidamente constituído pelo Reclamante teve negado pelo 
MM. Juiz Reclamado pedido de vista do inquérito, sob o fundamento de que os autos correm em 
sigilo, tendo em vista referida interceptação. 
 
  2. Do direito. 
  Assim agindo, o Magistrado negou vigência à recém editada Súmula 
Vinculante nº 14, desse Colenda Corte. 
 
 De fato, através de referida súmula, fica assegurado ao investigado, por intermédio de 
seu defensor, ter pleno acesso ao que já foi produzido em inquérito policial, não devendo 
prevalecer a alegação de sigilo. 
 
  3. Do pedido. 
  Diante do exposto, requer que, após requisitadas as informações da 
autoridade reclamada e ouvido o ilustre representante do MP, seja julgada procedente a 
reclamação, para cassar a r. decisão impugnada, como medida de Justiça! 
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
   
  (advogado/OAB) 
 
 
 
 



 92

6.2.18. HABEAS CORPUS 
 
 Da mesma forma que a revisão criminal, a despeito de haver recebido tratamento de 
recurso pelo Código de Processo Penal, não é o habeas corpus recurso. É ação de impugnação, 
destinada a fazer cessar coação ou ameaça de coação a direito de locomoção da pessoa, por 
ilegalidade ou abuso de poder (ou seja, constrangimento ilegal).  
 
 Daí derivam duas espécies de habeas corpus: 
 
 a) liberatório: destinado a fazer cessar constrangimento ilegal já existente; 
 
 b) preventivo: destinado a impedir que constrangimento ilegal se efetive. 
 
 O Código traz enumeração do que se entende por constrangimento ilegal (art. 648): 
 
 a) quando houver falta de justa causa (para a ação, pisão ou inquérito policial); 
 
 b) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; 
 
 c) quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; 
 
 d) houver cessado o motivo que autorizou a coação; 
 
 e) quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; 
 
 f) quando o processo for manifestamente nulo; 
 
 g) quando estiver extinta a punibilidade. 
 
 Qualquer pessoa poderá impetrar ordem de habeas corpus em seu favor ou em favor 
de outrem, podendo até mesmo ser analfabeto, sendo denominado impetrante. Aquele em favor 
de quem se impetra a ordem, ou seja, quem sofre a coação ilegal, é denominado paciente, que 
deve ser sempre pessoa física. Quem pratica o constrangimento ilegal é chamado de autoridade 
coatora, ou até mesmo coator. É posição majoritária a que admite possa figurar como coator um 
particular. 
 
 Não há prazo estabelecido para impetração de habeas corpus. 
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MODELO DE HABEAS CORPUS 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Federal Presidente do Egrégio Tribunal Regional 
Federal da _____ Região. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº ________, 
com escritório na Rua _____________________, nº ___, cidade de ______________, Estado de 
______________, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º 
LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrar 
ordem de HABEAS CORPUS em favor de “A”, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
do RG nº __________, inscrito no CPF sob nº______________, (endereço), que sofre 
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz Federal da 1ª Vara Criminal da Seção Judiciária de 
__________ , no processo nº _____ , pelos motivos a seguir expostos: 
 
 
  1) DOS FATOS.  
  O Paciente foi denunciado como incurso no art. 121, caput, do Código 
Penal, pois teria tirado a vida de “B” com emprego de faca, a bordo de uma aeronave. 
 
  Ao receber a denúncia o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho; “recebo a 
denúncia, designo o interrogatório para o dia 15 e decreto a prisão preventiva do réu”  
 
  O Paciente foi preso em razão da decisão referida, encontrando-se 
recolhido desde então. 
 
  2) DO DIREITO.   
  A presente ordem deve ser concedida. 
 
  De fato, a prisão imposta ao Paciente é completamente ilegal, uma vez que 
o despacho que a decretou carece de fundamentação. Como se sabe, a motivação de decisões 
judiciais é preceito constitucional, estampado no art. 93, IX, além de constar também em nosso 
Diploma Processual, mais especificamente no art. 315, concernente à decretação da prisão 
preventiva. 
 
  O nobre Magistrado, como se vê, não observou tais dispositivos. Como a 
prisão é medida extrema, exceção ao direito de liberdade, é mister que sua imposição se dê 
respeitando estritamente as determinações legais. 
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  Não se pode tolerar que alguém seja levado ao cárcere, ainda que 
provisoriamente, sem que a autoridade judiciária indique mais são os motivos e os fundamentos 
para a adoção da medida extrema. 
 
  Portanto, a melhor solução é a concessão da ordem para que o Paciente 
possa responder aos termos do processo em liberdade. 
  
  (OBS: Nesta peça deve-se atacar o ato da autoridade coatora, 
demonstrando sua ilegalidade e o conseqüente constrangimento a que está submetido o 
paciente). 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer que, após requisitadas as informações da ilustre 
autoridade coatora e ouvido o digno representante do Ministério Público, seja concedida a 
presente ordem, para revogar a prisão imposta ao Paciente, expedindo-se o competente alvará de 
soltura em seu favor, por ser medida de JUSTIÇA!  
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.19. MANDADO DE SEGURANÇA 
 
 É a ação destinada a proteger direito liquído e certo não amparado por habeas corpus  
e habeas data, quando houver ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou particular 
no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXXIX, CF). 
 
 O mandado de segurança tem cabimento bastante reduzido na esfera penal, uma vez 
que boa parte dos atos ilegais são impugnados por habeas corpus. Seu processamento segue o 
determinado pela Lei nº 12.016/09, impondo-se como prazo para impetração 120 dias a contar da 
ciência do ato praticado pela autoridade coatora. 
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MODELO DE MANDADO DE SEGURANÇA 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de ____________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A”, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador do RG nº 
__________, inscrito no CPF sob nº______________, (endereço), por seu advogado infra-
assinado (procuração em anexo), vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, com 
fundamento no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e Lei nº 12.016/09, impetrar 
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR, contra ato do meritíssimo 
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca ____________, no processo nº _______, pelos 
motivos a seguir expostos: 
 
 
  1) DOS FATOS.  
  O Impetrante foi vítima de roubo na data ______, tendo sido subtraído seu 
veículo, não mais localizado. Após registro da ocorrência, foi formalizado o competente 
inquérito policial, identificando-se o autor do delito – “B”. 
 
  “B” foi denunciado e está sendo processado. O processo encontra-se 
aguardando audiência para oitiva das testemunhas de acusação. O Impetrante requereu, então, 
sua habilitação nos autos, como assistente de acusação, o que foi indeferido pelo MM. Juiz, sob o 
fundamento de que não é o momento processual adequado para tanto.  
 
  2) DO DIREITO.   
  Excelências, a segurança deve ser concedida. 
 
  De fato, o Impetrante preenche todos os requisitos para figurar nos autos 
como assistente do Ministério Público. Como se sabe, basta que o ofendido faça prova de sua 
identidade e que o processo ainda não tenha transitado em julgado para que seja admitido como 
assistente, conforme redação dos artigos 286 e 269 do Código de Processo Penal. 
 
  Não há que se falar, então, em indeferimento do pedido, pois se trata de 
direito líquido e certo do Impetrante. 
 
  (OBS: Nesta peça deve-se atacar o ato da autoridade coatora, 
demonstrando sua ilegalidade e a ofensa a direito líquido e certo do impetrante). 
   
  3) DA MEDIDA LIMINAR. 
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  Estão presentes, no presente caso, os dois requisitos que autorizam a 
concessão liminar da segurança. Com efeito, há fumus boni iuris, pois o direito líquido e certo 
invocado e patente, bem como sua violação, demonstrando, assim, a verossimilhança do alegado. 
 
  Quanto ao periculum in mora, se a medida liminar não for concedida, 
haverá prejuízo para o Impetrante, pois estará impedido de acompanhar a fase probatória do 
processo, onde poderá colaborar sobremaneira com o Ministério Público. 
 
  (OBS: Neste item deve ser demonstrada a presença dos dois requisitos 
que autorizam a concessão de medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora). 
 
  4) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja concedida a medida liminar para habilitar, 
de plano, o Impetrante como assistente de acusação nos autos. 
 
  Após, requisitadas as informações da ilustre autoridade coatora e ouvido o 
digno representante do Ministério Público, requer seja concedida definitivamente a segurança, 
para o mesmo fim, por ser medida de JUSTIÇA!  
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.20. REVISÃO CRIMINAL 
 
 Ação penal de caráter rescisório, dirigida contra sentença condenatória transitada em 
julgado. Muito embora esteja elencada no Código de Processo Penal entre os recursos, vigora o 
entendimento de que se trata realmente de ação. 
 
 É admitida nas seguintes hipóteses: 
 
 a) sentença contra texto expresso de lei ou contra a evidência dos autos; 
 
 b) sentença fundada em provas falsas; 
 
 c) quando surgirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que 
autorize a redução da pena. 
 
 A revisão criminal, como dito, só pode ser proposta para rescindir sentença 
condenatória, nunca contra sentença absolutória, ou seja, não é ela admitida pro societate.  
 
 Têm legitimidade para figurar no pólo ativo o próprio sentenciado ou procurador 
habilitado. Se for ele falecido, poderão ingressar o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão 
(CADI).  
 
 Nota-se, então, que não há prazo para propositura da revisão criminal, podendo 
ocorrer o ingresso até mesmo após a morte do sentenciado. 
 
 Acolhido o pedido revisional, o Tribunal poderá absolver o sentenciado, reduzir sua 
pena ou declarar a nulidade do processo. 
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MODELO DE REVISÃO CRIMINAL 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de __________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A”, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador do Rg nº 
__________, inscrito no CPF sob nº______________, (endereço), por seu advogado infra-
assinado (procuração em anexo), inconformado com a r. sentença já transitada em julgado, 
conforme certidão em anexo (doc. ___), proferida no processo nº _____, da ____ Vara Criminal 
da Comarca __________, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, promover pedido de 
REVISÃO CRIMINAL  com fundamento no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, pelos 
motivos a seguir expostos: 

 
  1) DOS FATOS.  
  O Peticionário foi denunciado, processado e ao final condenado à pena de 
6 anos de reclusão, por infração ao art. 213 do Código Penal, pois teria constrangido “B” à 
conjunção carnal. 
 
  Após o trânsito em julgado da r. sentença, descobriu-se documento onde a 
suposta vítima admitia que não houve constrangimento e sim uma relação sexual consentida. 
 
   
  2) DO DIREITO.   
  Excelências, o presente pedido deve ser deferido. 
 
  De fato, o Peticionário foi condenado injustamente, conforme documento 
descoberto posteriormente à sua condenação e ora anexado para apreciação dessa Colenda 
Câmara. Nele, encontra-se relato de “B”, onde admite que não foi forçada em nenhum momento 
e que a relação sexual foi consentida. A acusação de estupro se deu em razão de vingança contra 
o Peticionário. 
 
  Ora, tal situação não pode prevalecer. Impõe-se a imediata revisão do 
processo e da condenação, para que o Peticionário possa resgatar sua condição de inocente, da 
qual nunca deveria ter sido privado. 
 
  (OBS: Nesta peça deve-se argumentar sobre tudo que diga respeito à 
defesa do cliente, de acordo com o problema formulado, como nulidades e mérito propriamente 
dito. Mesmo já tendo havido trânsito em julgado, busca-se contrariar a sentença ou o acórdão). 
   
  3) DO PEDIDO. 



 100

  Diante do exposto, requer seja conhecido e julgado procedente o presente 
pedido revisional, para absolver o Peticionário, com fundamento no art. 626 do Código de 
Processo Penal, por ser medida de JUSTIÇA!  
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.21. LIVRAMENTO CONDICIONAL 
 
 É a concessão, pelo Poder Judiciário, da liberdade antecipada ao condenado, 
atendidos os pressupostos e condicionada a determinadas exigências durante o restante da pena 
que deveria cumprir preso. 
 
 Os pressupostos para concessão são: 
 
 1) Objetivos: 
 
 a) condenação a pena privativa de liberdade não superior a dois anos; 
 
 b) ter o sentenciado cumprido: 
         - mais de 1/3 da pena, se não for reincidente em crime doloso; 
         - mais de ½ da pena se for reincidente em crime doloso; 
 - mais de 2/3 da pena se a condenação for por crime hediondo, desde que não seja 
reincidente específico. 
 
 2) Subjetivos: 
  
 a) comportamento satisfatório do sentenciado durante a execução da pena; 
 
 b) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; 
 
 c) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; 
 
 d) para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à 
pessoa, constatação de condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinqüir; 
 
 e) reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. 
 
 Para a concessão do livramento, devem ser ouvidos o Ministério Público e o 
Conselho Penitenciário. Se deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que o liberado 
ficará sujeito e determinará a expedição da carta de livramento, que conterá cópia integral da 
sentença. 
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MODELO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca 
___________________. 
 
 
 
 
Autos nº  _______ 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos da Execução em epígrafe, por seu 
defensor infra-assinado, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer 
LIVRAMENTO CONDICIONAL, com fundamento no artigo 131 da Lei nº 7.210/84 e art. 83 
do Código Penal, pelos motivos a seguir expostos: 

 

  1) DOS FATOS.  
  O Requerente foi processado e condenado à pena de 6 anos de reclusão, 
por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 
 
  Encontra-se preso há 4 anos e 2 meses. 
 
  2) DO DIREITO.   
  O Requerente está recluso há 4 anos e 2 meses, ou seja, já ultrapassou o 
período exigido pela Lei para a concessão do livramento, ou seja, 2/3 de sua pena. 
 
  É primário, possuidor de bons antecedentes, como atestam as certidões em 
anexo (doc. ____). 
 
  Além disso, aprendeu ofício enquanto encarcerado, com excelente 
aproveitamento (doc. ____), o que lhe possibilita exercer trabalho honesto estando em liberdade. 
Inclusive, já conta com proposta para tal (doc. _____). 
 
  Portanto, estão presentes os pressupostos subjetivos e objetivos contidos 
no art. 83 do Código Penal, fazendo jus, então, o Sentenciado, à concessão da medida. 
 
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer que, após  parecer do Conselho Penitenciário e  
manifestação do ilustre representante do Ministério Público, seja concedido o livramento 
condicional ao Requerente, por ser medida de JUSTIÇA!  
 
  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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6.2.22. AGRAVO EM EXECUÇÃO 
 
 É o recurso cabível de todas as decisões proferidas pelo Juízo das Execuções 
Criminais, conforme dispõe o art. 197 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), tais como: 
unificação de penas, progressão de regime, saída temporária, livramento condicional, entre 
outras. Pode ser utilizado tanto pela defesa como pelo Ministério Público. 
 
 Por falta de previsão legal, segue o mesmo procedimento do RESE, incluindo o prazo 
de 5 dias para interposição e 2 dias para apresentação de razões, admitindo-se, também, o juízo 
de retratação. 
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MODELO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO 
 

Excelentíssimo Senhor Doutor de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca 
___________________. 
 
 
 
 
Autos nº  _______ 
 
 
 
 

“A”, já qualificado, nos autos da Execução em epígrafe, por seu 
advogado infra-assinado, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, interpor AGRAVO 
EM EXECUÇÃO , com fundamento no artigo 197 da Lei nº 7.210/84. 

 

Requer seja recebido o presente recurso e, caso Vossa Excelência 
entenda deva manter a r. decisão, seja ele encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
___________, com as razões em anexo. 

 

  Termos em que, 
  Pede Deferimento. 
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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MODELO DE RAZÕES DE AGRAVO EM EXECUÇÃO 
 

 
RAZÕES DE AGRAVO EM EXECUÇÃO 
AGRAVANTE: “A” 
AGRAVADA: Justiça Pública 
Processo nº ______, da _____ Vara das Execuções Criminais da Comarca ___________. 
 
 
 

(Pular aproximadamente 5 linhas) 
 
 
 
  EGRÉGIO TRIBUNAL, 
  COLENDA CÂMARA, 
 
  Em que pese o notório saber jurídico do meritíssimo Juiz de primeiro grau, 
impõe-se a reforma da r. decisão de fls., pelas razões que  passa a expor. 
 
  1) DOS FATOS.  
  O Agravante foi processado e condenado por infração ao art. 213 do 
Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Recorreu e seu recurso 
foi improvido. 
 
  Encontra-se recolhido na Penitenciária do Estado há 3 anos, com bom 
comportamento. Requereu progressão para o regime semi-aberto, o que foi indeferido pelo 
Magistrado, sob o fundamento de que o crime pelo qual foi condenado é de extrema gravidade. 
   
 
  2) DO DIREITO.   
  Excelências, o recurso deve ser provido. 
 
  De fato, a r. decisão de fls. carece de fundamento legal, pois negou o 
direito do Agravante de progredir de regime prisional, sob o argumento de que o crime praticado 
é de extrema gravidade. 
 
  Ora, os dispositivos legais que disciplinam a progressão de regime – art. 
122, da Lei nº 7.209/84 e art. 2º, § 2º, – estabelecem apenas dois requisitos para a concessão do 
benefício: bom comportamento e cumprimento de mais de 2/5 da pena. 
 
  No caso presente, o Agravante tem seu bom comportamento demonstrado 
no atestado emitido pelo diretor do estabelecimento prisional (fls.  ). 
 
  Quanto ao lapso temporal, cumpre pena há 3 anos, o que supera a fração 
de 2/5 exigida pela Lei. 
 
  Portanto, não há motivos para o indeferimento do pleito. A Lei não impõe 
como restrição a gravidade do delito; pautar-se por ela, com todo o respeito, é inovação 
legislativa, tarefa que não cabe ao Poder Judiciário. 
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  (OBS: Nesta peça deve-se argumentar sobre tudo que diga respeito à 
defesa do cliente, de acordo com o problema formulado, contrariando a decisão do Magistrado). 
   
  3) DO PEDIDO. 
  Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, 
para conceder a progressão de regime prisional para o semi-aberto ao Agravante, por ser medida 
de JUSTIÇA!  
 
  (local/data) 
 
  (advogado e nº da OAB) 
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