
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ___ª VARA DA COMARCA DE 

____________ 

 

 

 

 

 

Proc. nº _____________ 

 

 

 

 

 

 

  [___N___O____M___E___] já qualificado nos autos do processo-crime que lhe 

move o Ministério Público, vem perante Vossa Excelência, por seu advogado, não se 

conformando com a r. decisão ____________________  , interpor o  

 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 

 

com fundamento no art. 581, ____, do CPP.  

 

  Caso V. Exa. venha a manter a r. decisão recorrida, requer seja o presente 

recurso encaminhado, com as inclusas razões, ao Egrégio Tribunal de Justiça.  

 

  Termos em que,  

  P. deferimento. 

 

 

  Local, data. 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

[J1] Comentário:  Resumir a decisão, 
p.ex:  “que o pronunciou por crime de  
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e 
IV)”, 

[J2] Comentário: Mencionar o inciso 
adequado. 

[J3] Comentário: O prazo para a 
interposição é de 5 dias e de 2 dias, a contar 
da ____________ , de modo que não é 
necessário anexar as razões. Pode requerer 
abertura de vista para o oferecimento das 
razões.  

[J4] Comentário:  Há hipóteses (art. 
583) em que é necessária a formação de 
instrumento e, por isso, deverão ser 
indicadas as peças a serem trasladadas. 



Razões de Recurso em Sentido Estrito 

Proc. nº: ___________ 

Vara: ____________ 

Recorrente: ____________ 

Recorrido: Ministério Público 

 

 

 

 

Egrégio Tribunal de Justiça, 

Colenda Câmara,* 

 

 

 

1. DOS FATOS 

O recorrente foi .*....................................... 

....................................................................................................................................

..................................................................................... 

 

2. DO DIREITO  

A r. decisão de fls. ____ não deve prevalecer, porquanto significou 

afronta ao art. *....................................................... ................................................... 

......................................................... ...................................................... ... 

.......................................................................................................................... 

3. DO PEDIDO 

Ante todo o exposto, requer requer a revisão da r. decisão e, caso seja 

mantida, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja dado 

provimento ao presente recurso, procedendo-se a reforma da decisão recorrida 

para o fim de ................................................................... ,como medida de 

JUSTIÇA! 

 

Loca e data 

__________________________ 

Nome e nº da OAB 

[J5] Comentário: É comum que na 
saudação seja mencionado o Ministério 
Público de 2ª instância, que irá proferir 
parecer: “Douto Procurador de Justiça” ou 
“Douta Procuradoria de Justiça”.  
Além disso,  por se tratar de recurso que 
admite a retratação,  há quem coloque 
saudação ao juiz: “MM Juiz” 

[J6] Comentário: Neste ponto se deve 
fazer a síntese processual, um mero 
relato da história dos autos; não há nesse 
ponto arrazoado, ou seja, argumentos. 

[J7] Comentário: Na questão de 
direito, deve o recorrente expor suas 
razões para a reforma da decisão 
recorrida. Aqui são feitas citações 
doutrinárias e jurisprudenciais, visando 
persuadir o Tribunal no sentido de que 
deve ser reformada a decisão. 


