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ILUSTRÍSSIMO DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA DO JUIZADO ESPECIAL 
CRIMINAL DA COMARCA DE UBERABA-MG. 

 
 
 
* Pode direcionar ao Delegado, ao Promotor ou ao Juiz. 
* Verifique também a competência em razão do crime em discussão  
 
 
Petição de representação criminal 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA AGRIÃO, brasileira, solteira, estudante, CPF n.xxxx, RG 
n.yyyyy,, domiciliada (qualificação completa), vem à presença de Vossa Senhoria, 
por seu procurador, com poderes especiais,  
 

REPRESENTAR 
 
contra FERNANDA FLORA, brasileira, estado civil e profissão ignorados, 
domiciliada (qualificação completa), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 
 

I - DOS FATOS 
 

No dia (... discorrer sobre os fatos – quem faz a representação é a 
representante e quem sofre a representação é a representada). 

 
Em dado momento (.... detalhar os fatos), como bem consta no Boletim de 

Ocorrência (REDS) em anexo. 
 

 Com efeito, oferta a presente REPRESENTAÇÃO CRIMINAL, a fim de que 
Vossa Senhoria possa realizar os atos necessários visando a apuração dos fatos e 
posteriormente faça a remessa ao Juizado Especial Criminal desta Comarca 
(verifique a competência em razão do crime em discussão) a fim de que o Ministério 
Público possa tomar as devidas providências para a propositura da futura ação 
penal pública contra a representada e sua devida condenação criminal.  
 

II – DOS FUNDAMENTOS 
   

A conduta da representada  em (.... descrever a conduta/fatos) , configura, 
em tese, o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal. 
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Desta forma, nos termos do artigo 61 e do artigo 69 ambos da Lei 9099/95, 
oferta a representação criminal – com obediência ao artigo 39 e §4o, do artigo 5o, 
ambos do Código de Processo Penal, bem como do parágrafo único do artigo 147 
do Código Penal - a fim de que Vossa Senhoria possa tomar as providências 
cabíveis para apuração dos fatos e sua responsabilidade penal e, posteriormente, 
sejam os autos enviados ao Juizado Especial Criminal desta Comarca para que 
possam servir de sustentáculo para futura ação penal contra a representada a fim de 
que seja ela condenada nas sanções penais do 147 do Código Penal. 
 

III – DOS PEDIDOS 
 
 Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria: 
 
 a) Receber a presente representação, determinando a abertura do inquérito 
policial para apuração dos fatos; 
 
 b) Determinar a oitiva da representante, da representada e das testemunhas 
arroladas, em dia e hora designados, sendo notificados os envolvidos para o devido 
comparecimento ao local determinado; 
  
 c) Ao final, encaminhar os autos ao Juizado Especial Criminal desta 
Comarca, para que o Ministério Público possa promover, oportunamente, a ação 
penal pelo crime de ameaça contra a representada e, ao final, possa ser ela 
condenada nas sanções pertinentes à sua conduta delituosa.  
 
 Prova o alegado pelos documentos em anexo e oitiva das testemunhas 
abaixo arroladas.  
 
 Termos em que, pede deferimento. 
 

Local e data 
 
 
Advogado 
OAB 
 

 
 
 
Testemunhas: 
 

a. Valter Jiló, (qualificação completa)  
b. João Cenoura, (qualificação completa)  

 


