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CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

 

1. Verdade real 

 

No processo penal, o juiz tem o dever de investigar como os fatos se 

passaram na realizada, não se conformando com a realidade formal constantes 

dos autos. 

Desse modo, “o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir 

sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto 

relevante” (CPP, art. 156). 

O princípio comporta algumas exceções: 

- impossibilidade de juntada de documento na fase do art. 406 do CPP; 

- impossibilidade de exibir prova no plenário do júri, que não tenha sido 

comunicada à parte contrária com antecedência mínima de três dias 

(CPP, art. 475); 

- inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos (CF, art. 5º, LVI); 

- os limites para o depoimento de pessoas que devam guardar sigilo em 

razão de função, ofício ou profissão (CPP, art. 207); 

- a recusa de depor de parentes do acusado (CPP, art. 206); 

- restrições da prova, existentes no juízo cível, aplicáveis ao penal 

quanto ao estado das pessoas (CPP, art. 155). 

 

2. Legalidade 
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Os órgãos incumbidos da persecução penal não podem possuir poderes 

discricionários para apreciar a conveniência ou oportunidade da instauração do 

processo. 

Nas infrações insignificantes não se aplica o princípio minima non curat 

praetor. 

A autoridade policial, nos crimes de ação penal pública, é obrigada a 

proceder às investigações preliminares, e o órgão do MP é obrigado a 

apresentar a respectiva denúncia, desde que se verifique fato aparentemente 

delituoso. 

O arquivamento deve ser sempre fundamentado e se o juiz recusar a 

fundamentação, poderá se utilizar da prerrogativa do art. 28 do CPP. 

 

3. Publicidade 

 

Vigora o princípio da publicidade absoluta, pois as audiências, sessões e 

atos processuais são franqueados ao público em geral (CPP, art. 792). 

Se da publicidade da audiência, sessão ou julgamento resultar 

escândalo, inconveniente grave ou perturbação da ordem, o juiz pode, de ofício 

ou a requerimento da parte ou do MP determinar a realização do ato de portas 

fechadas, limitando o número de presentes (§1º). 

A CF garante que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 

processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse processual o 

exigirem (CF, art. 5º, LV). 

 

4. Contraditório 

 

O réu deve conhecer a acusação que se lhe imputa para poder 

contrariá-la, evitando, assim, que possa ser condenado sem ser ouvido. 
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O art. 261 do CPP determina que nenhum acusado, ainda que ausente 

ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. 

Dispõe o art. 263 que “se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado 

defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de 

sua confiança ou a sim mesmo defender-se, caso tenha habilitação.”. 

O sistema do CPP exige a efetiva contrariedade à acusação. 

 

5. Iniciativa das partes 

 

O juiz não pode dar início ao processo sem a provocação da parte. 

Cabe ao MP promover privativamente a ação penal pública (CF, art. 129, 

I) e ao ofendido, na ação penal privada, inclusive a subsidiária da pública (CPP, 

arts. 29 e 30 e CF, art. 5º, LIX). 

  

6. Ne eat judex ultra petita partum 

 

O juiz deve se pronunciar sobre aquilo que lhe foi pedido. O que 

efetivamente vincula o juiz criminal, definindo a extensão do provimento 

jurisdicional. 

Se o promotor, na denúncia, descreve um crime de estupro e o capitula 

como sedução, pode o juiz proferir condenação pelo estupro (CPP, art. 383), 

haja vista que o réu se defende dos fatos capitulados e não da capitulação 

jurídica. 

Se, contudo, na inicial, o promotor narrou um fato, e na instrução 

constatou-se a ocorrência de outro diverso ou que o fato ocorreu de forma 

diversa, deve o juiz tomar a providência do art. 384 do CPP. 

 



19 
 
 

7. Devido processo legal 

 

Consiste em assegurar à pessoa o direito de não ser privada de sua 

liberdade e de seus bens, sem a garantia de um processo desenvolvido na 

forma da lei. 

Compreende a plenitude da defesa, o direito de ser ouvido, de ser 

informado pessoalmente de todos os atos processuais, acesso à defesa 

técnica, oportunidade de se manifestar sempre depois da acusação em todas 

as oportunidades, à publicidade e motivação. 

 

8. Identidade física do juiz 

 

Não vigora no processo penal, salvo no júri popular, em que os jurados 

que presenciam a colheita da prova em plenário e os debates da causa, devem 

julgar os fatos . 

 

9. Inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos 

 

São inadmissíveis, no processo, provas obtidas por meios ilícitos (CF, 

art. 5º, LVI) 

Provas ilícitas são aquelas produzidas com violação de regras de direito 

material, ou seja, com a prática de algum ilícito penal, civil ou administrativo. 

Provas ilegítimas são as produzidas com violação a regras de natureza 

meramente processual. 

A doutrina e a jurisprudência tendem a repelir as provas ilícitas por 

derivação, que são aquelas em si mesmas lícitas, mas produzidas a partir de 

outra ilicitamente produzida (teoria da árvore dos frutos venenosos). 
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O STF inicialmente admitiu esta prova, até o julgamento do HC 

72588/PB (1996), quando passou a repudia-las do processo. 

É praticamente unânime a utilização da prova favorável ao acusado, 

ainda que colhida com infringência a direitos fundamentais seus ou de 

terceiros. 

 

10. Presunção de inocência 

 

Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). 

Desdobra-se em três aspectos: 

a) no momento da instrução processual, como presunção legal relativa 

de não-culpabilidade, invertendo-se o ônus da prova; 

b) no momento da avaliação da prova, valorando-se em favor do 

acusado quando houver dúvida; 

c) no curso do processo penal, como paradigma de tratamento do 

imputado, especialmente no que concerne à análise da prisão 

processual. 

 

11. Favor rei 

 

A dúvida sempre beneficia o réu. Na dúvida, absolve-se por insuficiência 

de provas. Só a defesa possui certos recursos, como o protesto por novo júri e 

embargos infringentes. 

Só cabe ação de revisão criminal em favor do réu, etc. 
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CAPÍTULO II –  APLICAÇÃO DO DIREITO 

PROCESSUAL PENAL NO TEMPO E NO ESPAÇO  

 

 

1.Eficácia da lei processual no tempo 

  

Entrando em vigor, as normas processuais têm sua incidência regulada 

pelo art. 2º do CPP, que determina sua aplicação desde logo, sem prejuízo dos 

atos anteriormente praticados. 

O legislador adotou o princípio da aplicação imediata das normas 

processuais: o ato processual será regulado pela lei que estiver em vigor no dia 

em que ele for praticado (tempus regit actum). Quanto aos anteriores, não 

haverá retroação, pois eles permanecem válidos. 

A lei processual só alcança os atos praticados a partir de sua vigência. 

As normas processuais se aplicam aos processos em andamento, ainda 

que o fato tenha sido praticado antes de sua entrada em vigor e mesmo que 

sua aplicação se dê em prejuízo ao agente. A sua aplicação no tempo não se 

encontra regida pelo art. 5º, XL da CF. 

- conteúdo penal: se a lei tiver conteúdo penal, a situação é diversa: só 

interessa a data do fato. Se anterior à lei, esta só poderá retroagir em 

seu benefício; se posterior, a lei o alcança, seja benéfica ou prejudicial. 

É irrelevante que o dispositivo se encontre no CP ou no CPP. É o caso 

do art. 60, I do CPP que prevê a perempção – como regula causa 

extintiva da punibilidade, possui caráter penal. As normas que tratam do 

cumprimento  da pena têm inequivocamente conteúdo penal. 

Revogada a lei processual, não poderá mais ser aplicada, uma vez que 

a incidência da lei posterior será imediata. 
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2.Eficácia da lei processual no espaço 

 

A lei processual penal aplica-se a todas as infrações penais cometidas 

em território brasileiro, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de 

direito internacional. 

Vigora o princípio da absoluta territorialidade, que impõe a aplicação da 

lex fori ou princípio do locus regit actum, segundo a qual, aos processos e 

julgamentos realizados no território brasileiro, aplica-se a lei processual penal 

nacional. 

As ressalvas previstas no art. 1º não são exceções à territorialidade da 

lei processual penal, mas exceções à territorialidade do CPP. 

O inciso I (tratados, convenções e regras de direito internacional) 

contempla verdadeiras hipóteses excludentes da jurisdição criminal brasileira, 

isto é, os crimes serão apreciados por tribunais estrangeiros segundo suas 

próprias regras processuais. 

Considera-se praticado no território brasileiro o crime cuja ação ou 

omissão, ou cujo resultado, no todo ou em parte, ocorreu no território nacional 

(CP, art. 6º) (teoria da ubiqüidade ou mista). 
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CAPÍTULO III – INQUÉRITO POLICIAL 

 

 

1. Noções gerais 

 

Tem com destinatários imediatos o Ministério Público e o ofendido; 

como destinatário mediato o Juiz, para o recebimento da inicial e determinação 

das medidas cautelares. 

A regra é que a presidência de inquéritos policiais seja outorgada a 

Delegados de Polícia de carreira. Onde houver mais de uma circunscrição 

policial, a autoridade poderá ordenar diligências na circunscrição de outra, 

independentemente de precatórias ou requisições. 

A lavratura do Auto de Prisão em Flagrante é feito pela autoridade onde 

foi feita a prisão, os demais atos, onde o crime se consumou. 

A falta de atribuição não invalida o ato e nem causa o relaxamento de 

prisão. 

 

 • inquéritos extrapoliciais: IPM, inquérito judicial (crimes 

falimentares), CPIs, inquérito civil público – proteção do patrimônio social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; inquérito de crime 

nas dependências do STF, Senado ou Câmara dos Deputados (STF, 397). 

 

Não há inquérito verbal, a forma é escrita. 

É sigiloso, sendo este sigilo assegurado pela CF, não se estendendo ao 

representante do MP, nem da autoridade judiciária. O advogado pode consultar 

os autos, exceto se for decretado judicialmente o sigilo na investigação. 
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2. Notícia crime 

 

Conhecimento espontâneo ou provocado, por parte da autoridade 

policial, de um fato aparentemente criminoso. 

a) notícia crime de cognição direta ou imediata (também 

espontânea ou inqualificada): quando a autoridade toma 

conhecimento do fato por atividades rotineiras, jornais, 

investigação pela própria polícia judiciária, comunicação pela 

polícia ostensiva, descoberta ocasional do corpo de delito, 

denúncia anônima, etc. 

b) notícia crime de cognição indireta ou mediata (também 

provocada ou qualificada): ato jurídico de comunicação do 

delito como a delatio criminis (art. 5º, II e §§3º e 5º), requisição 

da autoridade judiciária, do Ministério Público (CPP, art. 5º, II) 

ou do Ministro da Justiça (CP, art. 7º, §3º, ‘b’ e art. 141, I c/c p. 

ún. do art. 145) ou pela representação do ofendido (CPP, art. 

5º, §4º); 

c) notícia crime de cognição coercitiva: na prisão em flagrante. 

Comum a qualquer espécie de infração, conforme o tipo de 

ação (CPP, art. 8º). 

 

 

3. Princípios  

 

a) oficialidade: atividade investigatória realizada por órgãos 

oficiais; 

b) oficiosidade: a atividade independe de qualquer tipo de 

provocação quando o crime for de ação penal pública; 

c) indisponibilidade: após a instauração, não pode ser arquivado 

pela autoridade policial (CPP, art. 17). 
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Não se admite argüição de suspeição das autoridades policiais. 

É possível à autoridade policial indeferir qualquer diligência requerida 

pelo ofendido ou indiciado (exceto exame de corpo de delito, CPP, art. 184). 

 • inquéritos que admitem contraditório: judicial (crimes 

falimentares); o instaurado pela Polícia Federal, a pedido do Ministro da 

Justiça, visando expulsão de estrangeiro – o contraditório é obrigatório. 

• valor probatório: reduzido. Tem conteúdo informativo. Confissão 

só é válida se reiterada em juízo. 

Não é necessária a presença do advogado para acompanha-lo (STJ).  

Eventual invalidade só afeta o próprio ato realizado. 

• LJE: o IP é substituído pelo termo circunstanciado (TC), com 

narração sucinta dos fatos, indicação da vítima, do autor do fato e das 

testemunhas, em número máximo de três. A prova da materialidade 

pode ser realizada através de boletim médico ou equivalente. 

Não haverá prisão em flagrante quando o autor se comprometer a 

comparecer no Juizado, independentemente do pagamento de fiança. 

O inquérito policial é dispensável caso o MP ou o ofendido já possuam 

elementos suficientes para a propositura da ação. 

 

4. Início do inquérito policial 

 

4.1 Crimes de ação penal pública incondicionada (CPP, art. 5º, I e II 

e §§1º, 2º e 3º) 

 

a) de ofício:  

O ato de instauração é a portaria. 
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Se não houve justa causa (o fato ser atípico, extinta a punibilidade, etc), 

o IP não pode ser instaurado, sendo passível de trancamento. 

O desconhecimento da autoria ou a possibilidade de o sujeito ter agido 

sob a proteção de alguma excludente da ilicitude não impedem a instauração 

do inquérito. 

b) por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público 

Se não estiverem presentes os elementos indispensáveis, a autoridade 

poderá solicitar o IP para a elucidação dos acontecimentos. A autoridade 

policial não pode se recusar a instaurar o inquérito, embora não exista 

subordinação hierárquica. 

- delatio criminis: pela comunicação do ofendido, caso haja postulação e 

esta seja indeferida cabe recurso ao Chefe de Polícia. 

A delação anônima só deve ser repelida quando destituída de 

fundamento. 

Existem pessoas obrigadas a comunicar à autoridade a ocorrência de 

crimes verificados no desempenho de suas funções. 

 

4.2 Crime de ação penal pública condicionada (CPP, art. 5º, §4º) 

 

a) mediante representação do ofendido ou de seu representante 

legal:  

 Só podem solicitar a instauração do inquérito se fizerem 

encaminhar, junto com o ofício requisitório, a representação. 

 A representação só pode ser oferecida  por maior de 18 anos; se 

menor, cabe ao representante. 

 b) mediante requisição do Ministro da Justiça: 



27 
 
 

 Crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil; 

crimes contra Chefe de governo estrangeiro; crime contra a honra do 

Presidente da República. 

 

4.3 Crimes de ação penal privada (CPP, art. 5º, §5º) 

 

Encerrado o IP, os autos serão remetidos ao juízo competente, onde 

aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal (CPP, art. 

19). 

O IP só pode ser iniciado por requerimento do ofendido. 

Deve ser iniciado e terminado em um prazo que permita a sua 

conclusão e oferecimento da queixa antes do prazo decadencial do art. 38 do 

CPP. Se a autoridade policial indeferir requerimento, nada impede que o 

ofendido, por analogia ao §2º do art. 5º do CPP, recorra ao Secretário de 

Segurança Pública. 

 

5. Providências 

 

 a) busca e apreensão: 

- no período noturno: com assentimento do morador, em flagrante 

delito, no caso de desastre e para presta socorro; 

- no período diurno: nos casos acima e por ordem judicial. Será 

sempre precedida de mandado judicial, salvo se a autoridade 

judiciária acompanhar a diligência; 

- busca pessoal: independe de mandado, no caso de prisão ou 

havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de arma 

proibida ou de instrumentos que guardem relação com crime, ou 

quando efetuada por ocasião de busca domiciliar (CPP, art. 244); 
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Podem ser realizadas em domingos e feriados. 

A busca em escritório de advocacia deverá ser acompanhada de 

representante da OAB. 

b) testemunhas: 

O ofendido e as testemunhas podem ser conduzidos coercitivamente 

sempre que deixarem de, sem justificativa, atender a intimações da autoridade 

policial (CPP, art. 201, p. ún. e art.218). Quanto ao ofendido, autoriza-se, além 

da condução coercitiva, sua busca e apreensão. A testemunha faltosa poderá 

ainda responder pelo crime de desobediência (CPP, art. 219). 

Se o ofendido ou testemunha forem membros do MP ou da magistratura, 

tem prerrogativa de serem ouvidos, em qualquer processo ou inquérito, em dia, 

hora e local previamente ajustados. 

Podem ser realizadas acareações e reconhecimento de pessoas e 

coisas (CPP, art. 229 e 230 e 226 a 228). Deverá ser determinada a realização 

do exame de corpo de delito, sempre que a infração tiver deixado vestígios, ou 

de quaisquer outras perícias que se mostrarem necessárias à elucidação do 

ocorrido. 

É condição de validade das perícias em geral, a sua realização por dois 

peritos, oficiais ou nomeados (CPP, art. 159).  

O indiciado poderá ser forçado a comparecer na reprodução simulada 

dos fatos, mas não a participar da reconstituição, prerrogativa que lhe é 

garantida pelo direito ao silêncio e seu corolário, o princípio de que ninguém 

está obrigado a fornecer prova contra si. 

 

6. Indiciamento 

 

É a imputação a alguém, no inquérito policial, da prática de ilícito penal, 

sempre que houver razoáveis indícios de autoria. 
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Deverão ser observados, no interrogatório policial, os mesmos preceitos 

do interrogatório a ser realizado em juízo (CPP, arts. 185 a 196)¸sendo que o 

indiciado não está obrigado a responder às perguntas que lhe forem feitas, pois 

tem o direito constitucional de permanecer calado sem que se extraia 

presunção que lhe desfavoreça. 

O Delegado não é obrigado a intimar ou providenciar defensor técnico 

para comparecer ao interrogatório, pois a Constituição abre a possibilidade ao 

preso, querendo, entrar em contato com seu advogado. 

Se o suspeito da prática de infração penal for um membro do Ministério 

Público, a autoridade policial não poderá indicia-lo, devendo encaminhar os 

autos do inquérito ao Procurador-Geral de Justiça, a quem caberá prosseguir 

nas investigações (L. 8.625/93, art. 41, II e p. ún.). 

A autoridade policial deve proceder à identificação do indiciado pelo 

processo datiloscópico, salvo se ele já tiver sido civilmente identificado. A 

Súmula 568 do STF está revogada pelo art. 5º, LVIII da CF, que só admite a 

identificação nas hipóteses previstas em lei. 

São estas as hipóteses de identificação: 

- L. 9.034/95, art. 5º: organizações criminosas; 

- L. 10.054/00, art. 3º: nos delitos e circunstâncias que prevê. 

A identificação criminal compreende a datiloscópica e a fotográfica. 

Recusando-se à identificação, o indiciado será conduzido 

coercitivamente à presença da autoridade (CPP, art. 260), podendo, ainda, 

responder por crime de desobediência. 

 

7. Indiciado menor 

 

O CPP, art. 15 determina a nomeação de curador ao réu menor de 21 e 

maior de 18 anos. No inquérito policial, a falta de nomeação não gera 

nulidade na ação penal. 
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8. Prazo 

 

30 dias – quando o indiciado estiver em liberdade, contado a partir do 

recebimento da notícia-crime, podendo ser prorrogado, a critério do juiz, desde 

que o caso seja de difícil elucidação.  

Findo o prazo, pode também o Ministério Público devolver os autos para 

novas diligências que entender imprescindíveis (CPP, art. 16). 

Caso o juiz entenda que as diligências não são necessárias, não pode 

indeferir a volta dos autos à policial. O procedimento correto, aplicável por 

analogia, é a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para que 

insista na diligência ou nomeie, desde logo, outro promotor para oferecer a 

denúncia. 

Esta regra se aplica a ação penal privada, não podendo o juiz indeferir o 

pedido de retorno dos autos. 

O prazo é de 10 dias se o indiciado estiver preso, contados do dia 

seguinte à data da efetivação da prisão, dada a sua natureza processual 

(CPP, art. 798). Tal prazo, em regra, é improrrogável, todavia, não constitui 

constrangimento ilegal a demora razoável na conclusão tendo em vista a 

necessidade de diligências imprescindíveis ou em razão do grande número de 

indiciados. 

No caso de ser decretada a prisão temporária, o tempo de prisão será 

acrescido ao prazo de encerramento do inquérito, de modo que, além do 

período de prisão temporária, a autoridade policial ainda terá mais dez dias 

para concluir as investigações. 

Eventual devolução do inquérito para diligências complementares não 

provocará o relaxamento da prisão se a denúncia for oferecida no prazo de 

cinco dias, contados da abertura da vista ao MP (CPP, art. 46, caput). 

Ultrapassado este prazo, o constrangimento à liberdade passa a ser ilegal. 
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O Ministério Público pode requisitar diretamente à autoridade policial as 

diligências faltantes (CPP, arts. 13, II e 47; L. 8.625/93, art. 26, IV e CF, art. 

129, VIII). 

No crime de ação privada, uma vez encerrada as investigações, os 

autos serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão impulso por 

quem de direito. Não há disposição legal sobre a necessidade de intimação do 

ofendido. 

 

9. Prazos especiais 

 

L. 1.521/51, art. 10, §1º - crimes contra a economia popular: estando ou 

não o réu preso, o prazo é de 10 dias; 

L. 10.409/02, art. 29 – entorpecentes (arts. 12, 13 e 14): o prazo é de 

15 dias para o réu preso e de 30 dias, se solto. Os prazos podem ser 

duplicados (art. 29, p. ún.). 

 

10. Contagem do prazo 

 

A regra é do art. 798, §1º do CPP, já que se trata de prazo processual. 

Não se aplica a regra segundo a qual a contagem do prazo cujo termo inicial 

cai na sexta-feira inicia-se somente no primeiro dia útil, porquanto na polícia 

judiciária há expediente diário e em tempo integral. 

 

11. Arquivamento  

 

Tal providência só cabe ao juiz, a requerimento do Ministério Público 

(CPP, art. 28), que é o titular exclusivo da ação penal pública (CF, art. 129, I). 
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A autoridade policial, incumbida apenas de colher os elementos para a 

formação do convencimento do titular, não pode arquivar os autos do inquérito 

(CPP, art. 17). 

Faltando justa causa, a autoridade policial pode deixar de instaurar o 

inquérito, mas, uma vez iniciado, o arquivamento só se dá mediante decisão 

judicial. 

O juiz jamais poderá determinar o arquivamento do inquérito sem prévia 

manifestação do Ministério Público. 

Se o juiz discordar do pedido de arquivamento, o procedimento é o do 

art. 28 do CPP. O promotor ou procurador designado estará obrigado a faze-lo, 

haja vista que não atua em nome próprio, mas no da autoridade que o 

designou. 

O despacho que arquivar o inquérito é irrecorrível, salvo nos crimes 

contra a economia popular, onde cabe recurso oficial e nas contravenções 

dos arts. 58 e 60 do DL 6.259/44, quando caberá ReSE. 

Sendo crime de competência originária do Procurador-Geral, na 

hipótese de pedido de arquivamento, competirá ao Colégio de Procuradores 

rever esta decisão (L. 8.625/93, art. 12, XI). 

É inadmissível o oferecimento de ação penal subsidiária da pública no 

caso de arquivamento, pois aquela só é cabível se houver inércia do órgão 

ministerial. 

Arquivado o inquérito por falta de provas, a autoridade policial poderá 

enquanto não se extinguir a punibilidade pela prescrição, proceder a novas 

pesquisas, desde que surjam outras provas que alterem a situação na qual foi 

determinado o arquivamento. 

 

12. Investigações criminais presididas diretamente pelo 

representante do Ministério Público 
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A LONMP garante à instituição a presidência das investigações 

envolvendo os seus membros. 

Quanto às infrações penais comuns, o Ministério Público, ainda que não 

possa presidir inquérito policial, pode realizar investigações.  
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CAPÍTULO IV –  DA PRISÃO E LIBERDADE 

PROVISÓRIA (TÍTULO IX DO LIVRO I) 

 

  

1. Conceito 

 

É a privação da liberdade de locomoção determinada por ordem escrita 

da autoridade competente ou em caso de flagrante delito. 

Além dessas hipóteses, a CF também admite: 

- no crime militar próprio, assim definido em lei, ou infração disciplinar 

militar (CF, art. 5º, LXI) 

- no período de exceção, isto é, estado de sítio (CF, art. 139, II). 

A recaptura de réu evadido não depende de prévia ordem judicial e 

poderá ser efetuada por qualquer pessoa (CPP, art. 684). 

 

2. Mandado de prisão 

 

É o instrumento escrito que corporifica a ordem judicial de prisão (CPP, 

art. 285, caput). 

A prisão poderá ser cumprida a qualquer dia e hora, inclusive à noite, 

respeitando-se as regras de inviolabilidade de domicílio (CPP, art. 283). 

O executor entregará ao preso cópia do mandado e o preso será 

informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 

assegurada a assistência da família e de advogado (CF, art. 5º, LXIII). 

O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou 

interrogatório extrajudicial (CF, art. 5º, LXIV). 
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A prisão, excepcionalmente, pode ser realizada sem mandado, desde 

que o preso seja apresentado imediatamente ao juiz que determinou a sua 

expedição. 

Não é permitida a prisão de eleitor, desde 5 dias até 48 horas após a 

eleição, salvo por flagrante delito ou em virtude de sentença penal 

condenatório (CE, art. 236, caput). Não se cumprem os mandados de prisão 

preventiva. 

 

3. Prisão em domicílio (CF, art. 5º, XII) 

 

Autoriza-se de dia e de noite no caso de flagrante delito. 

Já a prisão por mandado somente pode ser efetuada durante o dia, 

dispensando-se, nesse caso, o consentimento do morador. 

Durante a noite, o mandado só poderá ser cumprido se o morador 

consentir; pois à noite não se realiza nenhuma diligência no interior do 

domicílio, nem mesmo com autorização judicial. Deve-se aguardar a manhã e 

proceder ao arrombamento. 

A violação de domicílio à noite, para cumprir mandado, sujeita o 

violador a crime de abuso de autoridade (Lei 4.898/65). 

 

4. Em perseguição ou fora do território 

 

Desde que a perseguição não seja interrompida, a prisão pode ser feita 

onde quer que o executor alcance o perseguido, desde que em território 

nacional. 

O flagrante será lavrado onde o preso for capturado, mas a infringência 

da regra não causa nulidade. 
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5. Prisão especial 

 

Na ausência de acomodações adequadas no presídio, o titular do 

benefício poderá ficar preso em estabelecimento militar. 

Somente pode ser concedida durante o processo ou inquérito policial, de 

maneira que após a condenação transitada em julgado, cessa o benefício, 

devendo o sujeito ser recolhido a estabelecimento comum. 

Os únicos privilégios do preso especial são (a) recolhimento em 

estabelecimento distinto do comum ou em cela distinta dentro do mesmo 

estabelecimento e (b) não ser transportado junto com o preso comum. 

O Presidente da República, durante o seu mandato, não está sujeito a 

nenhum tipo de prisão provisória, já que a Constituição Federal exige a 

sentença condenatória (CF, art. 86, §3º). 

O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração 

penitenciária, tem direito a ficar em dependência separada dos demais 

apenados após o trânsito em julgado, isto é, até o fim da execução. 

 

6. Prisão provisória domiciliar 

 

Mediante autorização do juiz, ouvido o representante do Ministério 

Público, onde não houver estabelecimento adequado para se efetivar a prisão 

especial, o preso com direito a ela poderá recolhe-se em seu próprio domicílio 

(Lei 5.256/67). 

 

 

7. Prisão em flagrante 

 

Consiste na prisão, independente de ordem escrita do juiz competente, 

de quem é surpreendido cometendo, ou logo após ter cometido, infração penal. 
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Representantes diplomáticos gozam do privilégio de não ser sujeito 

passivo de prisão em flagrante (CPP, art. 1º, I). 

Cabe a prisão em flagrante não só em relação à prática de crime, como 

também de contravenção. 

 

7.1 Espécies de flagrante 

 

a)  flagrante próprio (propriamente dito, real ou verdadeiro): é aquele em 

que o agente é surpreendido cometendo uma infração penal ou 

quando acaba de cometê-la (CPP, art. 302, I e II). A expressão 

“acaba de cometê-la” é interpretada de forma restritiva, no sentido de 

absoluta imediatidade (sem qualquer intervalo de tempo). 

b) flagrante impróprio (irreal ou quase flagrante): quando o agente é 

perseguido logo após cometer o ilícito em situação que faça 

presumir ser o autor da infração (CPP, art. 302, III). Admite a 

expressão um intervalo maior entre a prática do delito, a apuração 

dos fatos e o início da perseguição. A perseguição pode levar dias, 

desde que ininterrupta. 

c) flagrante presumido (ficto ou assimilado): o agente é preso, logo 

depois da infração, com instrumentos ou papéis que façam presumir 

ser ele o autor da infração (CPP, art. 302, IV). Não é necessário que 

haja perseguição, bastando que a pessoa seja encontrada logo 

depois da infração, o que comporta um lapso temporal maior. 

d) flagrante compulsório ou obrigatório: o executor é obrigado a efetuar 

a prisão em flagrante, não tendo discricionariedade sobre a 

conveniência ou não de efetivá-la. Diz respeito à autoridade policial e 

seus agentes (CPP, art. 301, segunda parte). 

e) flagrante facultativo: consiste na faculdade de efetuar ou não o 

flagrante. Abrange todas as espécies de flagrante do art. 302 e se 

refere às pessoas comuns do povo. 

f)  flagrante preparado ou provocado (delito de experiência ou delito 

putativo por obra do agente provocador): ocorre quando alguém de 
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forma insidiosa provoca o agente à prática de um crime, ao mesmo 

tempo em que toma providências para que o mesmo não se 

consume. 

Modalidade de crime impossível pois, embora o meio empregado e o 

objeto material sejam idôneos, há um conjunto de circunstâncias previamente 

preparadas que eliminar a possibilidade de produção do resultado. 

STF, 145 – não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia 

torna impossível a sua consumação. 

g) flagrante esperado: a atividade policial ou do terceiro consiste em 

simples aguardo do momento do cometimento do crime, sem 

qualquer atitude de induzimento ou instigação. 

O agente comete o crime e, portanto, poderá ser efetuada a prisão em 

flagrante. 

h)  flagrante prorrogado ou retardado (Lei 9.034/95, art. 2º, II): consiste 

em retardar a interdição policial do que se supõe ação praticada por 

organização criminosa, desde que mantida sob observação e 

acompanhamento para que a medida legal se concretize no 

momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e 

fornecimento de informações. 

O agente policial detém discricionariedade para deixar de efetuar a 

prisão em flagrante no momento em que presencia a prática da infração penal. 

 

7.2 Flagrante nas várias espécies de crimes 

 

a) crime permanente: enquanto não cessar a permanência, o agente 

encontra-se em situação de flagrante delito (CPP, art. 303); 

b) crime habitual: não cabe a prisão em flagrante, pois o crime só se 

aperfeiçoa com a reiteração da conduta, o que não é possível verificar 

em um ato ou momento isolado; 
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c) crime de ação penal privada: nada impede a prisão em flagrante, uma 

vez que o art. 301 não diferencia a iniciativa da ação penal; 

Capturado o autor da infração, deverá o ofendido autorizar a lavratura 

do auto e ratificá-la no prazo para entrega da nota de culpa, sob pena de 

relaxamento. Além da autorização e ratificação, deverá oferecer a queixa-

crime dentro do prazo de cinco dias após a conclusão do inquérito policial. 

d) crime continuado: existem várias ações independentes, sobre as 

quais incide, isoladamente, a possibilidade de efetuar a prisão em 

flagrante. 

 

7.3 Sujeitos do flagrante 

 

a) sujeito ativo: 

- qualquer pessoa: caso especial de exercício da função pública pelo 

particular, excepcionando a regra de que somente o Estado pode 

praticar atos de coerção. 

- compulsório: estão a autoridade policial e seus agentes obrigados a 

agir. 

b) sujeito passivo: é o indivíduo detido em situação de flagrante. Não 

podem ser sujeitos passivos: 

- menor de 18 anos, que são inimputáveis (CF, art. 228 e CP, art. 27) 

- diplomatas estrangeiros 

- Presidente da República (CF, art. 86, §3º) 

- o agente que socorre a vítima de acidente de trânsito (Lei 9.503/97, art. 

301) 

- aquele que se apresentar para a autoridade, pois não existe flagrante 

por apresentação, o que não impede a decretação da preventiva, desde 

que presentes os seus requisitos próprios (CPP, art. 317). 
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Podem ser autuados em flagrante delito apenas nos crimes 

inafiançáveis: 

- membros do Congresso Nacional 

- Deputados Estaduais 

- Magistrados 

- membros do Ministério Público 

- advogados, no exercício da profissão 

c) autoridade competente: em regra é a autoridade policial do local onde 

foi efetivada a prisão, e não do local do crime. Não existindo, o 

capturado será apresentado à autoridade do local mais próximo (CPP, 

art. 308) e, posteriormente, será remetida a peça para a autoridade 

policial do local do crime. 

Se o crime ocorrer nas dependências das Casas do Congresso 

Nacional, a autoridade competente para a lavratura do flagrante e a presidência 

do inquérito será a respectiva mesa ou a autoridade parlamentar previamente 

indicada. 

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) também pode presidir a 

lavratura de flagrante. 

- ato contra a autoridade ou em sua presença: pode ela mesma presidir 

a lavratura. A autoridade deve estar no exercício de suas funções, caso 

contrário, procederá à prisão e providenciará que seja lavrado o auto 

pela autoridade competente. 

Se for o juiz, este não pode julgar a ação penal, pois ou é vítima ou é 

testemunha. 

- nota de culpa: deve ser entregue em 24 horas para o preso. É peça 

inicial do auto e tem por finalidade comunicar ao preso o motivo de sua 

prisão, bem como a identidade do seu responsável. 
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Sua falta caracteriza omissão e desde que por outro modo não seja 

comunicada a identidade de quem realizou a prisão, a falta de ato essencial 

implica nulidade. Sua mera ausência não gera nulidade no flagrante. 

  

7.4 Auto de prisão em flagrante 

 

- a assistência de advogado constituído no momento da lavratura do 

auto, supre a falta de comunicação da prisão à família do detido. 

- a jurisprudência tem admitido que o condutor funcione como 

testemunha, necessitando-se, portanto, de apenas mais uma 

testemunha além dele. 

- a falta de testemunhas da infração não impedirá a lavratura do auto, 

com o condutor assinarão duas pessoas que tenham testemunhado a 

apresentação à autoridade. 

- o detido deve ser alertado do direito de permanecer calado. 

- em caso de ação privada ou pública condicionada, deve ser procedido, 

quando possível, a oitiva da vítima. 

- a prisão deve ser imediatamente comunicada ao juiz competente que, 

por sua vez, deve dar vista ao MP para que este, na qualidade de fiscal 

da lei, se manifeste sobre a regularidade formal do auto de prisão em 

flagrante e sobre a possibilidade de liberdade provisória. 

- encerrado o auto de prisão em flagrante, a autoridade poderá relaxá-la 

se das declarações prestadas não resultar fundada suspeita contra o 

preso. 

- instaurada ação penal perante magistrado incompetente, como a 

homologação do flagrante tem conteúdo administrativo (verificação dos 

pressupostos formais do ato), não ocorre invalidação do flagrante, nem 

torna insubsistente a prisão. 
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8.Prisão preventiva 

 

Prisão de natureza processual determinada pelo juiz durante o inquérito 

policial ou processo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença. 

Somente poderá ser decretada se ficar demonstrado o periculum in 

mora. 

A Súmula 9 do STJ dispõe que a prisão temporária não ofende o 

princípio constitucional da presunção de inocência, já que a própria CF admite 

prisão provisória no caso de flagrante ou ordem escrita do juiz e crimes 

inafiançáveis. 

 

8.1 Pressupostos para a prisão preventiva 

 

O juiz somente poderá decretar a prisão preventiva se estiver 

demonstrada a probabilidade de que o réu tenha sido o autor de um fato típico 

e ilícito. 

São pressupostos da decretação: 

a) prova da materialidade do crime; 

b) indícios suficientes de autoria. 

Não se exige a prova plena, bastando que se demonstre a probabilidade 

de o réu ou indiciado ter sido o autor do fato delituoso. 

 

8.2 Hipóteses em que pode ser decretada a prisão preventiva 

 

a) garantia da ordem pública: é decretada com a finalidade de impedir 

que o agente, solto, continue a delinqüir; os maus antecedentes ou a 

reincidência são circunstâncias que indicam  aprovável prática de novos 

delitos e, portanto, autorizam a prisão preventiva nessa hipótese; 
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Quanto ao clamor popular, tanto o STF quanto o STJ já decidiram que 

autoriza ou não, sendo as posições mais recentes que para o STF justifica e 

para o STJ não justifica a decretação da preventiva. 

b) conveniência da instrução criminal: visa impedir que o agente perturbe 

ou impeça a produção de provas, somente se encerrando com o 

cumprimento do disposto no art. 499 do CPP; 

c) garantia da aplicação da lei penal: se o acusado ou indiciado não tem 

residência fixa ou ocupação lícita, que o radique no distrito da culpa, ou 

se simplesmente fugiu após descoberto o crime, justifica-se o decreto da 

preventiva; 

d) garantia da ordem econômica. 

 

8.3 Condições da prisão preventiva 

 

Somente será admitida nos crimes dolosos: 

- punidos com reclusão 

- punidos com detenção, se o indiciado for vadio ou de identidade 

duvidosa. 

 

Assim, não cabe nos crimes culposos, contravenções, crimes que o réu 

se livra solto, independente de fiança, ou quando agiu acobertado por exclusão 

da ilicitude. 

 

8.4 Decretação da preventiva 

 

• de ofício; 

• a requerimento pelo Ministério Público; 

• por representação da autoridade policial. 
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Se recebidos os autos do inquérito policial, o Ministério Público devolve-

los para diligências complementares, ao invés de oferecer, desde logo, a 

denúncia, o juiz não poderá decretar a preventiva, pois faltam indícios 

suficientes da autoria. 

Cabe a decretação tanto na ação pública como na privada. 

O prazo para a conclusão do inquérito é de 10 dias após a decretação 

(CPP, art. 10). 

O assistente da acusação não poderá requerê-la. 

A decisão que decreta é irrecorrível, podendo ser impetrado habeas 

corpus. 

 

8.5 Fundamentação 

 

O despacho que decretar ou revogar será sempre fundamentado (CPP, 

art. 315), não bastando ao juiz simplesmente indicar as razões da promoção do 

MP ou da autoridade policial, mas pode acolhê-las nos mesmos termos. 

Não se decreta somente porque o réu, citado por edital, não tendo 

constituído defensor, deixou de comparecer ao interrogatório ante a 

excepcionalidade da medida. Depende de razões objetivas, indicativas de 

atos concretos suscetíveis de causar prejuízo à ordem pública (e econômica). 

Também não se presta como fundamentação repetir os dizeres da lei. 

A fundamentação posterior ao despacho não se considera saneadora 

depois da decisão produzir seus efeitos. 

 

8.6 Revogação 

 

A decisão que decreta pode ser revogada se o juiz verificar falta de 

motivo para que subsista. 
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Da decisão que revoga cabe o ReSE (CPP, art. 581, V). 

Se o que motivou a decretação foi a conveniência da instrução, ao seu 

término deve ser revogada (STF). 

Em sendo anulada a sentença condenatória, persiste a preventiva 

(STF). 

Provido o recurso de sentença absolutória no júri, se o réu permanecer 

preso no curso do processo, sua prisão deve ser restabelecida (STJ). 

 

9. Liberdade provisória 

 

Instituto processual que garante ao réu o direito de aguardar em 

liberdade o transcorrer do processo até o trânsito em julgado, vinculado ou 

não a certas obrigações, podendo ser revogado a qualquer tempo diante do 

descumprimento das obrigações impostas. 

 

9.1 Espécies 

 

a) obrigatória: é direito incondicional do acusado, não lhe podendo ser 

negado em hipótese alguma: 

• infração não punida com pena privativa de liberdade; 

• máximo da pena privativa de liberdade é de três meses; 

•  quando o réu, nas infrações de competência do Juizado Especial, 

surpreendido em flagrante, assumir o compromisso de 

comparecer à sede do Juizado (LJE, art. 69, p. ún.).  

b) permitida: subdivide-se em liberdade com ou sem fiança: 

• quando não cabe a prisão preventiva; 

• quando o réu pronunciado tem o direito de aguardar em liberdade 

(primário e de bons antecedentes) (CPP, art. 408, §2º); 
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•  o condenado que tem direito de apelar em liberdade (CPP, art. 

594). 

c) vedada: 

• crimes hediondos (LCH, art. 2º, II) 

 

9.2 Liberdade provisória sem a necessidade de recolhimento de 

fiança 

 

a) infrações penais em que o réu se livra solto (CPP, art. 321, I e II); 

• não punidas com pena privativa de liberdade; 

•  pena privativa de liberdade que não ultrapassa três meses; 

•  somente não se livra solto se for reincidente em crime doloso ou 

comprovadamente vadio. 

b) quando o juiz verifica que o agente estava acobertado por causa 

excludente da ilicitude, sendo que nessa hipótese, é irrelevante se 

a infração é afiançável, inafiançável ou daquelas em que o réu se 

livra solto; 

 

c) se o juiz verificar que não estão presentes nenhum dos requisitos 

que autorizam a decretação da prisão preventiva (CPP, arts. 311 e 

312): da mesma forma, não importa se é afiançável ou inafiançável, 

ou se o réu se livra solto. 

 

9.3 Competência para a concessão 

 

• com fiança – detenção ou prisão simples: pode ser deferida pela 

autoridade policial; 

•  com fiança – demais crimes: deferida pelo juiz; 
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•  sem fiança: somente pelo juiz e sempre após ouvir o Ministério 

Público. Deve ser assinado termo de comparecimento da parte a 

todos os atos do processo, sob pena de revogação. 

 

8.4 Recurso 

 

Da decisão que concede a liberdade provisória cabe o ReSE (CPP, art. 

581, V). 

 

9.5 Liberdade provisória com fiança 

 

Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança (CF, art. 5º, LXVI). 

Fiança é uma caução destinada a garantir o cumprimento das 

obrigações processuais do réu. 

Pode ser concedida desde a prisão em flagrante até o trânsito em 

julgado da sentença condenatória. 

 

9.6 Infrações inafiançáveis 

 

• crimes punidos com reclusão em que a pena mínima for superior 

a dois anos (STJ, 81). Antes da sentença, somam-se os mínimos 

abstratos; depois, o total das penas impostas; 

•  contravenções de vadiagem e mendicância; 

•  crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade, em que 

o réu for reincidente doloso. Condenação posterior culposa não 

obsta o benefício; 

•  racismo (Lei 7716/89 e 9.459/97); 
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•  crimes hediondos, tráfico de drogas e terrorismo (Lei 8.972/90, 

art. 2º, II); 

•  crimes praticados por grupos armados, civis ou militares, contra a 

ordem constitucional e o Estado Democrático (CF, art. 5º, XLIV); 

•  prisão civil ou militar; 

•  réu que tenha quebrado a fiança no mesmo processo; 

•  réu que deixar de comparecer a qualquer ato de processo para o 

qual tenha sido intimado; 

•  presentes os requisitos da prisão preventiva. 

 

9.7 Generalidades 

 

CPP, art. 326 – valor da fiança levará em conta a natureza da infração, 

as condições pessoais do agente, sua vida pregressa e as circunstâncias 

indicativas da periculosidade. 

Pode ser exigido reforço quando houver engano no valor arbitrado ou 

depreciação. 

Se o réu não puder prestar por motivo de pobreza, pode se conceder a 

liberdade provisória, dispensado o pagamento. 

Pode haver cassação se verificado posteriormente que o benefício não 

era cabível. 

Quando o réu não se apresentar a prisão, ocorre o perdimento do valor 

total da fiança. 
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CAPÍTULO V –  AÇÃO PENAL. CLASSIFICAÇÃO. 

PRINCÍPIOS. CONDIÇÕES. JUSTA CAUSA. DENÛNICA. 

QUEIXA. ADITAMENTO 

 

  

1. Espécies de ação penal no direito brasileiro 

 

No processo penal ocorre a divisão subjetiva das ações, isto é, em 

função da qualidade do sujeito que detém a sua titularidade. 

Segundo este critério, as ações penais serão públicas ou privadas, 

conforme seja promovida pelo Ministério Público ou pela vítima e seu 

representante legal (CP, art. 100). 

Dentro da ação penal pública (promovida pelo Ministério Público), há 

subdivisão em ação penal pública condicionada e incondicionada. 

Não havendo expressa disposição legal sobre a forma de se proceder, a 

ação será pública (incondicionada); se houver, a ação será pública 

condicionada, ou, então, privada. 

 

2. Condições da ação penal 

 

São requisitos que subordinam o exercício do direito de ação. 

Ao lado das condições da ação, existem condições específicas, 

chamadas condições de procedibilidade: 

a) representação do ofendido ou do Ministro da Justiça; 

b) entrada do agente no território nacional; 

c) autorização do Legislativo para instauração de processo contra 

Presidente e Governadores, por crimes comuns; 
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d) trânsito em julgado da sentença que, por motivo de erro ou 

impedimento, anule o casamento, no crime de induzimento a erro 

essencial ou ocultamento de impedimento. 

 

“O procedimento administrativo de apuração de 

débitos tributários não se constitui em condição de 

procedibilidade para a propositura de ação penal para 

a apuração de delito contra a ordem tributária.” 

(REsp 453.861/SP, Rel. Ministro  GILSON DIPP, 

QUINTA TURMA, julgado em 12.08.2003, DJ 

22.09.2003 p. 353) 

 

2.1 Possibilidade jurídica do pedido 

 

No processo penal, é aferida positivamente: a providência pedida ao 

Judiciária só será viável se o ordenamento, em abstrato, expressamente a 

admitir. 

Nesse passo, o art. 43, I, do CPP dispõe que a denúncia será rejeitada 

quando o fato evidentemente não constituir crime. 

A apreciação da possibilidade jurídica do pedido deve ser feita sobre a 

causa de pedir considerada em tese, desvinculada de qualquer prova 

porventura existente. 

 

2.2 Interesse de agir 

 

Desdobra-se no trinômio necessidade e utilidade do uso das vias 

jurisdicionais para a defesa do interesse material pretendido, e adequação à 

causa, do procedimento e do provimento. 
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A necessidade é inerente ao processo penal, tendo em vista a 

impossibilidade de se impor pena sem o devido processo legal. Por 

conseguinte, não será recebida a denúncia quando já estiver extinta a 

punibilidade do acusado (CPP, art. 43, II). 

 

2.3 Legitimação para agir 

 

Cuida-se da legitimidade ad causam, que é a legitimação para ocupar 

tanto o pólo ativo do processo, o que é feito pelo Ministério Público, na ação 

penal pública, e pelo ofendido, na ação penal privada (CPP, arts. 24, 29 e 30), 

quanto ao pólo passivo, pelo provável autor do fato. Bem como da 

legitimidade ad processum, que é a capacidade de estar no pólo ativo, em 

nome próprio, e na defesa de interesse próprio (CPP, arts. 33 e 34). 

Como o titular do direito de punir é o Estado, exercendo-o através do 

Ministério Público, diz-se que o ofendido, na titularidade da ação privada, é 

senão um substituto processual (legitimação extraordinária), visto que só 

possui o direito de acusar, exercendo-o em nome próprio, mas no interesse 

alheio. 

As condições da ação devem ser analisadas pelo Juiz quando do 

recebimento da queixa ou da denúncia, de ofício. Faltando qualquer delas, 

o magistrado deve rejeitar a inicial. Se não o fizer neste momento, nada 

impede que ele faça a qualquer momento, em qualquer instância, 

decretando a nulidade absoluta o processo (CPP, arts. 564, II). 

 

3. Ação penal pública incondicionada: titularidade e princípios 

 

3.1 Titularidade 

 

Adotando-se declaradamente o sistema acusatório de persecução 

penal, a Constituição atribui, com exclusivdade, ao Ministério Público, a 



52 
 
 

propositura da ação penal, seja ela incondicionada ou condicionada (CF, art. 

129, I, e, também, Lei 8.625/92, art. 25, III). 

A Constituição prevê uma única exceção (CF, art. 5º, LIX): caso o 

Ministério Público não ofereça denúncia no prazo legal, admite-se a ação penal 

pública subsidiária, proposta pelo ofendido ou seu representante legal (CPP, 

art. 29 e CP, art. 100, §3º). 

Os arts. 598 e 584, §1º, admitem, ainda, o recurso supletivo do 

ofendido nos casos ali elencados, quando o Ministério Público não o fizer. 

 

3.2 Obrigatoriedade 

 

Identificada hipótese de atuação, não pode o Ministério Público recusar-

se a dar início à ação penal. 

Há, quanto à propositura, dois sistemas opostos: 

• legalidade (ou obrigatoriedade): o titular da ação está obrigado a 

propô-la sempre que presentes os requisitos necessários; 

• oportunidade: confere a quem cabe promovê-la parcela de 

liberdade para apreciar a conveniência de fazê-lo. 

O art. 28 do CPP, ao exigir que o Ministério Público exponha as razões 

de seu convencimento sempre que pedir o arquivamento dos autos do inquérito 

policial, confirma a opção pela legalidade, que é implícita no sistema 

nacional. O primeiro controle do princípio é feito pelo Juiz, e, o segundo, pelo 

Procurador-Geral de Justiça. 

O art. 98, I, da CF, com a possibilidade de transação penal nos crimes 

de menor potencial ofensivo (art. 76 da LJE), substituiu o princípio da 

legalidade nestes delitos pelo da discricionariedade regrada (o Ministério 

Público passa a ter a liberdade para dispor da ação penal, embora esta 

liberdade esteja limitada às hipóteses legais). 
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3.3 Indisponibilidade 

 

Oferecida a ação penal, o Ministério Público não pode dela desistir 

(CPP, art. 42). 

A proibição do art. 42 chega a atingir a matéria recursal, pois “o 

Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto” (CPP, art. 

576). 

Permite-se que o juiz reconheça na sentença circunstância 

qualificadora mencionada na denúncia, a despeito de o Ministério Público, em 

suas alegações finais, haver se manifestado pela sua exclusão. 

O princípio da indisponibilidade não vigora no caso das infrações do 

Juizado Especial Criminal, onde o art. 89 permite ao Ministério Público a 

possibilidade de, preenchidos os requisitos legais, propor ao acusado a 

suspensão condicional do processo após o oferecimento da denúncia, por um 

prazo de dois a quatro anos, cuja fluência acarretará a extinção da punibilidade 

do agente (§5º). 

 

3.4 Oficialidade 

 

Os órgãos encarregados da persecução penal são oficiais, isto é, 

públicos. 

O Estado é o titular do direito de punir, que só se efetiva mediante o 

devido processo legal, o qual tem início com a ação penal. 

Considera-se o princípio da autoridade como conseqüência do princípio 

da oficialidade, pois são autoridades públicas as encarregadas da 

persecução penal extra (autoridade policial ) e in judicio (Ministério Público). 

 

3.5 Oficiosidade 
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Os encarregados da persecução penal devem agir de ofício, 

independentemente de provocação, salvo nas hipóteses em que  a ação penal 

pública for condicionada à representação ou à requisição do Ministro da Justiça 

(CP, art. 100, §1º, e CPP, art. 24). 

 

3.6 Indivisibilidade 

 

Também aplicável à ação penal privada (CPP, art. 48). 

A ação penal pública deve abranger todos aqueles que cometeram a 

infração. 

Para alguns doutrinadores e maioria da jurisprudência, aplica-se à 

ação pública o princípio da divisibilidade, já que o Ministério Público pode 

optar por processar apenas um dos ofensores e coletar maiores evidências 

para processar posteriormente os demais. O fato de o Ministério Público deixar 

de oferecer denúncia contra quem não reconhecer a existência de indícios de 

autoria na prática do delito não ofende o princípio da indivisibilidade da ação 

penal. 

 

3.7 Intranscendência 

 

A ação penal só pode ser proposta contra a pessoa a quem se imputa a 

prática do delito. 

 

4. Ação penal pública condicionada 

 

4.1 Conceito 
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É aquela cujo exercício se subordina a uma condição, que tanto pode 

ser a manifestação de vontade do ofendido ou de seu representante legal 

(representação), como também a requisição do Ministro da Justiça. 

Nesses casos, a ação penal continua sendo pública, exclusiva do 

Ministério Público, cuja autoridade fica apenas subordinada a uma daquelas 

condições. 

Os casos sujeitos à representação ou requisição encontram-se explícitos 

em lei. 

 

4.2 Ação penal pública condicionada à representação. 

 

O Ministério Público só pode dar início se a vítima ou seu representante 

legal o autorizarem, por meio de uma manifestação de vontade. 

Sem a permissão da vítima, nem sequer poderá ser instaurado o 

inquérito policial (CPP, art. 5º, §4º). Todavia, uma vez iniciada a ação penal, 

o Ministério Público a assume incondicionalmente, a qual passa a ser 

informada pelo princípio da indisponibilidade de seu objeto, sendo 

irrelevante, qualquer tentativa de retratação (CP, art. 102).  

São crimes que dependem de representação: 

• perigo de contágio venéreo (CP, art. 130, §2º); 

• crime contra a honra de funcionário público no exercício de suas 

funções (CP, art. 141, II, c/c art. 145, p. ún.): segundo a Súmula 

714 do Supremo Tribunal Federal, “é concorrente a legitimidade 

do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, 

condicionada à representação do ofendido, para a ação penal 

por crime contra a honra de servidor público em razão do 

exercício de suas funções.” 

• ameaça (CP, art. 147); 

• violação de correspondência (CP, art. 151, §4º); 

• correspondência comercial (CP, art. 152, p. ún.); 
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• furto de coisa comum (CP, art. 156, §6º); 

• tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de 

transporte sem ter recursos para pagamento (CP, art. 176, p. 

ún.); 

• corrupção de preposto e violação de segredo de fábrica ou 

negócio (CP, art. 196, §1º, X a XII c/c o §2º); 

• nos crimes contra os costumes, quando os pais da vítima não tem 

condições de arcar com as despesas do processo (CP, art. 225, 

§2º): o STF entendeu que, cessado o estado de miserabilidade 

do ofendido, que legitimou o Ministério Público à propositura da 

ação, esta passa a ser de natureza privada, cabendo à vítima, 

ou a quem de direito, dar-lhe prosseguimento, no prazo de trinta 

dias, sob pena de perempção, causa extintiva da punibilidade 

(CPP, art. 60; CP, art. 107, IV). 

 

4.3 Natureza jurídica da representação 

 

Trata-se de condição objetiva de procedibilidade. Apesar da sua 

natureza eminentemente processual (condição especial da ação), aplicam-se a 

ela as regras de direito material intertemporal, haja vista sua influência sobre 

o direito de punir do Estado, já que o não-exercício do direito de 

representação no prazo legal acarreta a extinção da punibilidade pela 

decadência (CP, art. 107, IV). 

 

4.4 Titular do direito de representação 

 

Se o ofendido contar menos de 18 anos ou for mentalmente enfermo, o 

direito de representação cabe exclusivamente a quem tenha qualidade para 

representá-lo. 



57 
 
 

Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, pode exercer o 

direito de queixa (CPP, art. 34, e, com maior razão, pode exercer o de 

representação. Mesmo que haja oposição do representante legal, ainda assim 

poderá o menor de vinte e um e maior de dezoito anos exercer tal direito, como 

se constata no art. 50 do CPP. 

Contra (Capez, Damásio, Luis Flavio Gomes): O Novo Código Civil, em 

seu art. 5º, passou a considerar o maior de dezoito anos plenamente capaz de 

praticar qualquer ato jurídico na esfera civil, incluídos aí os atos processuais, 

sem necessidade de assistência de curador ou representante legal. Assim, não 

se pode tratar como relativamente capaz pessoa plenamente capacidade de 

acordo com a legislação civil. 

Maior de 18 e menor de 21 anos, poderá o ofendido fazer a 

representação, mas, se não o fizer, poderá fazê-la seu representante legal, 

uma vez que o art. 34 do CPP o permite. Na hipótese do art. 34, prevalecerá 

sempre a vontade manifestada no sentido de ser instaurada a ação penal. 

Se o ofendido for incapaz (por razões de idade ou enfermidade mental) 

e não possuir representante legal, o juiz, de ofício ou a requerimento do 

Ministério Público, nomeará um curador especial para analisar a 

conveniência de oferecer a representação. Note-se que não está obrigado a 

representar. O mesmo procedimento será adotado se os interesses do 

representante colidirem com os do ofendido incapaz (CPP, art. 33). 

As pessoas jurídicas também poderão representar, desde que o façam 

por intermédio da pessoa mencionada no respectivo contrato ou estatuto 

social, ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes (CPP, 

art. 37). 

 

4.5 Prazo 

 

“Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, 

decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do 
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prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do 

crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o 

oferecimento da denúncia” (CPP, art. 38). Também, art. 103 do CP. 

Trata-se de prazo decadencial, que não se suspende nem se prorroga, 

e cuja fluência é causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, IV). 

Cuidando-se de menor de 18 anos ou portador de doença mental, o 

prazo não fluirá para ele enquanto não cessar a incapacidade, pois não se 

cogita de decadência de direito que não se pode exercer. O prazo flui, todavia, 

para o representante legal, desde que ele saiba quem é o autor do ilícito. 

Conforme a Súmula 594 do STF, os “direitos de queixa e de 

representação podem ser exercidos, independentemente, pelo ofendido ou por 

seu representante legal.” A decadência do direito de queixa ou de 

representação para o ofendido não impede o representante legal de exercer tal 

direito, desde que dentro do prazo decadencial. A decadência de um não afeta 

o direito do outro; há, oprtanto, dois prazos distintos, no caso do maior de 18 e 

do menor de 21 anos, já que dois os legitimados. 

Contra (Capez): A súmula não perdeu completamente o sentido, pois, 

no caso do menor de 18 anos, continuam a existir dois prazos decadenciais: o 

do representante legal, que se inicia a partir do respectivo conhecimento da 

autoria, e o do menor, que só começa a correr no dia em que completa 18 

anos. 

No caso de morte ou ausência judicialmente declarada do ofendido, o 

prazo, caso a decadência ainda não tenha se operado, começa a correr da 

data em que o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão tomarem 

conhecimento da autoria (CPP, art. 38, parágrafo único). 

 

4.6 Forma 
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A representação não tem forma especial. O art. 39, caput, e §§1º e 2º, 

estabelece alguns preceitos, cujo descumprimento não será, em geral, 

bastante para invalidá-la. 

O STF tem declarado a desnecessidade de formalismo na 

representação, bastando a manifestação evidenciadora da vontade de que 

seja processado o suspeito. Deve conter todas as informações que possam 

servir ao esclarecimento do fato e de sua autoria (CPP, art. 39, §2º). 

Desta forma, não se exige uma peça formal, denominada 

“representação”, bastando que dos autos se possa inferir, com clareza, a 

vontade do ofendido. 

No caso de vítima menor, admite-se qualquer pessoa que detenha a 

guarda de fato do ofendido ou de quem ela dependa economicamente, pouco 

importando se parente afastado, amigo da família ou até mesmo vizinho. 

Feita a representação contra apenas um suspeito, esta se estenderá 

aos demais, autorizando o Ministério Público a propor ação em face de todos, 

em atenção ao princípio da indivisibilidade. É o que se chama de eficácia 

objetiva da representação. 

 

CRIMINAL. HC. CALÚNIA. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE MENÇÃO DOS ENVOLVIDOS. DESNECESSIDADE. ATO 

INFORMAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 

I. Hipótese em que a representação omite um dos envolvidos 

no evento delituoso. 

II. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de 

não se exigir formalidades ao exercício do direito de 

representação, predominando a idéia de informalidade do ato, 

sendo bastante a manifestação do desejo de processar, 

conforme ocorrido in casu. 

III. No momento em que se exerce o direito de representação, 

não se exige a narrativa completa do fato e nem a indicação de 

todos os envolvidos no evento, dada a sua eficácia objetiva e 

subjetiva. 
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IV. "Se a representação é instituída em benefício da vítima e 

independe de formalidades, vale ela contra todos os autores do 

ilícito, ainda que não constem seus nomes da peça, salvo se 

houve restrição expressa do ofendido."  

V. Ausência de decadência do direito de representação, dada a 

regularidade da promoção exercida dentro do prazo fatal de 

seis meses. 

VI. Denúncia que imputou ao paciente a prática do delito de 

calúnia cometido contra Promotor de Justiça. 

(...) 

(HC 57.200/RS, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 03.10.2006, DJ 30.10.2006 p. 348) 

  

 

4.7 Destinatário 

 

Pode ser dirigida ao juiz, ao representante do Ministério Público ou à 

autoridade policial (CPP, art. 39, caput). 

a)  ao juiz: havendo elementos para se oferecer a denúncia, deve enviá-

la diretamente ao Ministério Público; 

• Caso não existam, deve encaminhá-la à autoridade policial, com a 

requisição de instauração de inquérito. 

b) ao Ministério Público: apresentados todos os elementos para a 

propositura da ação penal, deve fazê-lo em quinze dias, 

dispensando o inquérito. 

• Do contrário, pedirá a instauração do inquérito, fazendo 

acompanhar a requisição ou pedido de arquivamento das peças. 

c) à Autoridade Policial: instaurará o inquérito (CPP, art. 5º, §4º), ou, 

sendo incompetente, remeterá à autoridade que não o for (CPP, art. 

39, §3º). 
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INQUÉRITO. CRIME ATRIBUÍDO A PROCURADORES DA 

REPÚBLICA. “Quando, no curso de investigação, houver 

indício da prática de infração penal por membro do Ministério 

Público da União, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá 

imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, 

que designará membro do Ministério Público para 

prosseguimento da apuração do fato” (LC nº 75/93, art. 18, 

parágrafo único). Descumpre essa norma legal o membro do 

Ministério Público da União que, designado para apurar a 

prática de infração penal imputada a Procuradores da 

República pelo Procurador-Geral da União, requer o 

arquivamento do inquérito sem que os tenha ouvido acerca do 

fato nem esboçado qualquer tentativa de investigá-los. Pedido 

de arquivamento indeferido. (NC .358/DF, Rel. Ministro  ARI 

PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 20.04.2005, 

DJ 07.08.2006 p. 193) 

 

4.8 Irretratabilidade 

 

A representação é irretratável após oferecida a denúncia (CPP, art. 25 

e CP, art. 102). 

A retratação, feita antes de oferecida a denúncia, deve sê-lo pela 

mesma pessoa que representou. 

A jurisprudência tem admitido a retratação da retratação, desde que se 

realize no prazo decadencial de seis meses (STF). Já Capez e Tourinho Filho 

não a admitem. 

 

Basta o oferecimento da denúncia para que a representação se torne 

irretratável, e não o seu recebimento (STF). 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS 

CORPUS. CRIME CONTRA OS COSTUMES. RETRATAÇÃO 

DA REPRESENTAÇÃO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 



62 
 
 

I  - Os arts. 25 do CPP e 102 do CP deixam claro que a 

retratação só tem relevância jurídica se realizada antes do 

oferecimento da denúncia. O recebimento desta não é 

referencial para a verificação da eficácia da retratação. 

II - Oferecida a proemial acusatória, a ação penal se torna 

indisponível. 

Recurso desprovido. 

(RHC 10.176/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 07.12.2000, DJ 05.02.2001 p. 115) 

A retratação por um dos titulares não se comunica ao outro. 

 

4.9 Não-vinculação 

 

A representação não obriga o Ministério Público a oferecer a denúncia. 

Pode ajuizá-la, arquivá-la ou determinar a remessa dos autos à Polícia, para 

outras diligências. 

Não está, também, vinculado à definição jurídica do fato constante da 

representação. 

 

4.10  Ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da 

Justiça 

 

A requisição é um ato político, porque “há certos crimes em que a 

conveniência da persecução penal está subordinada a essa conveniência 

política”. 

a) hipóteses de requisição: 

• crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, fora do Brasil 

(CP, art. 7º, §3º, ‘b’); 
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• crimes contra a honra cometidos contra chefe de governo 

estrangeiro (CP, art. 141, I, c/c, art. 145, p. ún.); 

• crimes contra a honra cometidos contra o Presidente da 

República (CP, art. 141, I, c/c, art. 145, p. ún.); 

• crimes contra a honra cometidos contra chefe de Estado ou 

governo estrangeiro ou seus representantes diplomáticos, por 

meio de imprensa (art. 23, I, c/c, art. 40, I, ‘a’, da Lei 5.250/67); 

• crimes contra a honra por meio de imprensa contra Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Presidente da República e presidentes 

do Senado Federal e da Câmara dos Deputados (art. 23, I, c/c, 

art. 40, I, ‘a’, da L. 5.250/67); 

b) prazo: 

O CPP é omisso, entendendo-se que a qualquer tempo enquanto não 

extinta a punibilidade do agente. 

c) retratação da requisição: 

• é irretratável (Capez, Tourinho); 

• é retratável (Damásio). 

d)  vinculação da requisição: 

Não obriga o Ministério Público a oferecer a denúncia. A requisição não 

passa de autorização política para que o Ministério Público aja, mas ele é o 

titular exclusivo da ação penal (CF, art. 129, I). 

e)  eficácia objetiva da representação: 

Aplica-se à requisição, autorizando-se que a denúncia seja oferecida em 

face de todos, em atenção ao princípio da indivisibilidade. 

f) destinatário da requisição: 

É o Ministério Público. 
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4.11 Observação quanto aos crimes contra os costumes 

 

Diz o art. 101 do CP que “quando a lei considera como elemento ou 

circunstância do tipo legal fatos que, por si mesmo, constituem crimes, cabe 

ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se 

deva proceder por iniciativa do Ministério Público”. 

No crime complexo, se qualquer de seus crimes componentes ou 

circunstâncias qualificadoras, for de ação penal pública, ele também será 

de ação penal pública. Desde que seja de ação penal pública qualquer dos 

fatos que o agravam ou o constituem, que por si mesmos, são crimes, de 

natureza pública, transmite-se a ação penal do todo, que é crime complexo. 

Conforme a Súmula 608 do STF, a regra do art. 101 tem preponderância 

sobre o art. 225, isto é, se o crime é praticado mediante violência real, a ação 

será pública incondicionada; se praticada mediante violência ficta, tem 

aplicação o art. 225 do CP. 

 

"O conceito de violência real compreende as vias de fato, as 

lesões leves, as lesões graves e a morte, não se confundindo 

com a ameaça. Quanto às vias de fato, por se tratarem de 

contravenção penal (LCP, art. 21), não se integram no conceito 

de crime complexo, pois o art. 101 em exame dispõe que este 

tem "como elemento ou circunstâncias do tipo legal, fatos que, 

por si mesmos, constituem crimes", e não contravenções. 

Atualmente, está em vigor a Súmula 608 do STF ("No crime de 

estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é 

pública incondicionada"), pela qual a Suprema Corte reafirmou 

sua posições de que o art. 101 do CP deve prevalecer sobre o 

art. 225. Registre-se que o STF tem seguido esta interpretação 

da referida Súmula 608: a. Se há violência real, com lesão 

corporal, a ação penal é pública, pois o crime de lesão autoriza 

a iniciativa do Ministério Público. Anote-se, todavia, que hoje, 

com o advento da Lei n.º 9.099⁄95, a lesão corporal deve ser a 

grave, pois a leve passou a depender de representação do 

ofendido (art. 88). b. Se há apenas ameaça, a ação penal é 
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de iniciativa privada, pois a ação penal pela ameaça depende 

de representação da vítima. c. Quanto ao constrangimento 

ilegal, ele integra o próprio crime de estupro (voto em RTJ 

119⁄760)." 

 

“sedimentou-se, na jurisprudência, que o estupro como crime 

complexo em sentido amplo estaria alcançado pelo conteúdo 

do art. 101 do Código Penal. Por outro lado, entende-se, 

conforme reiterados precedentes, que a expressão violência 

real estaria incorporando, até por uma questão de valoração, a 

violência moral, sendo tão só excludente da violência ficta 

ou presumida.” 

(REsp 479.679/PR, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 19.08.2003, DJ 15.09.2003 p. 353) 

 

Para outros, há prevalência do art. 225, porque especial em relação ao 

art. 101, localizado na Parte Geral do Código Penal e aplicável a todo e 

qualquer crime complexo. 

Para terceira posição, o art. 101 não é aplicável aos crimes dos arts. 213 

e 214 do CP, porque nenhuma das infrações penais é complexa. 

Se a vítima for pobre na acepção jurídica do termo, isto é, não possuir 

condições de prover as despesas do processo (CP, art. 225, §1º, I), a ação 

será pública condicionada, bastando que se prove a incapacidade real. O STF 

tem admitido que a prova seja feita até a decisão final. 

No caso de crime cometido com abuso de pátrio poder ou qualidade de 

padrasto ou curador, a ação é pública incondicionada (CP, art. 225, §1º, II). 

 

 

5. Ação penal privada: conceito, fundamento e princípios. 
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5.1 Conceito 

 

É aquela em que o Estado, titular exclusivo do direito de punir, transfere 

a legitimidade para a propositura da ação penal à vítima ou a seu 

representante legal. 

Trata-se de legitimação extraordinária ou substituição processual, 

pois o ofendido, ao exercer a queixa, defende um interesse alheio (do Estado) 

em nome próprio. 

 

5.2 Titular 

 

O ofendido ou seu representante legal (CP, art. 100, §2º e CPP, art. 30). 

Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou 

retardado mental, ou seus interesses colidirem com os de seu representante 

legal, o direito de queixa será exercido por um curador especial, nomeado 

para o ato (CP, art. 33). 

No caso de morte do ofendido, ou de declaração de ausência, o 

direito de queixa, ou de dar prosseguimento à acusação, passa ao seu 

cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (CPP, art. 31). A doutrina e a 

jurisprudência tem considerado o rol taxativo e preferencial, de modo que não 

pode ser ampliado. Exercida a queixa pela primeira delas, as demais acham-

se impedidas de fazê-lo, só podendo assumir a ação no caso de abandono do 

querelante, desde que o façam no prazo de 60 dias, observada a preferência 

do art. 35 do CPP, sob pena de perempção (CPP, art. 60, II). 

 

As fundações, associações e sociedades legalmente constituídas podem 

promover a ação penal privada, devendo ser representadas por seus diretores 

ou pessoas indicadas em seus estatutos (CPP, art. 37). 
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5.3 Princípio da oportunidade ou conveniência 

 

O ofendido tem a faculdade de propor ou não a ação de acordo com a 

sua conveniência, ao contrário da ação penal pública, informada pelo princípio 

da legalidade, segundo o qual não é dado ao seu titular, quando da 

propositura, pondera a respeito do ajuizamento. 

 

5.4 Princípio da disponibilidade 

 

Na ação privada, a decisão de prosseguir ou não até o final é do 

ofendido. Não pode, porém, escolher dentre os ofensores qual irá processar. 

O Ministério Público não pode aditar a queixa para nela incluir outros 

ofensores, porque estaria invadindo a legitimação do ofendido (contra: o 

aditamento é possível, com base no art. 46, §2º, do CPP, Tourinho Filho e 

STJ). 

No caso, a queixa deve ser rejeitada em face da ocorrência de renúncia 

no tocante aos não-incluídos, pois a extinção da punibilidade se comunica aos 

querelados (CPP, art. 49). 

Mirabete entende que, caso a não-inclusão tenha sido involuntária (por 

desconhecimento da identidade, por exemplo), deve ocorrer aditamento, 

inclusive pelo Ministério Público, na forma do art. 45 do CPP. 

   

 “Pela simples leitura desta parte da queixa, não se 

pode afirmar quem era o quarto elemento, citado como 

morador da casa de Edson, nem qual a sua participação na 

prática delituosa. Sabe-se apenas que estava presente, cf. 

visto. 

 Ademais, no curso da ação penal, se novas provas 

surgirem no sentido da identificação positiva do quarto 

elemento, e qual sua participação no evento danoso, nada 

impede que o MP adite a denúncia neste sentido. 
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 Para Damásio E. de Jesus (CPP anotado, Saraiva, 

1989), Tourinho Filho, Sergio Demoro Hamilton, Antonio 

Rodrigues Porto, Bento de Faria e Câmara Leal são incisivo em 

que, ‘no caso de exclusão de infratores pela queixa, ao 

Ministério Público incumbe velar pela indivisibilidade da ação, 

incluindo em aditamento a queixa todos quantos tenham sido 

indevidamente excluídos pelo queixoso (Coment. Art. 48, fls. 

45, op. Cit.). 

 É de se ver, que dentro do prazo do art. 46, §2º do 

CPP, pode o MP aditar a queixa para nela incluir co-autor ou 

partícipe do delito, mas quando identificado e provada sua 

participação. 

 Não é apenas a menção aleatória de estar um 

determinado elemento no local, onde se consuma um delito, 

que se possa incluí-lo como um dos participantes do fato 

danoso, e, sua exclusão da queixa ser tomada como renúncia 

tácita. 

 Não há a meu ver, qualquer quebra do princípio da 

indivisibilidade da ação penal, até que se individualize e 

determine a participação do prefalado quarto elemento, e isto 

somente se dirá, no decorrer da instrução criminal.” 

(RHC .544/BA, Rel. Ministro  CID FLAQUER SCARTEZZINI, 

QUINTA TURMA, julgado em 25.04.1990, DJ 07.05.1990 p. 

3834) 

 

5.6 Princípio da intranscendência 

 

A ação penal só pode ser proposta em face do autor e do partícipe da 

infração, não podendo se estender a quaisquer outras. 

 

5.7 Ação penal privada. Espécies. 

 



69 
 
 

5.7.1 Exclusivamente privada, ou propriamente dita 

 

O §2º do art. 100 do CP diz: “A ação penal privada é promovida 

mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo.” 

Então, quando o crime for de ação penal privada, o titular da ação será o 

ofendido, isto é, o sujeito passivo do crime, ou quem o represente legalmente. 

O menor de 21 e maior de 18 anos pode promover a ação penal privada 

sem necessidade de ser assistido ou mesmo a contragosto de seu 

representante legal (CPP, art. 34). 

Se o ofendido menor não quiser exercer o direito de queixa, poderá fazê-

lo seu representante legal, ainda que aquele a tanto se oponha (CPP, art. 50). 

Se ambos, ao mesmo tempo, ingressarem em juízo com a queixa, deve-

se dar prioridade àquela oferecida pelo ofendido. 

O curador especial não é obrigado a oferecer a queixa se entender mais 

conveniente aos interesses do menor não fazê-lo. 

 

5.7.2 Ação privada personalíssima 

 

Sua titularidade é atribuída única e exclusivamente ao ofendido, sendo 

vedado seu exercício até mesmo ao representante legal e inexistindo, ainda, 

sucessão por morte ou ausência. 

Falecendo o ofendido, nada há que se fazer senão reconhecer a 

extinção da punibilidade do agente. Inaplicam-se os arts. 31 e 34 do CPP. 

Há apenas um caso dessa espécie de ação penal: 

• induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento (CPP, 

art. 236, p. ún.). 
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CAPÍTULO VI – SUJEITOS PROCESSUAIS 

 

 

Os sujeitos processuais dividem-se em principais e acessórios 

(colaterais). Por principais entende-se aqueles cuja existência torna impossível 

a existência ou a complementação da relação jurídica processual; acessórios, 

por exclusão, são aqueles que, não sendo indispensáveis ao processo, nele 

intervêm de alguma forma. 

O Ministério Público nem sempre será sujeito processual principal, 

podendo agir como custos legis, sem se vincular aos interesses materiais 

contidos no processo. 

 

1. Juiz Penal 

 

É sujeito imparcial cuja função é a realização pacífica do direito material 

penal. Como este não pode ser realizado diretamente pelas partes, coloca-se o 

juiz super et inter partes, substituindo a vontade destas e dizendo o direito. 

O juiz, de acordo com o art. 251 do CPP tem dupla função no processo: 

prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos 

atos. 

a) poderes de polícia ou administrativos: para esse fim poderá requisitar 

a força policial. 

b) poderes jurisdicionais:  

• poderes-meios, dentro dos quais se encontram os ordinatórios, 

consistentes em conduzir a seqüência de atos processuais até a 

sentença, sem a ocorrência de vícios que causem nulidade do 

processo, assegurando às partes igualdade de tratamento, 

velando a rápida e eficaz solução do litígio; e atos instrutórios 

destinados a colher material para a formação de sua convicção, 

podendo determinar, de ofício, a realização de diligências; 
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• poderes-fins: compreendendo os de decisão e os de execução 

(decretação de prisão cautelar, concessão de liberdade 

provisória, arbitramento de fiança, absolvição e condenação, etc). 

O juiz penal exerce, ainda, funções anômalas, tais como fiscalizar o 

princípio da obrigatoriedade da ação penal (CPP, art. 28), requisitar a 

instauração de inquérito (CPP, art. 5º, II), bem como arquivá-lo, receber a 

notícia-crime (CPP, art. 39) e levá-la ao MP (CPP, art. 40), etc. 

 

2. Ministério Público 

 

É instituição permanente, essencial a função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput). 

No processo penal, promoverá e fiscalizará a execução da lei (CPP, art. 

257) 

A CF lhe atribui, no art. 129, I, com exclusividade, a função de propor a 

ação penal pública condicionada ou incondicionada, excetuando somente no 

art. 5º, LIX, quanto à ação subsidiária da pública. 

Ainda é a sua atribuição o controle externo da atividade policial (CF, 

art. 129, VII), requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 

policial. 

Poderá praticar todos os atos necessários para o desempenho de suas 

funções, inclusive sendo legitimado para  impetração de mandado de 

segurança. 

Predomina no direito brasileiro que o Ministério Público seja parte 

instrumental (ou imparcial), pois sob o ângulo estrutural equipara-se à 

magistratura, ao passo que, pela ótica processual, sua atividade assemelha-se 

à das partes privadas. 

 



72 
 
 

2.1 Prerrogativas e vedações 

 

Para garantir a imparcialidade da atuação do MP, a ordem constitucional 

confere, tanto a ele como um todo quanto aos seus membros em particular, 

algumas garantias: 

a) ao MP como um todo: 

• estruturação em carreira; 

• autonomia administrativa e orçamentária (CF, art. 127, §§2º e 3º); 

• limitação à liberdade do chefe do Executivo para nomeação e 

destituição do Procurador-Geral (CF, art. 128, §§1º ao 4º); 

• vedação de promotores ad hoc. 

b) aos seus membros, em particular: 

• ingresso na carreira mediante concurso público, observada, na 

nomeação, a ordem de classificação (CF, art. 129, §3º); 

• vitaliciedade; 

•  inamovibilidade; 

• irredutibilidade de vencimentos. 

Veda-se a representação judicial e a consultoria jurídica a entidades 

públicas (CF, art. 129, IX). 

 

2.2 Princípios 

 

a) unidade e indivisibilidade:  

Pelo princípio da unidade apregoa-se o membro do MP como parte de 

um todo único e indivisível. Em decorrência, entende-se a indivisibilidade da 

instituição, o que permite aos promotores e procuradores se fazerem substituir 

no curso do processo; 

b) independência:  
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O órgão do MP, no exercício de suas funções, é independente, não se 

sujeitando à ordem  ou ao entendimento de quem quer que seja, inclusive do 

Procurador-Geral. 

Caso um representante do MP venha a substituir outro em determinado 

processo, não estará vinculado ao entendimento desse colega, podendo dele 

discordar amplamente. 

O princípio não excluía subordinação administrativa do órgão à 

autoridade que lhe for, dentro da instituição, hierarquicamente superior. 

c) autonomia funcional e administrativa: 

A autonomia funcional expressa a capacidade da instituição de 

autogovernar-se, emitindo regulamentos internos, organizando seus serviços, 

criando novos cargos, etc. 

A autonomia administrativa confere-lhe capacidade para resolver 

questões internas, como férias, nomeações, etc. 

 

3. Querelante 

 

Excepcionalmente a acusação será feita pelo ofendido, desde que haja 

desídia do órgão do MP (CF, art. 5º, LIX e CPP, art. 29) ou que a norma penal 

assim o determine, como na ação penal privada. 

 

4. Acusado 

 

É aquele em face de quem se deduz a pretensão punitiva: é o sujeito 

passivo. 

Para sê-lo, é necessário que se preencham alguns requisitos, como a 

capacidade de ser parte, que toda pessoa adquire pelo simples fato de ser 

sujeito de direitos e obrigações; capacidade processual, ou capacidade de 
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estar em juízo em nome própria, que no processo penal advém com a idade de 

18 anos 

Até mesmo o deficiente mental a possui, pois a ele poderá ser imposta 

medida de segurança. 

Não podem ser acusadas as pessoas que gozam de imunidade 

parlamentar ou diplomática. 

Por último, impõe-se a legitimidade passiva ad causam, que implica na 

coincidência entre a pessoa apontada na peça inicial como o autor do fato e o 

suspeito da prática do crime, indicado no inquérito ou nas peças de informação. 

A CF assinala a possibilidade de a pessoa jurídica ser acusada nos 

casos de crime contra a ordem econômica e financeira e contra a economia 

popular (CF, art. 173, §5º), bem como nas condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente (CF, art. 225, §3º). 

 

4.1 Identificação 

 

É a individualização do acusado perante as demais pessoas, ditada pela 

necessidade em se certificar que aquela submetida ao processo é a mesma à 

qual se imputam os fatos. O art. 41 do CPP exige que na denúncia ou queixa 

conste a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identifica-la. 

Eventual erro quanto a identificação nominal, desde que certa a 

identidade física do acusado – não haja dúvida de que o submetido ao 

processo é quem cometeu o ilícito – não impede a propositura ou 

desenvolvimento da ação penal (CPP, art. 259, 1ª parte). 

A correção pode ser feita por simples termo nos autos, a qualquer 

tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem nulidade. 
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4.2 Presença, direito ao silêncio e revelia 

 

Ainda que necessária, a presença do réu não é indispensável, ficando 

ao seu critério comparecer ou não, conforme entender mais conveniente. A 

própria ausência pode ter sido eleita como a forma de defesa. 

É indispensável a citação válida, sob pena de nulidade absoluta. 

Há casos em que a presença do réu é indispensável, como nos 

processos de júri por crime inafiançável, cujo julgamento não ocorre à revelia 

(CPP, art. 451, §1º). 

Não é dado ao juiz, ante a ausência do réu nos atos do art. 260, que 

possibilita a condução coercitiva, a decretação de prisão cautelar. 

Em juízo, como forma de manifestação da autodefesa, o réu pode calar 

(CF, art. 5º, LXIII), sem que deste benefício se possa extrair qualquer 

presunção em seu desfavor. 

Se regularmente citado ou intimado, o réu não comparecer no processo 

seguirá à sua revelia, tornando-se desnecessária a intimação para qualquer 

outro ato do processo, salvo a sentença. 

 

4.3 Outras garantias fundamentais 

 

• direito ao respeito à integridade física e moral (CF, art. 5º, XLIX); 

• às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação 

(L); 

• devido processo legal (LIV); 

• contraditório e ampla defesa (LV); 

• inadmissibilidade da produção de provas ilícitas (LVI); 

• presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença 

condenatória (LVII); 
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• não ser identificado criminalmente, quando o for civilmente (LVIII); 

• não ser preso senão em flagrante ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária (LXI); 

• ter sua prisão comunicada imediatamente à autoridade judiciária 

competente, à sua família ou à pessoa por ele indicada, bem 

como ser assistido por um advogado (LXII e LXIII); 

• direito ao silêncio (LXIII); 

• conhecer a identidade dos responsáveis pela prisão e 

interrogatório policial; 

• relaxamento imediato da prisão ilegal, por autoridade judiciária 

(LXV); 

• ninguém será mantido na prisão quando a lei admitir liberdade 

provisória, com ou sem fiança (LXVI); 

•  assistência judiciária gratuita (LXXIV); 

•  indenização por erro judiciário ou pelo tempo que ficar preso 

além do fixado na sentença (LXXV). 

 

5. Defensor 

 

A ampla defesa, no processo penal, divide-se em autodefesa e na 

defesa técnica. 

A autodefesa é facultativa e de exclusiva titularidade do réu, englobando 

o direito de audiência, que é a possibilidade conferida de influir pessoalmente 

no convencimento do juiz e o direito de presença, que confere ao imputado a 

oportunidade de estar presente a todos os atos do processo. 

A defesa que a lei considera indispensável é a técnica, desempenhada 

por pessoa legalmente habilitada (advogado). A defesa técnica deve ser 

exercida ainda que contra a vontade do representado, ou mesmo na sua 

ausência. 
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Assim, se o acusado não constituir defensor, o juiz deverá nomear-lhe 

um, ressalvando-se a possibilidade de, a qualquer tempo, constituir outro, de 

sua confiança (CF, art. 5º e CPP, art. 263). 

A falta de defensor, mesmo motivado, não será causa de adiamento de 

ato processual, devendo o juiz nomear ao réu um substituto ad hoc. 

No processo penal, o defensor exerce representação autônoma à 

vontade do acusado, já que pode exerce-la mesmo contra esta vontade (STF, 

705). 

O advogado atua além do interesse particular do réu, também no 

interesse social. 

 

5.1 Defensor constituído 

 

Será constituído o defensor quando nomeado pelo réu. 

É inadmissível a nomeação de defensor ao acusado revel que possua 

um constituído. 

“É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da 

renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir 

outro” (STF, 708). 

O CPP, art. 266 prescreve que, se a constituição se der no 

interrogatório, será dispensável a outorga de instrumento de procuração, 

devendo o procurador ser intimado para todos os atos subseqüentes do 

processo. 

 

5.2 Defensor dativo 

 

Se o réu não possuir defensor constituído, o juiz nomear-lhe-á um dativo 

(CPP, art. 263). 
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O defensor nomeado tem o dever de aceitar a função, só podendo 

recusa-la por motivo justificado, sob pena de infração disciplinar. 

O art. 265 do CPP determina que o defensor não poderá abandonar o 

processo senão por motivo imperioso, a critério do juiz. 

A nomeação de defensor dativo independe da situação econômica do 

acusado, pois tem como pressuposto, apenas, a não-constituição de 

procurador. Se o réu tiver como lhe pagar, ser-lhe-ão cobrados honorários 

advocatícios, que serão arbitrados pelo juiz (CPP, art. 263, p. ún.). 

A qualquer momento o acusado poderá, dispensado o defensor dativo, 

constituir procurador de sua confiança. 

 

5.3 Curador 

 

Dispõem os arts. 262 (acusado menor), 449 (réu no júri) e 564, II, c 

(nulidade), ser necessária, sob pena de nulidade, a nomeação de curador ao 

réu menor de 21 anos. O art. 194 (interrogatório) foi revogado pela L. 

10.792/04. 

A nomeação de curador fica dispensada com a presença do defensor, 

dativo ou constituído. 

O STF editou a súmula 352, pela qual “não é nulo o processo penal por 

falta de nomeação de curador ao réu menor que teve assistência de defensor 

dativo”. 

 

6. Assistente 

 

O assistente é parte secundária, adesiva, eventual e desnecessária ao 

processo. 
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Existem duas correntes sobre a finalidade da assistência no processo 

penal. 

a) o ofendido ingressa na ação reforçando a acusação, assistindo o 

Ministério Público, e garantindo apenas a título secundário, seu eventual 

interesse na reparação do dano. Quanto aos seus poderes, é possível, 

além de propor meios de prova, inquirir testemunhas, aditar o libelo e 

participar dos debates orais, também arrazoar os recursos interpostos 

pelo MP, interpor o ReSE, no art. 584, §1º e apelar, inclusive para 

agravar a pena, desde que não o tenha feito o acusador principal; 

b) ao habilitar-se, o ofendido não busca auxiliar a acusação, mas 

defender seu interesse na reparação do dano causado. Assiste apenas 

como meio de satisfazer seu interesse civil. 

 

Não se concede ao assistente a possibilidade de recorrer da decisão 

que rejeita a denúncia, pois a assistência só ocorre após o seu recebimento. 

Só há assistência da acusação em ação penal pública, condicionada ou 

incondicionada, pois em ação penal de iniciativa privada o ofendido funciona 

como parte principal. 

 

6.1 Admissão 

 

A vítima pode intervir como assistente a qualquer momento no curso do 

processo e enquanto não transitada em julgado a decisão judicial. 

No júri, deve o assistente pedir a habilitação três dias antes do 

julgamento, salvo se a tiver requerido/admitido anteriormente (CPP, art. 447, p. 

ún.). 

Em segunda instância, o pedido é dirigido ao relator. 
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Antes de decidir sobre o requerimento, o juiz deverá ouvir o Ministério 

Público (CPP, art. 272), devendo sua manifestação analisar a legalidade e não 

a conveniência da habilitação. 

Da decisão que admitir ou denegar a intervenção não caberá recurso, 

devendo constar a fundamentação (CPP, art. 273). 

É desnecessária a oitiva do defensor do acusado. 

Admitido, o assistente “receberá a causa no estado em que se achar” 

(CPP, art. 269), não se repetindo qualquer ato, devendo ser intimado de todos 

os termos subseqüentes do processo. 

Sua desídia, pela falta injustificada, não obrigará a realizar novas 

intimações (CPP, art. 271, §2º). 

 

6.2 Atividades do assistente 

 

O art. 271 do CPP as define: 

a) propor meios de prova: 

• a proposição deve, antes de ser decidida pelo juiz, ser objeto de 

manifestação pelo MP (CPP, art. 271, §1º); 

•  tecnicamente, sendo o momento para que se ofereçam 

testemunhas a denúncia, não se inclui entre os poderes do 

assistente indicá-las. Se o juiz deferir pedido eventualmente 

formulado, não haverá nulidade. Pode, ainda, o juiz ouvir a 

testemunha como sendo sua (CPP, art. 209). 

 

 b) reperguntar o inquirido: 

• sempre depois do MP. 

 c) aditar o libelo (CPP, art. 417): 
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• adequando-o à pronúncia, arrolando testemunhas, etc.; 

• o prazo é do art. 420 do CPP (analogia), de dois dias. Não 

pode aditar a denúncia (sic) incluindo outros fatos ou 

acusados, pois é atribuição do MP postular inicialmente em 

juízo. 

 d) aditar os articulados: 

• as razões escritas das partes, como as alegações finais 

(CPP, art. 500), no prazo de três dias; e no procedimento 

do júri (CPP, art. 406, §1º), quando será de cinco dias e 

correrá conjuntamente ao do Ministério Público. 

 e) participar do debate oral: 

• fazer todas as alegações orais no júri (CPP, art. 471, §1º), 

no procedimento sumário (CPP, art. 538, §2º e 539, §2º), 

etc. 

 f) arrazoar os recursos interpostos pelo MP: 

• em apelação: o prazo para o assistente faze-lo é de três 

dias (CPP, art. 600, §1º); 

• em ReSE: no silêncio da lei, deve ser o mesmo prazo 

conferido ao MP, de dois dias (CPP, art. 588). 

g) arrazoar os recursos por ele interpostos: 

• diz o art. 271 que o assistente só poderá recorrer nos 

casos: 

- art. 584, §1º (impronúncia e extinção da punibilidade); 

- art. 598 (apelação supletiva); 

Também são cabíveis: 

• carta testemunhável; 

•  embargos de declaração; 

•  RE e REsp (STF, 210). 
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No tocante à apelação supletiva, cabível no caso de omissão do MP, as 

hipóteses de admissão variam conforme o entendimento quanto à função do 

assistente no processo. 

 

7. Ministério Público e ação privada 

 

Nos casos de ação penal privada, deverá o MP intervir em todos os atos 

do processo, na qualidade de fiscal da indivisibilidade e, posteriormente, na 

de fiscal da lei, tenha ou não aditado a queixa (CPP, arts. 45 e 58). 

Se o órgão do MP, ao tomar conhecimento dos elementos de informação 

que instruem a queixa, notar a existência, em tese, de crime que se processe 

por ação penal pública, deverá oferecer denúncia. 

Na ação penal subsidiária da pública, cabe ao MP intervir no feito como 

assistente, sob pena de nulidade (CPP, art. 29 c/c art. 564, III, d), assumindo 

o processo como parte principal no caso de negligência do querelante. 

O MP ao intervir na ação penal subsidiária, o faz como assistente sui 

generis, pois possui poderes mais amplos do que o assistente simples do 

CPC. 

Na ação penal privada (exclusivamente), deixando o querelante de 

prosseguir no feito ou de recorrer, não poderá o MP suprir a falta, por ofensa 

ao princípio da disponibilidade. 

Nos processos comuns, não é cabível a assistência pela administração 

pública, exceto nos casos expressamente previstos em lei como o art. 2º, §1º 

do DL 201/67 e art. 26, p. ún. da L. 7.492/86. 

 

7.1 Assistência 
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O art. 268 menciona expressamente as pessoas que serão admitidas 

como assistentes da acusação: ofendido, seu representante legal, ou, ainda, no 

caso de morte e ausência, o cônjuge, o ascendente, descendente ou irmão. 

O rol tem sido considerado taxativo, admitindo-se a analogia para 

complementá-lo. 

Por se fundar a assistência na parcialidade, não se aplicam os 

dispositivos concernentes aos impedimentos e suspeição. 

O co-réu não pode intervir como assistente do MP (CPP, art. 270). 

Entretanto, condenado um e absolvido outro, o primeiro pode apelar, ou 

arrazoar o apelo do MP contra o absolvido, a fim de lograr decisão igualmente 

condenatória. É necessário que a condenação transite em julgado, para que o 

primeiro deixe de ser co-réu. 
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CAPÍTULO VII –  JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA 

 

 

1- Jurisdição 

 

1.1 Conceito de jurisdição 

 

Jurisdição é a função estatal exercida com exclusividade pelo Poder 

Judiciário, consistente na aplicação de normas da ordem jurídica a um caso 

concreto, com a conseqüente solução do litígio. 

 

1.2 Princípios da jurisdição 

 

• princípio do juiz natural: ninguém poderá ser processado ou 

sentenciado senão pela autoridade competente, que é 

aquela cujo poder jurisdicional vem fixado em regras 

predeterminadas (CF, art. 5º, LIII); do mesmo modo, não 

haverá juízo ou tribunal de exceção (CF, art. 5º, XXXVII); 

• princípio da investidura: a jurisdição só pode ser exercida 

por quem tenha sido regularmente investido no cargo de 

juiz e esteja no exercício de suas funções; 

• princípio do devido processo legal: ninguém será privado 

da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal 

(CF, art. 5º, LIV); 

• princípio da indeclinabilidade da função jurisdicional: 

nenhum juiz pode subtrair-se do exercício da função 

jurisdicional, nem “a lei excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário, lesão ou ameaça de direito” (CF, art. 5º, XXXV); 
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• indelegabilidade: nenhum juiz pode transferir a jurisdição 

para outro órgão, sob pena de infringir o princípio do juiz 

natural; 

• inevitabilidade ou irrecusabilidade: as partes não podem 

recusar o juiz, salvo nos casos de impedimento, suspeição 

ou incompetência; 

• correlação ou relatividade: a sentença deve corresponder 

ao pedido; 

• titularidade ou inércia: o órgão jurisdicional não pode dar 

início à ação, ficando subordinado à iniciativa das partes. 

 

1.3 Características da jurisdição 

 

• substitutividade: o órgão jurisdiconal declara o direito ao 

caso concreto, substituindo-se à vontade das partes; 

• definitividade: ao encerrar o processo, a manifestação do 

juiz torna-se imutável. 

2. Competência 

 

2.1 Conceito 

 

A competência é a medida e o limite da jurisdição, dentro do qual o 

órgão jurisdicional poderá dizer o direito. 

A doutrina distribui a competência considerando três aspectos: 

a) razão da matéria: em razão da natureza do crime praticado; 

b) razão da pessoa: de acordo com a qualidade das pessoas 

incriminadas; 

c) razão do local: conforme o lugar em que foi praticado ou consumou-

se o crime, ou o local da residência do seu autor. 
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2.2 Fixação da competência 

  

2.2.1 Em razão da matéria 

 

Importa verificar se o julgamento compete à jurisdição comum ou 

especial: 

- Justiça Eleitoral (CF, art.118 e 121); 

- Justiça Militar (CF, art. 124); 

Competência política do Senado Federal (atividade jurisdicional 

atípica): processar e julgar o Presidente da República, o vice, o Procurador-

Geral da República, os Ministros do STF e o Advogado-Geral da União nos 

crimes de responsabilidade1, e os Ministros de Estado nos conexos aos do 

Presidente e vice. 

 

Ao lado das jurisdições especiais, a Constituição prevê a jurisdição 

comum estadual e federal. 

 À Justiça Federal (CF, art. 109, IV) compete processar e julgar os 

crimes políticos, as infrações penais praticadas em detrimento de bens, 

serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou 

empresas públicas, excluídas as contravenções penais de qualquer natureza 

(STJ, 38) e os crimes previstos em tratados ou convenção internacional, 

quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido 

no estrangeiro, ou reciprocamente e, ainda, as causas relativas a grave 

violação de direitos humanos; 

À Justiça Estadual compete tudo o que não for de competência das 

jurisdições especial ou federal. 

                                            
 

1 É a matéria específica. Nos crimes comuns, fixa-se em razão da pessoa. 
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2.2.2 Em razão da pessoa 

 

Fixada a competência em razão da matéria, cumpre verificar o grau de 

jurisdição competente. 

Essa delimitação é feita pela Constituição, de acordo com a prerrogativa 

de função. 

- STF: nas infrações penais comuns seus próprios Ministros, o 

Presidente da República, o vice, os membros do Congresso Nacional e o 

Procurador-Geral da República, 

Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os 

membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União, chefes 

de missão diplomática de caráter permanente (salvo nos crimes conexos 

referidos) e, ainda, os comandantes das Forças Armadas. 

“Infrações penais comuns” abrange todas as modalidades de infrações 

penais, inclusive crimes eleitorais e contravenções penais. 

- STJ: nos crimes comuns, os governadores dos Estados (crimes de 

responsabilidade = Assembléia Legislativa). 

Nos crimes comuns e de responsabilidade, os Desembargadores dos 

Tribunais de Justiça e dos TRFs, os membros dos Tribunais de Contas 

Estaduais, TREs e TRTs, membros dos Conselhos e Tribunais de Contas 

Municipais e membros do Ministério Público da União que oficiem (modo 

permanente) perante tribunais. 

- TRFs: juízes federais, da justiça militar federal e do trabalho, de sua 

área de jurisdição, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do 

MPU, ressalvada a competência da justiça eleitoral. 

No caso de crime eleitoral praticado por Governador de Estado, a 

competência é do STJ e não do TSE (STF) (prevalece a competência em razão 

da função). 
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Os Prefeitos são julgados, por crimes comuns (DL 201/67), pelo Tribunal 

de Justiça do respectivo Estado, independentemente de prévio 

pronunciamento pela Câmara dos Vereadores. 

Nos crimes praticados contra bens, interesses ou serviços da União, 

será julgado pelo TRF, que também será competente na apropriação, pelo 

Prefeito, de verba federal sujeita a prestação de contas perante o TCU. 

Em se tratando de crime eleitoral, a competência será do TER. 

No crime doloso contra a vida, a jurisprudência tem afastado a 

competência do júri, atribuindo-a ao Tribunal de Justiça. 

As infrações político-administrativas (crimes de responsabilidade) são 

de competência da Câmara Municipal, e a cessação do mandato, nesse caso 

específico, impede a instauração e prosseguimento do processo disciplinar 

(não se prevê inabilitação ou perda dos direitos políticos). 

Os membros do Ministério Público e juízes estaduais são sempre 

julgados pelo Tribunal de Justiça de seu Estado, não importando a natureza do 

crime (federal ou doloso contra a vida), ou o local de sua prática (outra unidade 

da federação). 

Ressalvam-se os crimes eleitorais, que são julgados pelo TRE. 

Os Deputados Estaduais podem ter criado para si o foro por prerrogativa 

de função perante o tribunal de justiça local, inclusive para os crimes dolosos 

contra a vida, desde que haja previsão na Constituição Estadual, em forma de 

paralelismo com a prerrogativa dada aos Deputados Federais (STF). 

É pacífico que o Tribunal de Justiça não poderá julgar os parlamentares 

nos crimes não submetidos à Justiça Comum Estadual. Se vierem a cometer 

crime de competência da Justiça Federal ou Eleitoral, ou se o praticarem fora 

dos limites territoriais do Estado-membro, não prevalecerá o foro especial. 

Se o agente vier a ser diplomado Deputado Federal no curso do 

processo, haverá a imediata cessação da competência local e seu 
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deslocamento para o STF, mantendo-se íntegros todos os atos processuais até 

então praticados. 

Questões a respeito da competência em razão da pessoa: 

• seja qual for o local em que o promotor ou juiz cometam o 

crime, o órgão competente para processá-los e julgá-los é 

o Tribunal de Justiça (do seu Estado); 

• o foro por prerrogativa de função estabelecido em 

constituições estaduais e leis de organização judiciária 

somente é válido perante as autoridades judiciárias locais, 

não podendo ser invocado no cometimento de crimes 

eleitorais e de competência da justiça federal; 

• os Prefeitos serão julgados pelo Tribunal de Justiça nos 

crimes comuns e pela Câmara Municipal nos crimes de 

responsabilidade; 

• a ação penal poderá ser proposta mesmo após a cessação 

do mandato, nos crimes cometidos durante o seu exercício. 

A condenação criminal não visa apenas a perda do cargo, 

mas também a imposição de pena privativa de liberdade, 

inabilitação para o exercício de função pública e a 

reparação do dano causado; 

• na hipótese de conexão ou continência entre duas 

infrações penais, em que haja crime doloso contra a vida e 

outro com foro por prerrogativa de função, não haverá 

reunião das infrações. Cada um deve ser julgado por seu 

juiz natural. 

É inconstitucional dispositivo de Constituição do Estado que atribui foro 

por prerrogativa de função para julgamento de autoridade (ex. Delegado de 

Polícia) não alcançada por prerrogativa equivalente na Constituição Federal; 

• nos processos de crime contra a honra, em que caiba 

exceção da verdade, se esta for oposta e o querelante 
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gozar de privilégio de foro, o foro especial é o competente 

para julgar o incidente. 

 

2.2.3 Em razão do lugar 

 

A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se 

consumar a infração penal, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi 

praticado o último ato de execução (CPP, art. 70).  

Desconhecido o local da infração, será o do domicílio ou residência do 

réu (CPP, art. 72, caput). 

Na ação exclusivamente privada, o querelante poderá preferir o foro do 

domicílio ou residência do réu, ainda que conhecido o local da infração (CPP, 

art. 73). 

Estabelecida a competência de foro, pelo lugar da infração ou pelo 

domicílio do réu, é por distribuição entre os juízes da jurisdição que se fixa a 

competência concreta do qual se movimentará a ação (CPP, art. 75). 

Não ocorre a distribuição: 

• em razão da matéria, pela natureza do crime, se for da 

competência do júri popular (CPP, art. 74, §1º); 

• se em razão de conexão ou continência devam ser 

apuradas as infrações em processo já afeito a autoridade 

judiciária prevalente; 

• se em razão da prevenção, deva a infração ser apreciada 

por autoridade que já tenha, de algum modo, tomado 

conhecimento da causa; 

 

Já a prevenção fixa a competência: 
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• se incerta a jurisdição em que o delito foi cometido (limites 

entre comarcas), não houver segura fixação dos limites, 

quando o crime continuado ou permanente tenha se 

praticado em mais de uma jurisdição; 

• desconhecido o local da infração ou se o réu tiver mais de 

uma residência; 

• quando for, além de desconhecido o local da infração e o 

de residência, o paradeiro do réu. 

 

2.3 Prorrogação necessária e voluntária da competência  

 

A prorrogação necessária da competência ocorre por conexão e 

continência (CPP, arts. 76 e 77). 

 A voluntária ocorre nos casos de competência territorial, quando 

não alegada no momento processual oportuno (CPP, art. 108), ou no caso de 

ação penal exclusivamente privada, onde o querelante pode optar pelo foro do 

domicílio do réu. 

 

2.4 Delegação de competência 

 

É a transferência da competência de um juízo para outro, sem que os 

atos processuais não puderem ser realizados no foro originalmente 

competente. 

São os casos de cartas precatórias e de ordem. 

Os juízes estaduais têm competência para cumprir cartas precatórias 

expedidas por juiz federal, não cabendo ao juiz deprecado proferir decisões de 

mérito. 
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No processo de competência originária dos tribunais, atos podem ser 

delegados (interrogatório, colheita de provas, etc.) (CPP, art. 560, p. ún.), mas 

não a competência para atos decisórios. 

 

2.5 Competência pelo lugar da infração (delitos plurilocais) 

 

No caso de um crime ser praticado em território nacional e o resultado 

ser produzido no estrangeiro, aplica-se a teoria da ubiqüidade (CP, art. 6º). O 

foro competente será tanto o do lugar da conduta quanto o do local em que se 

produziu ou deveria se produzir o resultado. Será o do lugar em que foi 

praticado o último ato de execução no Brasil ou o local estrangeiro onde se 

deu o resultado. 

No caso da conduta e do resultado ocorrerem dentro do território 

nacional, mas em locais diferentes (delitos plurilocais), aplica-se a teoria do 

resultado (CPP, art. 70); a competência será determinada pelo lugar onde se 

consumar a infração, ou, na tentativa, pelo lugar em que for praticado o último 

ato de execução. 

 
“Trata-se de conflito negativo de competência referente à 

ocorrência de lesões corporais seguidas de morte, ocasionadas por 

um atropelamento ocorrido na comarca de Garibaldi, vindo a falecer a 

vítima em Porto Alegre, onde estava hospitalizada, transferida do 

Hospital de Bento Gonçalves. 

(...) 

Em que pese haver posicionamentos dissonantes, tanto na 

doutrina como na jurisprudência, acerca do tema, entendendo um 

segmento que a competência ratione loci é determinada pela 

localidade onde ocorreu a infração e não pelo local do resultado 

(Vicente Grecco Filho2, RT 565/380, 613/385, 616/344, Resp 

                                            
 

2 Manual de Processo Penal, 6ª ed., págs. 155/159. 
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122927/RJ – Quinta Turma do STJ, rel. Min. Edson Vidigal), enquanto 

outra corrente sustenta que a competência de foro se estabelece na 

localidade onde se consumou o delito (Guilherme de Souza Nucci3 , 

Fernando da Costa Tourinho Filho4, HC 69088/SP – Primeira Turma 

do STF, Min. Sepulveda Pertence, HC nº 70015329121 – Oitava 

Câmara Criminal Tribunal Justiça RS, rel. Des. Marco Antônio Ribeiro 

de Oliveira, Conflito de Jurisdição nº 70000893875, Oitava Câmara 

Criminal Tribunal de Justiça RS, rel. Des. Tupinamba Pinto de 

Azevedo), tenho que este último parece ser o mais acertado, 

considerando que a teoria adotada pelo nosso código processual 

penal, como regra, é a teoria do resultado (art. 70, caput) em que se 

estabelece a competência pelo lugar em que se consumou a infração. 

O tema foi bem abordado na lição de FERNANDO DA COSTA 

TOURINHO FILHO, op. cit., cuja transcrição se faz por pertinente: “No 

caso específico do homicídio culposo é intuitivo que, enquanto não 

ocorrer a morte, não há falar-se em homicídio. No instante em que a 

morte se verifica, aí sim, o elemento que faltava à integração do tipo 

surge, e, só então, pode-se falar em consumação. Como esta ocorre 

quando se reúnem todos os elementos da definição legal do tipo, e se 

a morte, um desses elementos, ocorre em lugar distinto daquele em 

que se verificou a ação delituosa, parece-nos claro que a 

competência é do juízo do lugar onde se verificou o evento morte (...). 

Aqueles que entendem que nos delitos plurilocais o processo deve 

tramitar no lugar da ação, embora estejam afrontando, claramente, o 

art. 70 do CPP, sob certo aspecto não contrariam a mens legislatoris. 

Na verdade, quando se afirmou a regra do locus commissi delicti para 

a instauração do processo, o legislador objetivou, com a medida, 

maior correspondência às exigências da Justiça, como a facilidade da 

colheita do material probatório, a comodidade da defesa e a 

exemplaridade da persecução penal. Haveria, então, como realmente 

há, maior funcionalidade do juízo penal. Desse modo, se o 

atropelamento (na hipótese de homicídio culposo) ocorreu num lugar 

e a morte noutro, atentando-se para os motivos que levaram o 

legislador a optar pelo foro da consumação do crime, mais lógico 

                                            
 

3 Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., págs. 211/212 

4 Processo Penal, v. 2, 24ª ed., págs. 98/100 
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seria, nesses casos, admitir-se o lugar onde se deu a ação. É maior 

lógico, embora não seja legal. Entretanto, na hipótese de o processo 

vir a tramitar no lugar da ação, haverá tão-somente uma 

incompetência relativa”. 

Assim, tendo ocorrido o resultado morte na comarca de Porto Alegre, a 

competência é da Vara do Júri da capital.” (TJRS, CC 70019301241, R. Manuel 

José Martinez Lucas). 

Nos crimes de menor potencial ofensivo, sujeitos ao procedimento da 

Lei  (9099/95, adotou-se a teoria da atividade).  

 

2.6 Regras especiais – jurisprudência 

 

2.6.1 Em razão do local 

 

• o foro competente para o processo e julgamento dos 

crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão 

dolosa de cheque sem a provisão de fundos é o local onde 

se deu a recusa do pagamento ao sacado (STF, 521 e 

STJ, 244); 

• crime de falso testemunha em carta precatória, tem-se 

como competente o juízo deprecado; 

• no uso de documento falso, é o juízo do local da 

falsificação; 

 

2.6.2 Em razão da natureza da infração 

 

• compete ao juiz singular o crime de extorsão qualificada pelo 

resultado morte; 

• a justiça militar julga os delitos cometidos em lugares sujeitos à 

administração militar, crimes de favorecimento pessoal, mas 

somente quando se imputa ao favorecido crime militar; 
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• não compete à justiça militar o delito de abuso de autoridade 

ou de lesões corporais contra civil (Súmula 172 do STJ); 

 

“Quanto ao abuso de autoridade, não é crime militar, por não 

estar definido na legislação penal militar. Seu julgamento cabe à 

Justiça Comum, incidindo a Súmula 172 desta Corte Superior: 

Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime 

de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. (STJ, CC 

36.625 – MG)” 

 

Mas atenção: 

 

“o processo e o julgamento dos policiais militares, pela prática 

da infração penal de abuso de autoridade, compete à Justiça 

Comum, e não à Justiça Militar, quando isto for possível. Assim, 

quando a conduta delituosa do policial militar constituir apenas 

mero atentado à incolumidade física do ofendido e não lesão 

corporal, tentativa de homicídio ou até mesmo homicídio 

consumado. Deve responder o policial militar também perante a 

Justiça Comum quando a conduta por ele exercida se constituir 

noutro crime de abuso de autoridade previsto na Lei n.º 4.898/65, 

não definida como crime militar, como na hipótese do art. 4.º, letra 

“b”, do referido diploma legal. Caso o militar pratique, no mesmo 

contexto, crime militar, separam-se as jurisdições para que ele 

responda na Justiça Militar pelo crime militar e na Justiça Comum 

pelo abuso de autoridade.” (TJRS, AC 70005945134, R. Vladimir 

Giacomuzzi) 

• compete à justiça militar processar e julgar policial de 

corporação estadual, ainda que o delito tenha sido 

praticado em outra unidade federativa; 

• compete à justiça comum julgar civil acusado da prática de 

crime contra instituições militares estaduais (STJ, 53); 
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• os crimes contra a fauna são julgados pela justiça comum, 

exceto se praticados contra interesses e bens da União 

(CF, art. 109, VI); 

• compete à justiça federal o crime praticado contra ou por 

servidor público federal no exercício de suas funções (STJ, 

147);  

• compete à justiça comum estadual o crime que figure 

indígena como autor ou vítima (STJ, 140). No crime de 

genocídio, em que se colocam os direitos indígenas como 

um todo, a competência passa à justiça federal; 

•  compete à justiça comum estadual o julgamento de crime 

de falsa anotação em CTPS, atribuído a empresa privada; 

•  compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita 

julgar o crime de estelionato mediante a falsificação de 

cheque (STJ, 48); 

• compete à justiça federal a falsificação de título de eleitor 

ou de carteira da OAB, por afetar interesse de autarquia 

federal; 

• compete à justiça comum estadual a emissão de cheque 

sem fundo contra a CEF; 

• contrabando e descaminho: local onde foram apreendidas 

as mercadorias introduzidas ilegalmente, por se tratar de 

crime permanente (STJ, 151); 

• compete à justiça federal o processo e julgamento 

unificado dos crimes conexos de competência federal e 

estadual. 
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2.7 Competência por conexão 

 

  simultaneidade 

 intersubjetiva concursal 

 

Conexão 

 

objetiva 

reciprocidade 

  

instrumental 

 

 

Conexão é o nexo que se estabelece entre dois ou mais fatos, que os 

torna entrelaçados por algum motivo, sugerindo a sua reunião no mesmo 

processo. 

São efeitos da conexão: a reunião de ações penais em um mesmo 

processo e a prorrogação da competência. 

 

2.7.1 Conexão intersubjetiva 

  

a) conexão intersubjetiva por simultaneidade (CPP, art. 76, I, 1ª parte): 

quando duas ou mais infrações são praticadas, ao mesmo tempo, por 

várias pessoas reunidas, sem que exista liame subjetivo entre elas, 

ou seja, sem que estejam atuando em concurso de agentes. É o caso 

da autoria colateral; 

b) conexão intersubjetiva concursal (CPP, art. 76, I, 2ª parte): quando 

duas ou mais infrações são praticadas por várias pessoas em 
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concurso, embora diversos o tempo e o lugar. Os agentes estão 

unidos pela identidade de propósitos, resultando os crimes de um 

acerto de vontades visando o mesmo fim; 

c)  conexão intersubjetiva por reciprocidade (CPP, art. 76, I, parte final): 

quando duas ou mais infrações são praticadas por várias pessoas 

umas contra as outras, ex. rixa. 

 

2.7.2 Conexão objetiva (lógica ou material) 

 Uma infração é praticada para facilitar a execução de outra (conexão 

objetiva teleológica) ou para ocultar, garantir vantagem ou impunidade a outra. 

 

2.7.3 Instrumental ou probatória 

 

A prova de uma infração influi na prova de outra. A questão é de conveniência 

probatória. 

 

2.8 Competência por continência 

 

Não é possível a cisão de processos, pois um fato está contido em outro. 

 

 concurso formal 

 aberractio ictus (pessoa) 

Continência aberractio delicti (objeto) 

  

 concurso de agentes 

 

a) concurso de agentes: 
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• quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela 

mesma infração (CPP, art. 77, I). Nesse caso, existe um 

único crime (e não vários). O vínculo se estabelece entre 

os agentes e não entre as infrações. 

b) concurso formal (CP, art. 70), aberractio ictus (CP, art. 73) e 

aberractio delicti (CP, art. 74): 

• existe pluralidade de infrações, mas unidade de conduta; 

• concurso formal: o sujeito pratica uma ação, dando causa a 

dois ou mais resultados; 

• aberractio ictus: o sujeito erra na execução e atinge 

pessoa diversa da pretendida ou, ainda, atinge quem 

pretendia e, além dele, terceiro inocente. 

No aberractio delicti o sujeito quer praticar um crime, mas, por erro na 

execução, pratica outro, ou, ainda, realiza o crime pretendido e outro, não 

desejado. 

 

2.10 Foro prevalente 

 

Ocorrendo reunião de processos pela conexão e continência, poderá 

haver prorrogação de competência em relação a um dos crimes (CPP, art. 78). 

• no concurso entre infrações penais de competência da 

jurisdição comum, prevalecerá a do juízo competente para 

o julgamento da infração mais grave; 

• no concurso de infrações de igual gravidade, todas de 

competência da jurisdição comum, prevalece a do local 

onde foi realizado o maior número de infrações; 

• não havendo diferença entre jurisdição competente, 

gravidade e número de infrações, fixa-se a competência 

por prevenção. 

A gravidade da pena verifica-se por critérios excludentes: 

 

Crime

: comete outro 
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 1º - qualidade da pena: reclusão, detenção, prisão simples ou 

multa; 

2º - quantificação pelo limite máximo; 

3º - quantificação pelo mínimo. 

 

• o concurso entre a jurisdição comum e a especial, em que 

ambas estejam fixadas na lei, prevalecerá a especial. 

Quanto a competência comum tiver sido estabelecida pela 

Constituição, não haverá reunião, devendo cada um ser julgado pelo 

respectivo juízo, ex.: homicídio em conexão com crime eleitoral, cada um será 

julgado pelo foro competente: júri ou justiça eleitoral. 

• na hipótese de crime cometido por juiz de direito em 

concurso com outros agentes que não gozam da 

prerrogativa de foro, ao Tribunal de Justiça com 

competência para julgar o magistrado incumbirá julgar 

todos os demais acusados, tendo em vista os princípios de 

conexão e continência. 

Se, não obstante a conexão e continência, houver sido instaurados 

processos ante juízos distintos, cabe à autoridade prevalente avocá-los, salvo 

se já estiverem com sentença definitiva (CPP, art. 82). 

 

2.11 Separação de processos 

 

• concurso entre jurisdição comum e militar: o civil é julgado 

pela comum, e o militar, pela especial (STJ, 90); 

• no caso de co-réus, sobrevindo doença mental a um deles, 

separam-se os processos, ficando suspenso o do enfermo; 

• a separação de processos é facultativa no caso de 

infrações praticadas em circunstâncias de tempo ou de 
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lugar diferentes ou em razão do elevado número de réus, 

ou por outro motivo considerado relevantes pelo juiz; 

• na conexão e continência, o juiz, mesmo após absolver o 

réu do crime cujo processo motivou a reunião, continuará 

competente para os demais, por força da perpetuatio 

jurisdicionis; 

• no júri, se os jurados desclassificam o crime (própria ou 

imprópria), a competência se transfere para o juiz-

presidente, juntamente aos conexos; 

• se os jurados absolverem o réu, permanece a sua 

competência. 

Se o Tribunal afastou a existência de crime contra a vida, não pode o 

Juiz, considerando a decisão do Júri no julgamento do co-réu, submeter o fato 

ao conhecimento do Tribunal do Júri. (AC 70016705493, R. Ivan Leomar 

Bruxel) 

 

2.12 Competência por prevenção 

 

Ocorrerá prevenção toda vez em que houver dois ou mais juízes 

igualmente competentes, em todos os critérios, para o julgamento e que um 

destes juízes determinem alguma medida ou pratique algum ato no processo 

ou inquérito.  

Casos em que não ocorre prevenção: pedido de habeas corpus (ação 

autônoma), remessa de cópia de auto de prisão em flagrante, etc. 

A nulidade decorrente da não observância da prevenção é relativa 

(STF, 706). 

 

2.13 Perpetuatio jurisdicionais 

 

 

 



102 
 
 

Ocorre conforme o art. 81 do CPP; havendo conexão ou continência, e 

tendo ocorrido à reunião dos processos, o juiz prevalente, ainda que absolva o 

réu ou desclassifique a infração que determinou a atração, continuará 

competente para o julgamento dos demais processos.  

A regra não se aplica à desclassificação operada no júri. 

Também, quando ocorrer desclassificação, na sentença, de crime de 

competência da Justiça Comum, reconhecendo-se a tipicidade de infração de 

menor potencial ofensivo, o recurso deve ser dirigido ao Tribunal de Justiça, e 

não às Turmas Recursais, pois a competência fixa-se no momento do 

oferecimento da denúncia. 

 
“No momento do recebimento da denúncia, firmou-se a 

competência da Justiça Comum, para o processo e julgamento da 

ação penal e, por conseqüência, naquele momento processual, 

firmou-se a competência do Tribunal de Justiça, órgão recursal 

competente para conhecimento e julgamento de eventual recurso 

que viesse a ser interposto. 

A desclassificação do delito de dano qualificado (art. 163, 

parágrafo único, inciso I, do Código Penal), cuja pena máxima 

cominada é de três anos de detenção,  para o delito de invasão de 

domicílio qualificado (artigo 150, § 1º, do Código Penal), operada 

na sentença, de delito originalmente de competência da Justiça 

Comum, para delito de menor potencial ofensivo, afeto a 

competência dos Juizados Especiais Criminais, não infirma ou 

afasta a competência do Tribunal de Justiça, fixada no momento 

do recebimento da denúncia, observados os artigos 92, da Lei 

9.099/95 e artigo 25, da Lei 10.259/2001.” (TRRS, RC 

71001491752, R. Ângela Maria Silveira) 

Ocorrendo a criação de nova vara, quando o processo já se encontra 

em julgamento no juízo existente, o qual era competente; a não ser que o juízo 

anterior se torne absolutamente incompetente em razão da matéria ou de 

prerrogativa de função, a competência não se desloca, perpetuando aquela 

inicialmente fixada, em analogia ao art. 87 do CPP  
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Quanto à alteração de competência entre varas existentes, depois da 

distribuição do inquérito e antes do oferecimento da denúncia, acompanhar 

julgamento do HC 88.660 (STF). 
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CAPÍTULO VIII – DA PROVA. PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS SOBRE A PROVA 

 

 

• prova da menoridade: para fins de prescrição, não pode ser 

confirmada pela simples alegação não contestada pela 

acusação, devendo ser provada por certidão de 

nascimento; 

• também para a atenuante genérica; 

• Súmula 74 do STJ: reconhecimento da menoridade requer 

documento hábil; 

• o registro do réu após a infração penal não prova a 

menoridade se esta não for demonstrada por outros meios; 

• gravação: não há violação constitucional quando a vítima 

grava diálogo com qualquer tipo de criminoso. 

 

1. Fatos que independem de prova 

 

a) fatos axiomáticos ou intuitivos: aqueles evidentes, ex. caso de 

morte violenta quando as lesões externas forem de tal monta que 

tornarem evidente a causa da morte, será dispensado o exame de 

corpo de delito interno (CPP, art. 162, p. ún.). 

 b)fatos notórios: o conhecimento faz parte da cultura de uma 

sociedade; 

 c) presunções legais: absolutas ou relativas, conforme se admita 

ou não prova em sentido contrário; 

 d) fatos inúteis: não influenciam na solução da causa. 
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2. Fatos que dependem de prova 

 

Todos os fatos restantes, inclusive o fato admitido ou aceito.  

Para a produção da prova é necessário que seja: 

• admissível; 

• pertinente ou fundada; 

• concludente; 

• passível de realização. 

 

3. Prova do direito 

 

Toda vez que o direito invocado for estadual, municipal, alienígena ou 

consuetudinário, caberá à parte alegante a prova do mesmo. 

A previsão legal das provas não é exaustiva, admitindo-se as provas 

inominadas. 

 

4. Prova proibida 

 

São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos (CF, 

art. 5º, LVI). Toda prova que não pode ser admitida nem valorada no processo. 

 a) prova ilegítima: quando a norma afrontada tiver natureza 

processual, são exemplos o documento juntado no plenário de 

júri, o depoimento de testemunha obrigada a guardar sigilo, 

provas relativas ao estado em descompasso com a lei civil, 

substituição do corpo de delito, quando a infração deixar 

vestígios. 

 b) prova ilícita: quando for vedada em virtude de ter sido 

produzida com afronta a normas de direito material – incluindo 



106 
 
 

normas de direito civil, comercial ou administrativo, bem como 

princípios constitucionais. 

Admite-se o caráter relativo das vedações no tocante às demais provas 

produzidas com interceptação de correspondência ou comunicação telegráfica, 

desde que observados os requisitos constitucionais e legais, sempre que as 

liberdades públicas estiverem sendo utilizadas como instrumento de 

salvaguarda de práticas ilícitas. 

O STF já aceitou como válida a gravação de conversa telefônica como 

prova (1998). 

Interceptação ambiental é a captação da conversa entre dois ou mais 

interlocutores por um terceiro, que se encontra no mesmo local ou ambiente 

em que se desenvolve o colóquio. Se a conversação era reservada, a sua 

gravação, interceptação ou escuta constituirá prova ilícita, por ofensa ao direito 

à intimidade, devendo ser aceita ou não de acordo com a proporcionalidade 

dos valores que se colocarem em questão. 

• sigilo bancário: o art. 2º, §1º da LC 105/01 autorizou os 

funcionários do Banco Central, no desempenho de suas 

atividades de fiscalização e apuração de irregularidades, a terem 

acesso, independentemente de prévia autorização da autoridade 

judiciária, a contas, depósitos, aplicações, investimentos e 

quaisquer outros dados mantidos em instituições financeiras. 

O art. 6º da LC 105/01 permitiu que agentes e fiscais tributários da 

Fazenda Pública examinem documentos, livros, registros, contas e aplicações 

em quaisquer instituições financeiras, exigindo apenas a existência de 

processo administrativo ou fiscal em curso e que tal exame seja considerado 

indispensável pela autoridade administrativa. 

• Ministério Público: o MP não pode determinar diretamente a 

quebra do sigilo bancário (STJ). O MP pode efetuar a quebra do 

sigilo, sem a necessidade de prévia autorização judicial, desde 

que a investigação tenha por finalidade a apuração de dano ao 

erário (STF, 1995). 
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• CPI: é indiscutível o poder de quebra do sigilo telefônico, bancário 

e fiscal. Possuem os mesmos poderes investigatórios das 

autoridades judiciais. 

• Provas ilícitas por derivação: são lícitas em si mesmas, mas 

produzidas a partir de um fato ilícito – fundamento legal e 

constitucional. 

 

Mesmo as provas ilícitas (diretamente ou por derivação) e as ilegítimas 

poderão, excepcionalmente, ser aceitas no processo, por adoção ao princípio 

da proporcionalidade dos valores contrastantes. 

A aceitação do princípio da proporcionalidade pro reo é praticamente 

unânime na doutrina e, entende-se que, em alguns casos, possa ser admitido 

pro societate (cita o caso da administração penitenciária de Brasília, 1994). 

A tortura não se admite, seja para qual fim for. 

 

5. Meios de prova 

 

Vigora o princípio da verdade real, não havendo que se cogitar qualquer 

espécie de limitação à prova. Os meios de prova elencados no rol do art. 185 

são meramente exemplificativos. 

O princípio da liberdade probatória não é absoluto, sofre restrições. 

CPP, art. 155 – formalidades da lei civil para a prova quanto ao estado 

das pessoas. 

CPP, art. 158 – exame de corpo de delito para as infrações que 

deixarem vestígios, não admitindo que seja suprido pela confissão do acusado. 

CPP, art. 406, §2º - prova documental nas alegações escritas do 

procedimento do júri. 
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6. Ônus da prova 

 

O princípio do ônus da prova não é absoluto. Conforme o art. 156, o juiz 

poderá, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, determinar de 

ofício diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante ou ordenar 

diligências para sanar qualquer nulidade ou suprir falta que prejudique o 

esclarecimento da verdade (CPP, art. 502). 

A atividade do juiz é supletiva. 

Em segunda instância, o princípio só prevalece desde que a prova 

resultante não implique violação ao princípio da reformatio in pejus, quando 

houver recurso exclusivo da defesa. 

  

6.1 Procedimento probatório 

 

 a)proposição: a única prova passível de ser requerida pelas 

partes ou determinada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do 

procedimento, até mesmo em grau de recurso, é o incidente de 

insanidade mental do acusado; 

 b) admissão: toda a prova deve ser deferida, salvo quanto 

protelatória ou impertinente; 

 c) produção; 

 d) valoração. 

 

6.2 Prova emprestada 

 

Qualquer que seja a sua natureza, no momento em que é transportada 

para o novo processo, passa a constituir prova documental. 
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A prova emprestada não pode gerar efeito contra quem não tenha 

figurado como uma das partes no processo originário. 

Não se admite prova emprestada transplantada do inquérito policial. 

 

7. Sistemas de apreciação 

a) sistema da prova legal, da certeza moral do legislador, da 

verdade legal ou tarifada: vigora como exceção nos arts. 155 e 

158; 

 b) sistema da certeza moral do juiz ou da íntima convicção: 

também como exceção, no tribunal do júri; 

 c) sistema da livre convicção, da verdade real, do livre 

convencimento ou da persuasão racional (CPP, art. 157): sistema 

do CPP; não basta ao magistrado embasar a sua decisão nos 

elementos probatórios carreados aos autos, devendo indicá-los 

especificamente. 

 

8. Princípios gerais das provas 

 

a) auto-responsabilidade das partes: as partes assumem as 

conseqüências de sua inatividade, erro ou atos intencionais; 

 b) da audiência contraditória: toda prova admite contraprova, não 

sendo admissível a produção por uma delas sem o conhecimento 

da outra; 

 c) da aquisição ou comunhão da prova: as provas produzidas 

servem a ambos os litigantes e ao interesse da justiça; 

 d) da oralidade: predominância; decorrendo da imediaticidade do 

juiz com as partes e com as provas e o da concentração; 
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 e) da concentração: busca-se concentrar toda a produção da 

prova na audiência; 

 f) publicidade: a produção da prova é pública, admitindo-se como 

exceção o segredo de justiça; 

 g) livre convencimento motivado: o magistrado tem liberdade de 

apreciação, limitado somente aos fatos e circunstâncias 

constantes nos autos. 

 

 

9.Busca e apreensão 

 

É destinada a evitar o desaparecimento das provas. Pode ocorrer tanto 

durante o inquérito policial quanto durante a ação penal. 

 

9.1 Objeto 

 

A enumeração do art. 240 do CPP é taxativa (ver), visto ser medida de 

exceção aos direitos individuais. 

 

9.2 Repartição pública 

 

Há duas posições, admitindo ou não. 

 

9.3 Busca domiciliar  

 

A expressão domicílio não tem o significado a ela atribuído pelo Direito 

Civil, não se limitando à residência do indivíduo, ou seja, o local onde o agente 
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se estabelece com ânimo definitivo de moradia. A interpretação é mais ampla e 

protetiva possível: é qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de 

habitação coletiva ou qualquer compartimento não aberto ao público, no qual 

se exerce profissão ou atividade; local que alguém ocupa com direito 

exclusivo e próprio, a qualquer título. 

Exige-se mandado toda vez que a autoridade judiciária não executa-la 

pessoalmente. 

 a) durante a noite: com o consentimento do morador, em caso de 

flagrante delito, em caso de desastre e para prestar socorro; 

 b) durante o dia: em todos os casos acima e por determinação 

judicial. 

 

Não se pode apreender documento em poder do defensor do réu, a 

menos que constitua corpo de delito. 

 

10. Perícias 

 

Meio de prova que consiste em exame elaborado por pessoa, em regra 

profissional, dotada de formação e conhecimentos técnicos específicos, acerca 

de fatos necessários ao deslinde da causa. 

Só pode recair sobre circunstâncias ou situações que tenham relevância 

para o processo, já que a prova não tem como objeto fatos inúteis. 

Não vincula o juiz, que pode discordar das conclusões dos peritos, 

embora só possa faze-lo de forma fundamentada (CPP, art. 182). 

  

10.1 Requisitos 
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Serão feitas por dois peritos oficiais. Não havendo peritos oficiais, o 

exame será feito por duas pessoas idôneas, de preferência as que tiverem 

habilitação técnica. 

Os peritos não oficiais devem prestar compromisso. 

STF, 361 – a nulidade do exame realizado por um só perito, 

considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência 

de apreensão. 

É nulidade relativa. 

L. 10.409/02, art. 27, §2º  - o perito que realizou o laudo provisório não 

fica impedido. 

 

10.2 Determinação 

 

Tanto a autoridade policial como o juiz podem determina-las de ofício ou 

a requerimento das partes. V. tb. o art. 184. 

Não existe obrigatoriedade de se admitir assistentes técnicos ou 

peritos particulares. 

 

10.3 Exame de corpo de delito 

 

Corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais (elementos sensíveis) 

deixados pela infração penal, representa a materialidade do crime. 

Nas infrações que deixam vestígios (delicta facti permanentis) é 

necessária a realização do exame de corpo de delito. 

a) direto: feito sobre o próprio corpo de delito; 

b) indireto: advém de um raciocínio dedutivo sobre um fato 

narrado por testemunhas, sempre que impossível o exame direto. 
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A falta do exame implica em nulidade; sendo possível o exame direto, 

não pode supri-lo o indireto. Não pode ser suprido pela confissão. 

 

10.4 Perito 

 

A sua nomeação é livre ao juiz; não se admitindo interferência das 

partes, nem mesmo na ação privada. 

Se a perícia for realizada por precatória a nomeação será feita pelo juiz 

deprecado, salvo na ação privada, quando se admite, se houver acordo entre 

as partes, a nomeação pelo juiz deprecante. 

O fato de alguém já ter manifestado sua opinião sobre o objeto da 

perícia ou ter prestado depoimento no processo cria incompatibilidade para 

servir como perito não-oficial. 

 

10.5 Questões polêmicas 

 

a) STF – a falta de perícia não impede a comprovação do estupro 

e atentado violento ao pudor por outros meios; 

 b) STF – o exame de dependência toxicológica não é obrigatório, 

devendo ser determinado somente se houver indícios de que o 

acusado é dependente de drogas; 

 c) se não existe laudo e este era de realização possível, é caso de 

absolvição no art. 386, VI do CPP; a omissão não pode ser 

suprida por nenhuma outra prova. 

 STF – considera dispensável, desde que existam outros 

elementos de prova. 
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 d) a falta de assinatura de um dos peritos é nulidade relativa e 

depende de alegação no tempo devido; 

 e) STF – lesões corporais: deve ser realizado tão-logo decorridos 

os trinta dias, mas decorrido o prazo não se invalida. A falta do 

exame pode ser suprida por prova testemunhal. 

 

 

11. Prova testemunhal 

 

11.1 Conceito 

 

É toda pessoa, estranha ao feito e eqüidistante das partes, chamada ao 

processo para falar sobre fatos perceptíveis aos seus sentidos e relativos ao 

objeto do litigo. É a pessoa idônea, diferente das partes, capaz de depor, 

convocada pelo juiz, de ofício ou a pedido das partes. 

 

11.2 Características da prova testemunhal 

 

• judicialidade: tecnicamente, só é prova testemunhal aquela 

produzida em juízo; 

•  oralidade: a prova testemunhal deve ser colhida por meio 

de uma narrativa verbal prestada em contato direto com o 

juiz e as partes e seus representantes; 

O depoimento será oral (CPP, art. 204), salvo o caso do mudo, do surdo 

e do surdo-mudo (CPP, art. 192 c/c 233, p. ún.). 

A lei veda que a testemunha traga o depoimento por escrito. 
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• objetividade: a testemunha deve depor sobre os fatos sem 

externar opiniões ou emitir juízos valorativos. A exceção é 

admitida quando inseparáveis à narrativa do fato (CPP, art. 

213); 

• retrospectividade: o testemunho dá-se sobre fatos 

passados. Testemunha depõe sobre o que aconteceu, não 

sobre o que acha que vai acontecer; 

•  imediação: a testemunha deve dizer aquilo que captou 

através dos seus sentidos; 

•  individualidade: cada testemunha presta o seu 

depoimento isolada da outra, de modo que não saibam, 

nem ouçam o depoimento das outras. 

 

10.3 Dispensas e proibições 

 

Como regra geral, as pessoas têm o dever de testemunhar (CPP, art. 

206). 

Se, intimada, a testemunha não comparece sem justificável motivo, o 

art. 218 autoriza a sua condução coercitiva por determinação do juiz, a par de 

sujeitar-se a processo por desobediência (CPP, arts. 218 e 219). 

Estão dispensados de depor: o cônjuge, o ascendentes, o descendente 

ou o irmão, e os afins em linha reta do acusado (CPP, art. 206). Poderá, se 

quiser, prestar depoimento. Quando não for possível por outro meio, obter-se 

a prova, a testemunha, nesses casos, está obrigada a depor. 

A esses, seja por vontade ou dever, não se tomará o compromisso. 

Também não se defere o compromisso aos doentes e deficientes 

mentais e aos menores de 14 anos (CPP, art. 208). 

São proibidas de depor as pessoas que devam guardar sigilo em razão 

de função, ministério, ofício ou profissão. Permite-se o depoimento se o 

interessado dispensar o sigilo e se a pessoa queira dar o depoimento. 
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Os Deputados e Senadores não estão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas em função do mandato (CF, art. 53, §5º - prerrogativa 

extensível aos deputados Estaduais, se prever a CE). 

Também não podem depor como testemunha o membro do MP e o juiz 

que oficiaram no inquérito policial ou na própria ação penal. 

O advogado mesmo com o consentimento do titular do segredo, está 

sempre impedido de depor. 

 

11.4 Contradita 

 

Forma processual adequada para argüir a suspeição ou inidoneidade da 

testemunha. Diz respeito à pessoa, e não à narrativa. 

Feita a contradita, o juiz tem quatro opções: consultará a testemunha, se 

deseja ou não ser ouvida, na hipótese do art. 206 (dispensa); excluirá a 

testemunha, na hipótese do art. 207 (proibição); ouvirá, sem compromisso, na 

hipótese do art. 208; e tomará o seu depoimento, valorando-o posteriormente. 

 

11.5 Número de testemunhas 

 

• processo comum: cada uma das partes pode arrolar até 

oito testemunhas (CPP, art. 398); 

• sumário: máximo de cinco testemunhas (CPP, art. 539); 

•  plenário do júri: máximo de cinco testemunhas (CPP, art. 

417, §2º e art. 421, p. ún.);  

•  sumaríssimo (L. 9099/95): máximo de três testemunhas. 

Não são consideradas como testemunhas para integrar o máximo o 

ofendido, a testemunha referida (considerada testemunha do juízo) e a que 

nada souber de interesse à decisão da causa (CPP, art. 209, §2º). 
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11.6 Deveres da testemunha 

 

• comparecer no local determinado, no dia e hora 

designados. A violação desse dever importa em condução 

coercitiva (CPP, art. 218);  

• identificar-se: a testemunha tem a obrigação de, ao início 

de seu depoimento, qualificar-se, indicando seu nome, 

idade, estado civil, residência, profissão, local onde exerce 

a sua atividade e relação de parentesco com qualquer das 

partes; 

• prestar o depoimento: o silencia pode configurar uma das 

modalidades de crime de falso testemunha (CP, art. 342); 

• comunicar ao juízo, dentro de um ano, qualquer mudança 

de residência (CPP, art. 224). 

 

11.7 Termo 

 

O depoimento será reduzido em um documento formal denominado 

“termo”, o qual será assinado pela testemunha, juiz, partes e seus 

representantes (CPP, art. 216), devendo o magistrado ser fiel às expressos 

usadas pelo depoente quando da narrativa (CPP, art. 215). 

 

11.8 Sistema de exame judicial 

 

As perguntas serão requeridas ao juiz, que as formulará à testemunha. 

O juiz não poderá recusar as perguntas da parte, salvo se não tiverem relação 

com o processo ou importarem repetição de outra respondida (CPP, art. 212). 

No plenário do júri, não prevalece esse sistema, devendo as perguntas 

ser formuladas diretamente pela parte à testemunha. 
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11.9 Falso testemunho 

 

Se o falso testemunho ocorre em audiência, o CPP determina que o juiz 

encaminhe cópia do depoimento à polícia para instauração de inquérito. O 

reconhecimento é feito na sentença pelo magistrado. 

Se o depoimento foi prestado no tribunal do júri, o juiz, ao prolatar a 

sentença em audiência, o tribunal ou o conselho de sentença, desde que 

reconheça a falsidade, poderão apresentar a testemunha à autoridade policial 

(CPP, art. 211, p. ún.). 

A falta de advertência do juiz não afasta a ocorrência do delito. 

 

11.10 Lugar do depoimento 

 

A regra geral é que o depoimento seja dado no foro da causa. 

São abertas exceções no caso de pessoas impossibilitadas de 

comparecer por enfermidade ou velhice (CPP, art. 220), sendo inquiridas onde 

estiverem. 

Também se excepciona quanto aos agentes públicos elencados no art. 

221 do CPP. 

 

11.11 Precatórias  

 

Quando a testemunha arrolada reside em lugar diverso do juízo da 

causa, será ouvida por precatória, pelo juiz do lugar de sua residência (CPP, 

art. 222). 

As partes devem ser intimadas da expedição da carta precatória. A 

falta dessa intimação acarreta nulidade relativa (STF, 151). 
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Não há dispositivo que determine que as partes sejam intimadas pelo 

juízo deprecado. É indispensável que, no juízo deprecado, na ausência de 

advogado, seja nomeado defensor dativo. 

A expedição não suspenderá a instrução criminal e não impede o 

julgamento, devendo ser a precatória, quando devolvida, a qualquer tempo, 

juntada aos autos. 

 

11.12 Militares e funcionários 

 

a) militares: devem ser requisitados ao correspondente superior 

hierárquico para serem ouvidos como testemunhas (CPP, art. 

221, §2º); 

 b) funcionários públicos: não necessitam de requisição, 

equiparam-se a qualquer outra testemunha e sujeitam-se, 

inclusive, à condução coercitiva no caso de ausência. 

Por cautela, deve o chefe da repartição ser comunicado (CPP, art. 221, 

§3º). 

 

11.13 Ofendido 

 

Não é testemunha. Não tem o dever de falar a verdade sob as penas de 

falso testemunho. Responde por denunciação caluniosa se der causa a 

procedimento judicial ou investigação contra quem sabe inocente. 

Não precisa ser arrolado pelas partes para ser ouvido, devendo o juízo 

determinar, de ofício, a sua oitiva. A falta de oitiva não importa em nulidade. 

 

11.14 Questões polêmicas 
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• não se impede que na ação penal exclusivamente privada, 

o juiz determine, no interesse de esclarecer a verdade dos 

fatos, a oitiva de testemunhas não-arroladas, na 

qualidade de informantes do juízo; 

• o que a lei exige é a intimação das partes da expedição 

das cartas prcatórias, não da data em que se realização 

as audiências no juízo deprecado. Compete à defesa 

inteirar-se do dia e horário da produção da prova oral. 

 

12. Reconhecimento de pessoas ou coisas (CPP, art. 226 a 228) 

 

12.1 Conceito 

 

É o meio processual de prova, eminentemente formal, pelo qual alguém 

é chamado para verificar e confirmar a identidade de uma pessoa ou coisa que 

lhe é apresentada com outra que viu no passado. 

 

12.2 Reconhecimento de pessoas 

 

O reconhecimento é feito ao vivo, e não por fotografias. Assim, o 

reconhecimento fotográfico constitui prova inominada e este, isoladamente, não 

autoriza a sentença condenatória. 

O CPP, no reconhecimento, exige cautelas: 

• descrição prévia do suspeito; 

• sua colocação ao lado de pessoas com características 

físicas assemelhadas; 

•  lavratura de auto relatando todo o procedimento, o qual 

será subscrito pela autoridade, por quem efetuou o 

reconhecimento e, ainda, por duas testemunhas 

instrumentárias. 
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Pode o reconhecimento ser feito sem que aquele seja visto pelo 

reconhecido, quando houver risco de intimidação ou outra influência. 

Legalmente essa possibilidade é afastada no procedimento judicial ou 

em plenário, mas não há nulidade fundada em prova assim produzida, até 

porque se autoriza a retirada do réu da sala durante os depoimentos. 

 

12.3 Reconhecimento de coisas 

 

É feito em armas, instrumentos e objetos do crime, ou em quaisquer 

outros objetos que, por alguma razão, relacionem-se com o delito. 

 

13.Acareação 

 

Ato processual consistente na colocação face-a-face de duas ou mais 

pessoas que fizeram declarações substancialmente distintas acerca de um 

mesmo fato, reduzindo-se a termo o ato de acareação (CPP, art. 229, p. ún.). 

Pode ser feita entre testemunhas, acusados, vítimas, testemunha e 

vítima, etc. 

A requerimento das partes ou de ofício pela autoridade judiciária ou da 

polícia. 

É faculdade atribuída ao juiz, pois é admitida, não sendo direito das 

partes para invocar nulidade, e só se realizará se não causar demora 

prejudicial e se o juiz entender conveniente no caso de diligência por 

precatória (CPP, art. 230). 

São pressupostos para a acareação: 

• que as pessoas a serem acareadas já tenham sido 

previamente ouvidas; 

• que haja ponto divergente entre os depoimentos. 
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13. Documentos 

 

13.1 Conceito legal 

 

Consideram-se documentos “quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, 

públicos ou particulares” (CPP, art. 232). 

Instrumentos são os escritos confeccionados já com a finalidade de 

provar determinados fatos, enquanto os papéis não possuem este fim, mas 

eventualmente, podem servir como prova. 

Atualmente, o documento tem conceito amplo, compreendendo qualquer 

forma corporificada. 

 

13.2 Função do documento 

 

• dispositivo: necessário e indispensável para a existência do 

ato jurídico; 

• constitutivo: elemento essencial para a formação e validade 

do ato, considerado como integrante deste; 

• probatório: quando a sua função é de natureza processual. 

 

13.3 Produção 

 

• espontânea: com a exibição, juntada ou leitura pela parte; 

• provocada (ou coacta): que se faz na forma do art. 234, 

tendo o juiz notícia da existência de documento relativo a 

ponto relevante da defesa ou acusação, providencia-se a 

juntada, independentemente de requerimento das partes. 
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13.4 Limitação da produção de prova documental 

 

Não se admite a juntada de cartas particulares, interceptadas ou obtidas 

por meios criminosos (CPP, art. 233, caput). 

Nenhum outro documento obtido ilicitamente pode ser admitido em juízo. 

 

13.5 Autor do documento 

 

É a pessoa a quem se atribui a sua formação. Reputa-se autor: 

• aquele que o fez e assinou; 

•  aquele para quem se elaborou o documento estando 

assinado; 

•  aquele que manda que se elabore os documentos, mas 

que pelo costume não se lhe impõe a assinatura para a 

validade. 

 

13.6 Conteúdo do documento 

 

Geralmente o ato ou fato são representados por declarações: 

• a declaração é um ato, o documento, uma coisa; 

•  as declarações assumem uma dada forma. Ou reclama o 

ato alguma preestabelecida por lei, sem a qual a 

declaração não tem eficácia jurídica, ou não depende de 

forma especial. 

 

13.7 Autenticidade 
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É a certeza de que documento provém do autor nele indicado. Consiste 

na coincidência entre o autor aparente e o real. 

Possuem os documentos públicos presunção juris tantum de 

autenticidade. 

Como os documentos privados não têm a mesma eficácia dos públicos, 

sua autenticidade, quando reclamada ou contestada, exigirá prova, que se 

admite por todos os meios de direito. 

 

13.8 Documento e instrumento 

 

Documento em sentido amplo é qualquer coisa representativa de um ato 

ou fato, seja um escrito, fotografia, fita, escultura. Em sentido restrito, é 

somente o escrito, dividindo-se em instrumento e documento em sentido 

estrito. 

Instrumento é o documento feito com o propósito de servir, no futuro, 

de prova do ato nele representado, com a eficácia de prova pré-constituída do 

ato. Sua formação reclama forma especial: 

• instrumento público: formados por oficial público no 

exercício de suas funções;  

•  instrumento particular: formados por particular ou por 

quem age na qualidade de particular, ex: letra de câmbio. 

Documento em sentido estrito é o escrito não elaborado previamente 

para servir como prova, mas que, eventualmente pode ser utilizado para esta 

finalidade. 

 

13.8.1 Eficácia do instrumento público 

 

Do fato do instrumento público ser formado por oficial público 

competente se diz autêntico. Faz prova não somente entre as partes, mas 
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também perante terceiro, quando á existência do ato ou fato jurídico e aos fatos 

certificados pelo oficial público. 

Faz emergir a presunção de que prova suficientemente o ato ou fato 

documentado, querido pelas partes e lavrado conforme a sua vontade. 

Prova: 

• os fatos ocorridos em presença do oficial público que o 

lavrou, até que se demonstre a sua falsidade; 

•  a formação da declaração das partes, sendo certo que o 

oficial certifica o que ouviu das partes e não que estas lhe 

houvessem feito declarações verdadeiras. 

 

13.8.2 Força probante dos documentos particulares assinados 

 

Em princípio, as declarações assinadas pelas partes presumem-se 

verdadeiras com relação a estas. 

As declarações que se presumem verdadeiras são as dispositivas e as 

enunciativas diretas. As enunciativas diretas, somente quando relativas à 

ciência de determinado fato, vale como simples declarações e, como tais são 

havidas como provadas. O fato declarado deve ser provado pelos meios 

regulares. 

 

13.8.4 Prova da data dos documentos particulares 

 

A data dos documentos particulares que ali estiver declarada 

prevalecerá, em princípio, como certa e provada entre as partes. 

Se houver dúvidas, poderá ser provada por todos os meios de direito. 

Com relação a terceiros, a data será havida em face da prática de 

certos atos ou da ocorrência de fatos que a tornam indubitável. 
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13.8.5 Força probante do telegrama, radiograma e outros meios de 

transmissão 

 

Desde que o original ou despacho, entregue na estação expedidora 

esteja assinado pelo remetente, é considerado com documento particular 

assinado. 

 

13.9 Admissão do documento 

 

Deve ser verificado: 

• a oportunidade em que o documento é juntado, se o for 

durante os momentos processuais em que é defeso à 

parte, deve ser recusado; 

• em regra, cabe às partes oferecer documentos, salvo: a) 

ordem, de ofício, para que terceiro exiba documentos 

(CPP, art. 234); b) referindo testemunha a documento em 

seu poder, ou exibindo-o para confirmar depoimento, ao 

juiz é lícito tomar referência ou exibição como oferta do 

documento e determinar a sua juntada; c) os peritos 

poderão trazer aos autos documentos que esclareçam seu 

parecer; 

• todo documento oferecido sem a finalidade de provar fatos 

e circunstâncias da causa deve ser repelido; 

• oferecido documento, sobre ele se manifestará a parte 

adversa; esta deverá, no prazo legal, contestar ou não a 

veracidade do contexto do documento ou a autenticidade 

da assinatura. 
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13.10 Desentranhamento do documento 

 

Documento produzido, estando em curso o processo, não será extraído 

dos autos sem que a parte contrária consinta e o juiz determine. 

Finda a causa, os documentos originais, quando não haja motivo 

relevante que justifique sua conservação, poderão, mediante requerimento, e 

ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando 

traslado nos autos (CPP, art. 238). 

 

13.11 Vícios dos documentos  

• extrínsecos: formalidades exteriores impostas aos 

documentos; 

• intrínsecos: respeito à essência do documento, ou à 

substância do ato ou fato nele representado. 

Por falsidade entende-se a alteração da verdade, consciente ou 

inconscientemente praticada, em detrimento de direito alheio. 

Declarada judicialmente a falsidade, cessa a fé do documento, seja ele 

público ou particular. 

Contestada a assinatura do documento particular, cessa a sua fé, 

enquanto não comprovada a sua veracidade. 

 

13.12 Incidente de falsidade (CPP, art. 145) 

 

Argüida a falsidade documental, o juiz ou relator determinará a 

suspensão do processo principal, a autuação da impugnação em apartado e 

deferirá o prazo de 48 horas para que a parte contrária responda. 

Abre-se, em seguida, prazo de 3 dias para que as partes produzam 

provas, após o que o juiz ordenará as diligências necessárias e depois 

sentenciará sobre a falsidade. 
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Pode ser levantada de ofício, porém, depende de poderes especiais 

quando feita por procurador. 

 

14.Indícios 

 

14.1 Conceito 

 

a) indício: é toda circunstância conhecida e provada, a partir da 

qual, mediante raciocínio lógico, obtém-se a conclusão da 

existência de outra ou outras circunstâncias. 

Nos indícios, a partir de um fato conhecido, deflui-se a existência do que 

se pretende provar. 

 b) presunção: é um conhecimento fundado sobre a ordem 

normal das coisas, e que dura até prova em contrário (relativas). 

Trata-se de provas indiretas, uma vez que obtidas através do raciocínio 

lógico. 

A prova indiciária é tão válida quanto qualquer outra, posto inexistir 

hierarquia de provas. 
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CAPÍTULO IX- QUESTÕES E PROCESSOS 

INCIDENTES. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS E 

PATRIMONIAIS 

 

 

1. Questão prejudicial 

 

É a questão jurídica que se apresenta no curso da ação penal, versando 

elemento integrante do crime e cuja solução, escapando à competência do juiz 

criminal, provoca a suspensão do processo. 

 

1.1 Elementos essenciais da prejudicialidade 

 

 a) anterioridade lógica: a questão prejudicada é condicionada 

ao julgamento da prejudicial; 

 b) necessariedade: a prejudicial é um antecedente lógico do 

mérito; 

 c) autonomia: é possível que a prejudicial seja objeto de 

processo autônomo, distinto daquele em que figura a questão 

prejudicada; 

 d) competência na apreciação: são julgadas pelo próprio juiz 

penal, geralmente, mas poderão ser excepcionalmente 

julgadas pelo juízo cível. 

 

1.2 Classificação 
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a) quanto ao mérito ou natureza da decisão: 

• homogênea (comum ou imperfeita): pertence ao mesmo 

ramo de direito da questão principal ou prejudicada, ex.: 

exceção da verdade no crime de calúnia; 

•  heterogênea (perfeita ou jurisdicional): quando referente a 

ramos diversos do direito; 

•  total: grau de influência sobre a questão prejudicada, ex.: 

interferindo na existência do próprio delito; 

•  parcial: diz respeito às circunstâncias (atenuantes, 

agravantes, etc.). 

b) quanto ao efeito: 

• obrigatória ou necessária (prejudiciais em sentido estrito): 

acarretam necessariamente a suspensão do processo. 

Deve ser “séria e fundada”. O juiz criminal não tem 

competência para apreciá-la, por isso, está obrigado a 

determinar a paralisação do procedimento, até que o juízo 

cível se manifeste; 

• incumbe ao juiz criminal se manifestar se a questão tem ou 

não relevância para o deslinde da causa. Se tiver, a 

suspensão deve ocorrer; 

• facultativa (prejudiciais em sentido amplo): o juiz tem a 

faculdade de suspender ou não o processo, 

independentemente de reconhecer a questão como 

importante para a solução da lide. São questões cíveis de 

natureza diversa das anteriores; 

 

c) quanto ao juízo competente: 

• prejudiciais não devolutivas: são questões homogêneas, 

e será sempre o juízo penal o competente; 

• prejudiciais devolutivas absolutas: questões prejudiciais 

heterogêneas, cuja solução será dada sempre 

(obrigatoriamente) pelo juízo cível (CPP, art. 92). Versa a 
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questão sobre o estado civil das pessoas, constitui 

elementar ou circunstância do fato imputado e deve a 

controvérsia ser séria, fundada e relevante.A suspensão se 

dará por tempo indeterminado, até o trânsito em julgado 

da decisão cível; durante esse prazo, fica suspensa a 

prescrição (CP, art. 116); poderão ser produzidas as 

provas urgentes. 

O Ministério Público, no crime de ação pública, poderá 

intentar a ação civil, se as partes não o tiverem feito ou 

prosseguirá na iniciada, se desistirem do processo. 

• prejudiciais devolutivas relativas: a prejudicial poderá ou 

não ser julgada no juízo cível, a critério do juízo criminal 

(CPP, art. 93), desde que não verse sobre o estado civil 

das pessoas, que o juízo cível seja competente para 

apreciar a matéria, a questão seja de difícil solução, não 

haja restrição do juízo cível quanto à prova e já existir 

ação cível em andamento, no momento da suspensão do 

processo criminal. 

A suspensão ocorre por prazo determinado, perfeitamente 

prorrogável, desde que a parte não tenha dado causa ao 

atraso, findo o prazo, o juiz retoma o processo e decide 

todas as questões relativas, inclusive a prejudicial. 

Sendo ação penal privada, o MP (custos legis) poderá 

intervir na ação civil; não terá legitimidade para propô-la, 

pois é pressuposto que já tenha sido iniciada. 

 

1.3. Sistemas de solução 

 

 a) do predomínio da jurisdição penal (sistema de cognição 

incidental): quem conhece da ação deve também conhecer da 
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exceção. O juiz penal seria o competente para resolver a 

prejudicial. 

 b) da separação jurisdicional absoluta (prejudicialidade 

obrigatória): o juiz criminal deve se valer da decisão do juízo 

cível 

 c) prejudicialidade facultativa (CPP, art. 93) 

 d) sistema eclético (ou misto): as soluções são dadas tanto 

pelo juiz penal como pelo juiz extrapenal (CPP, art. 92), 

suspendendo-se o processo criminal. 

 

1.4 Prejudicial e prescrição 

 

Suspenso o curso da ação penal, ocorre causa impeditiva da prescrição 

da pretensão punitiva (CP, art. 116, I). A suspensão não impede a inquirição de 

testemunhas e a realização de provas consideradas urgentes. 

 

1.5 Efeito 

 

A decisão proferida no juízo cível que conclui pela inexistência da 

elementar/circunstância tem força vinculante para o juízo criminal. 

 

1.6 Recurso contra despacho 

 

Do despacho que determina a suspensão cabe o recurso em sentido 

estrito (CPP, art. 581, XVI). Da decisão que nega a suspensão não cabe 

recurso, o que autoriza questionar a preliminar em apelação (porque resolvida 

na sentença). 
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Provido o recurso, se a questão for devolutiva absoluta, o tribunal anula 

a sentença e ordena o julgamento à instância cível. Se for relativa, o tribunal 

não pode anulá-la, resolve a questão e altera a pena ou condenação, inclusive 

absolvendo, conforme a decisão. 

A suspensão pode ser provocada pelo Ministério Público, pelo acusado 

ou decretada de ofício pelo juiz. 

No inquérito policial não há questão prejudicial, pois um dos 

pressupostos é a existência de ação penal. 

 

1.7 Questão preliminar e prejudicial 

 

 a) quando o juiz acolhe a prejudicial, vai decidir o mérito; na 

preliminar, acolhendo-a, extingue o processo sem julgamento 

de mérito; 

 b) a prejudicial é autônoma, pode ser questionada em processo 

individual; 

 c) a preliminar é sempre decidida no processo criminal, a 

prejudicial nem sempre, dependendo de sua natureza. 

 

2. Exceções 

 

2.1 Conceito 

 

Em sentido amplo, compreende o direito público subjetivo do acusado 

em se defender. No sentido estrito, é o meio pelo qual o acusado busca a 

extinção do processo sem o conhecimento do mérito. 
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2.2 Espécies 

 

 a) peremptórias: aquelas que, acolhidas, põem termo à causa, 

extinguindo o processo. Coisa julgada e litispendência. 

 b) dilatórias: aquelas que, acolhidas, acarretam única e 

exclusivamente a prorrogação no curso do processo, 

retardando-o ou transferindo o seu exercício. Suspeição, 

incompetência e ilegitimidade passiva. 

 

2.3 Exceção de suspeição 

 

Destina-se a rejeitar o juiz, do qual a parte alegue falta de parcialidade 

ou quando existam outros motivos relevantes que ensejam suspeita de sua 

isenção em razão de interesses ou sentimentos pessoais. 

Vem prevista nos arts. 96 a 107 do CPP. Os motivos são aqueles do art. 

254 do CPP: 

• amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes; 

• se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver 

respondendo processo por fato análogo; 

• se ele, seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, até 

o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder 

processo que deve ser julgado por qualquer das partes; 

• se tiver aconselhado qualquer das partes; 

• credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes; 

• for sócio ou acionista de sociedade interessada no 

processo. 
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Relações de simples cortesia e apreço profissional por advogado, não 

autorizam presumir quebra da imparcialidade. 

No conceito de cônjuge deve ser incluído o companheiro (CF, art. 226, 

§§3º e 4º). 

Os membros do Ministério Público também estão sujeitos aos mesmos 

impedimentos e suspeições dos magistrados (CPP, art. 258). 

O fato de o juiz ter atuado em primeira instância somente impede na 

segunda quando haja formalizado nos autos ato decisório. Despacho de 

simples expediente não gera impedimento. 

 

2.3.1 Processamento 

 

Se o juiz não se der por suspeito de ofício, ele pode ser recusado por 

exceção. 

No primeiro caso (de ofício), ele fundamenta sua decisão e remete o 

processo ao seu substituto legal. 

No segundo caso (exceção), qualquer das partes poderá fazê-lo. A 

exceção de suspeição deve preceder as demais, salvo quando fundada em 

motivo superveniente. 

 

2.3.2 Requisitos da exceção 

 

Petição assinada pela própria parte ou procurador com poderes 

especiais. O defensor dativo não possui procuração, assim, só pode argüir a 

suspeição se a petição também estiver assinada pelo réu. 

Deve ser fundamentada, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas. 
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2.3.3 Procedimento perante o juiz suspeito 

 

O juiz do processo poderá adotar as seguintes posturas: 

• reconhecer que é suspeito: neste caso, remeterá os autos 

do processo ao seu substituto legal, em decisão que não 

cabe recurso, nem mesmo ReSE; 

•  declarar que não é suspeito: determinará a autuação da 

exceção em separado, apresentará resposta por escrito em 

três dias, anexando documentos e arrolando testemunhas. 

Remeterá os autos ao tribunal em 24 horas. 

 

2.3.4 Procedimento perante o tribunal 

 

• pode ser rejeitada liminarmente, se o relator entendê-la; 

•  pode processar a exceção: cita-se as partes no processo 

principal e a exceção é instruída. Se improcedente, os 

autos são devolvidos ao juiz. Se procedente, o processo 

será encaminhado ao substituto legal e serão declarados 

nulos os atos praticados até aquele momento. Se 

evidenciado erro inescusável do juízo, o tribunal 

determinará que pague as custas da exceção. 

Como regra, a exceção não suspende o andamento do processo 

principal. O CPP, art. 102 determina que ocorrerá suspensão toda vez que 

ouvida a parte contrária e concordar com a exceção, requerendo o 

sobrestamento. 

A suspeição não se dá quando a própria parte der motivo para criá-la 

(CPP, art. 256). 
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2.3.5 Contra quem pode ser alegada a suspeição 

 

Contra os juízes de qualquer instância, membros do Ministério Público, 

intérpretes, peritos, funcionários da justiça, serventuários (CPP, art. 105) e 

jurados (CPP, art. 106). 

A suspeição do jurado é argüida oralmente, no momento imediatamente 

após a leitura que o juiz faz da correspondente cédula sorteada (CPP, art. 459, 

§2º e 460). 

 

2.3.6 Autoridades policiais 

 

Não cabe em razão da natureza do inquérito por eles presidido 

(inquisitorial) como procedimento preparatório da ação penal. Contudo, o CPP 

impõe-lhes a obrigação de se declararem suspeitos. 

 

 

2.3.7 Efeitos da suspeição 

 

Além de afastar o magistrado, ficam nulos todos os atos processuais 

anteriormente praticados pelo juiz. 

Se a suspeição originar-se por motivo superveniente, só a partir daí é 

que se anula o processo. 

 

2.4 Incompetência do juízo. Procedimento. 
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Fundamenta-se na ausência de capacidade funcional do juiz. 

Denominada declinatoria fori. Pode ser oposta por escrito ou oralmente no 

prazo da defesa. 

O pressuposto é que uma ação penal esteja em andamento no em foro 

incompetente. 

Se o juiz se declara incompetente, deve, de ofício, declarar sua 

incompetência e remeter o processo para o juízo correto. É possível que se 

decrete de ofício até mesmo a incompetência relativa. 

Da decisão cabe o ReSE (CPP, art. 581, II)> 

Se o juiz não reconhecê-la de ofício, a exceção pode ser oposta pelo 

réu, querelado ou MP. Deve ser argüida no prazo da defesa prévia, sob pena 

de preclusão e prorrogação, quando se tratar de incompetência relativa 

(territorial). 

A absoluta pode ser argüida a qualquer tempo. 

Após oposta, deve ser autuada em apartado, o MP é ouvido sobre a 

exceção desde que não seja o proponente, e o juiz julga. 

Da decisão de improcedência não cabe recurso. Da procedência, cabe o 

ReSE. 

Se o juiz que recebe entender que juízo precedente era o competente 

para o julgamento, suscita-se o conflito de jurisdição. 

Procedente a exceção, ficam nulos os atos decisórios, mas os atos 

instrutórios podem ser ratificados no juízo que receber o processo (CPP, art. 

108, §1º). 

Não há suspensão do processo. 

STJ, 33 – a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. 
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2.5 Litispendência 

 

No processo penal se verifica sempre que a acusação atribui ao réu, 

mais de uma vez, em processos diferentes, a mesma conduta delituosa. 

Os elementos que identificam a demanda são (a) pedido, (b) partes e (c) 

causa de pedir (fato). 

Acolhendo-se a exceção de litispendência cabe recurso em sentido 

estrito (CPP, art. 581, III). Se o juiz não acolhe-la e houver litispendência, na 

falta de recurso específico, é cabível o habeas corpus. 

Se a litispendência foi afirmada de ofício pelo juiz, o recurso cabível é a 

apelação (CPP, art. 593, II). 

• o rito é o mesmo da exceção de incompetência; 

• não há prazo para interposição; 

• deve ser argüida no segundo processo; se houver 

instauração de novo inquérito policial e não de nova ação, 

o remédio cabível é o habeas corpus; 

• não importa se a qualificação jurídica é diversa, se o fato é 

o mesmo, há litispendência; 

• não há suspensão do processo. 

 

2.6 Ilegitimidade de parte 

 

Não abrange somente a titularidade do direito de ação, como também a 

capacidade de exercício. 

Uma vez reconhecida a ilegitimidade ad causam (titularidade da ação), o 

processo é anulado desde o início. Reconhecida a ilegitimidade ad processum 

(capacidade processual), a nulidade pode ser sanada a qualquer tempo, 

mediante ratificação dos atos processuais já praticados (CPP, art. 568). 
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O recurso cabível da decisão que acolhe a exceção é o ReSE (CPP, art. 

581, III). 

Já a decisão de improcedência não comporta recurso. Pode-se argüir 

como preliminar de apelação ou através de habeas corpus, reconhecido o 

constrangimento ilegal. 

Mesmo no reconhecimento espontâneo na rejeição da denúncia ou 

queixa (CPP, art. 43, III), o recurso será o ReSE (CPP, art. 581, I). 

É processado como a incompetência de juízo (CPP, art. 110). 

 

2.7 Coisa julgada 

 

A coisa julgada não é um efeito da decisão, mas uma qualidade 

atribuída a esses efeitos capaz de lhe conferir imutabilidade. 

 

2.7.1 Cabimento da exceção de coisa julgada 

 

Proposta quando se verificar a identidade da demanda entre a ação 

proposta e uma outra já decidida por sentença transitada em julgado. A 

segunda ação não pode ter seguimento. 

 • o juiz rejeita a denúncia (CPP, art. 43, III), é cabível o ReSE; 

 • o juiz pode declara-la de ofício e extinguir o processo sem 

julgamento de mérito, após o recebimento da denúncia e em qualquer fase do 

processo; 

 • se o juiz não reconhece-la de ofício, cabe a exceção de coisa 

julgada pelo réu ou Ministério Público, desde que presentes três requisitos: 

- decisão anterior com trânsito em julgado; 
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- segunda ação penal referente ao mesmo fato, sendo necessário 

o recebimento da denúncia ou queixa.A instauração de inquérito 

policial não implica em exceção, podendo ser trancado através de 

habeas corpus. Não há ação penal em andamento; 

- a segunda ação deve ser proposta contra o mesmo réu. Não 

importa o autor da segunda ação ser o Ministério Público ou 

particular. 

O trânsito em julgado da segunda ação penal pode ser desconstituído 

via habeas corpus ou revisão criminal. 

No caso de concurso de agentes, absolvido o réu da acusação de autor 

de homicídio, nada impede que seja processado como partícipe do mesmo 

fato, inexistindo impedimento da coisa julgada. 

 

2.8 Conflito de jurisdição 

 

Tem-se o conflito de jurisdição toda vez que, em qualquer fase do 

processo, um ou mais juízes, contemporaneamente, tomam ou recusam tomar 

conhecimento do mesmo fato delituoso. 

a) conflito positivo de jurisdição; 

b) conflito negativo de jurisdição. 

Ocorre também o conflito toda vez que houver controvérsia sobre a 

unidade de juízo, junção ou separação de processos. 

Não há conflito quando um dos processos já se encontra com sentença 

com trânsito em julgado (STJ, 59). 

 

2.8.1 Conflito de atribuições 
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Estabelece-se entre órgão do Judiciário e órgão de outros poderes, 

dirimido por aquele; ou entre órgão dos poderes não jurisdicionais. 

 CF, art. 105, I, ‘g’ 

A competência é do STF em conflito da União contra Estado (MPF x 

MPE) ou entre dois Estados (MPE x MPE), nos termos do art. 102, I, ‘f’. 

 

2.8.2. Processamento 

 

Ao STJ competem os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, 

entre tribunal e Juiz a ele não vinculado, bem como juízes vinculados a 

tribunais diversos. 

Ao STF compete os conflitos entre tribunais superiores, STJ e qualquer 

outro tribunal e tribunais superiores e qualquer outro tribunal (CF, art. 102, I, 

‘o’). 

Os conflitos entre TREs e juízes eleitorais de Estados diferentes são 

julgados pelo TSE. Se os juízes são do mesmo Estado, pelo TRE. 

 

3. Restituição de coisas apreendidas 

 

Durante o inquérito, a autoridade policial pode determinar a apreensão 

dos instrumentos do crime e objetos que sejam proveito do fato delituoso (CPP, 

art. 6º, II) e todos os objetos que tiverem relação com o fato acompanharão os 

autos do inquérito (CPP, art. 11). 

As coisas obtidas por meios criminosos são os produtos diretos, ou 

imediatos do crime. 
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Não podem ser apreendidas as coisas ou valores que constituam 

proveito auferidos pelo agente com a prática do fato criminoso, mediante 

sucessivas especificações ou conseguidos mediante alienação. 

Também não podem ser apreendidos o bem ou valor dado ao criminoso 

como pagamento ou recompensa pela prática do crime. 

Os objetos que não são suscetíveis de apreensão, podem, todavia, ser 

arrestados (CPP, art. 132). Para o arresto (seqüestro), a autoridade policial 

representa ao juiz, enquanto, na apreensão, efetua de ofício. 

 

3.1 Restituição: objetos restituíveis, oportunidade e procedimento 

 

a) objetos restituíveis: em princípio, todos os objetos apreendidos 

podem ser restituídos ao proprietário, principalmente os produtos do 

crime (CPP). 

b) oportunidade e procedimento: os objetos, antes do trânsito em 

julgado, não serão restituídos se interessarem ao processo. 

Mesmo após o trânsito em julgado, há casos em que não ocorre a 

restituição. Se as coisas apreendidas estiverem no rol do art. 91, II, a do CP 

(instrumento do crime cuja fabricação, alienação, porte, uso ou detenção 

constitua fato ilícito), havendo trânsito em julgado, elas passarão para a União. 

Excepcionalmente o lesado ou terceiro de boa-fé poderá reclamá-las. 

Da mesma forma, o produto do criem nas mesmas condições, reverterá 

à União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. 

Na sentença absolutória, ainda assim os instrumentos e produtos 

ilícitos reverterão à União, respeitado o direito do terceiro de boa-fé e do 

lesado. No entanto, deve o juiz declarar a perda, porquanto esta não se dá 

automaticamente. 
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Da mesma forma ocorre quando houver arquivamento do inquérito, 

decisão que julga extinta a punibilidade, impronúncia ou absolvição. O 

perdimento também será declarado pelo Juiz. 

Se os instrumentos do crime não se moldarem à alínea ‘a’ do inciso II do 

art. 91 do CP, poderão ser restituídos ao criminoso e ao lesado ou ao terceiro 

de boa-fé, pouco importando a existência de sentença condenatória com 

trânsito em julgado. 

 

3.2 Produtos diretos e indiretos do crime 

 

Quando se restitui instrumento do crime, produto direto ou indireto, é 

indispensável que o lesado ou o terceiro de boa-fé faça jus, em razão de sua 

qualidade, ao porte, uso, fabricação, etc, que normalmente é tida como ilícita. 

 • produto indireto: a restituição não é cabível ao 

criminoso, que só teria direito ao instrumento. 

Já para o lesado ou terceiro de boa-fé é possível a restituição do 

produto indireto. 

Apreendido o objeto, respeitar-se-á o direito de terceiro. Se este não o 

reclamar, aplica-se o art. 133 do CPP (venda em leilão público). 

 

3.3 Restituição feita pela autoridade policial 

 

Ocorre ainda durante o inquérito policial, a pedido do interessado. 

A autoridade policial é quem decide a respeito da devolução, ouvindo-se, 

por força do art. 120, §3º, o representante do Ministério Público. 

Somente pode ocorrer se: 
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• tratar-se de objeto restituível e não houver nenhum 

interesse na sua retenção; 

• não houver dúvida quanto ao direito do reclamante; 

• a apreensão não tiver sido feita em poder de terceiro de 

boa-fé. 

3.4 Restituição feita pelo juiz criminal 

 

A restituição somente será possível em se tratando de coisa restituível, 

cuja restituição seja absolutamente desnecessária. 

Na hipótese de dúvida, formar-se-á um incidente. O reclamante terá 5 

dias para fazer prova e, ouvido o MP, o juiz criminal proferirá a decisão. 

Caso o juiz entenda complexa a questão, determinará que o 

interessado ingresse com ação própria no juízo cível (CPP, art. 120, §4º). 

Se o objeto for apreendido em poder de terceiro, forma-se o incidente e 

o juiz deferirá prazo de cinco dias, sucessivo ao postulante e ao terceiro, para 

que produzam prova. 

Após, terão 2 dias para arrazoar. Ouvido o Ministério Público, o juiz 

decidirá. Se a questão for complexa, remetê-los-á ao juízo cível. 

 

3.5 Restituição de coisas facilmente deterioráveis 

 

Pode se dar tanto na polícia quanto em juízo. Quando a questão a 

respeito da dúvida é complexa, e ocorrer demora na solução e, principalmente, 

se ordenar que ingresse com ação cível própria, há duas soluções: 

a) ordenar-se-á a guarda, em mãos de depositário ou do próprio terceiro 

que a detinha, desde que pessoa idônea; 

b) determinará a avaliação e venda em leilão e o quanto será 

depositado no Banco do Brasil ou na CEF. 
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3.6 Coisas adquiridas com o proveito do crime 

 

A coisa adquirida com os proventos do crime, ressalvado o direito de 

terceiro, será objeto de seqüestro (CPP, art. 132). 

Após o seqüestro, proceder-se-á a venda (CPP, art. 133) após o trânsito 

em julgado da sentença condenatória e avaliação, a ser realizada pelo juiz 

criminal. 

O produto do leilão a ser entregue ao lesado ou terceiro de boa-fé serve 

apenas e tão-somente para facilitar a efetivação, no juízo cível, da 

responsabilidade de reparação do dano. 

 

3.7 Destino dos objetos apreendidos 

 

 a) cuidando-se de objetos confiscáveis (uso, fabrico, etc, que 

constituam fato ilícito), não tendo havido devolução ao lesado ou 

ao terceiro de boa-fé, havendo sentença condenatória, o juiz 

aguardará 90 dias. Sem manifestação por quem de direito: 

• sendo peça valiosa, poderá o juiz determinar a sua 

avaliação e leilão. Mesmo objeto de venda proibida, não 

se obsta a venda em leilão público, desde que os licitantes 

sejam pessoas qualificadas. O produto será recolhido ao 

Tesouro Nacional; 

• se houver interesse na sua conservação, o juiz fará 

recolher o instrumento ao museu criminal; 

• se o instrumento/produto, confiscável, for de valor 

inexpressivo ou estiver com defeito, será determinada sua 

destruição. 

b) coisa adquirida diretamente com a prática criminosa: 
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• pode haver restituição (CPP, arts. 118 a 120); 

• se não houver restituição e advindo sentença absolutória, 

avalia-se, leiloa-se e o produto é destinado ao juízo de 

ausentes (CPP, art. 123); 

• se a sentença for condenatória, é decretada a perda em 

favor da União e procede-se ao leilão (CPP, art. 122); 

• se for objeto de valor inexpressivo, nada obsta a aplicação 

do art. 124. 

 

c) bens que não se incluem no rol do art. 91 do CP: 

• se não interessarem mais ao processo, devolve-se a quem 

de direito (lesado ou terceiro de boa-fé); 

• passados 90 dias do trânsito em julgado, e ninguém 

reclamá-los, aplica-se a regra do art. 123 do CPP; 

• se pertencerem ao réu, serão devolvidos. 

 

4.Medidas assecuratórias 

 

São providências cautelares de natureza processual, urgentes e 

provisórias, determinadas com o fim de assegurara a eficácia de uma futura 

decisão judicial, seja quanto à reparação do dano decorrente do crime, seja 

para efetiva execução da pena a ser imposta. 

No caso de sentença absolutória ou extintiva da punibilidade, as 

medidas se desfazem (CPP, art. 141), restando ao prejudicado, se for o caso, 

a ação civil decorrente do delito (CPP, art. 64). 

 

4.1 Seqüestro (CPP, art. 125 a 132) 
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Medida destinada a efetuar constrição em bens imóveis (CPP, art. 125) 

ou móveis (CPP, art. 132) adquiridos com os proventos da infração penal. 

O art. 91, II, ‘b’, prevê, como efeito de qualquer condenação criminal, a 

perda do produto (vantagem direta) ou proveito (bens adquiridos indiretamente 

com o produto) da infração penal. 

Destina-se evitar a dissipação destes bens enquanto se aguarda a 

sentença condenatória. 

A lei não prevê seqüestro do produto do crime (vantagem direta), uma 

vez que para esse fim já prevê a busca e apreensão (CPP, art. 240, §1º, ‘b’). 

 

4.1.1 Requisitos para o seqüestro 

 

Não se exige prova plena, sendo suficiente a demonstração de indícios 

veementes da proveniência ilícita dos bens. 

 

4.1.2 Legitimidade 

 

Somente o juiz pode determinar o seqüestro. 

Pode ser requerido: 

• pelo Ministério Público, mesmo durante o inquérito; 

• vítima do crime; 

• autoridade policial, mediante representação ao juiz; 

• pelo próprio juiz, de ofício. 

 

4.1.3 Recurso 
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É cabível apelação. 

 

4.1.4 Procedimento 

 

É processo incidente, autuado em apartado (CPP, art. 129). Decretado o 

seqüestro, o juiz determinará a expedição de mandado. O seqüestro de imóvel 

será inscrito no registro de imóveis. 

 

4.1.5 Embargos ao seqüestro 

 

Podem opor embargos ao seqüestro: 

• o acusado, sob o fundamento de não terem sido os 

bens adquiridos com proventos da infração; 

• o terceiro de boa-fé, que tenha adquirido os bens a 

título oneroso; 

• o terceiro senhor e possuidor. 

Competente par julgar os embargos é o juiz penal. 

O julgamento só se dará após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória (CPP, art. 130, p. ún.) 

Não cabendo efeito suspensivo, tem-se admitido o cabimento de 

mandado de segurança, quando o impetrante traz a prova da origem dos 

bens seqüestrados. 

 

4.1.6 Levantamento do seqüestro 
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É a perda de eficácia quando ocorre uma das hipóteses do art. 131 do 

CPP. 

a) ação penal não for intentada no prazo de 60 dias a contar da 

efetivação da medida, ou, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, 

no prazo de 180 dias até o oferecimento da denúncia (L. 10.409/02, 

art. 45, caput). 

b) se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar 

caução que assegure a aplicação do art. 91, II, b, segunda parte, do 

CP. Trata-se do terceiro de boa-fé. O procedimento é o do art. 827 do 

CPC; 

c) se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu por sentença 

transitada em julgado. 

 

4.1.7 Leilão e depósito 

 

O juiz determinará a avaliação e venda dos bens seqüestrado em leilão 

público. Descontadas as despesas, será o produto entregue ao lesado ou ao 

terceiro de boa-fé e o saldo recolhido ao Tesouro Nacional. 

 

4.2 Hipoteca legal 

 

Hipoteca legal é o direito real de garantia em virtude do qual um bem 

imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor, 

precipuamente, o pagamento da dívida. 

Não se busca constrição cautelar de bens de origem ilícita, como no 

seqüestro. 

Recai sobre o patrimônio lícito do réu ou indiciado, visando futura 

reparação ex delicto. É efeito automático e genérico de toda condenação 
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tornar certa a obrigação de reparar o dano cível (CP, art. 91, I e CC/2002, art. 

1489, III). 

Para efetivá-la, a parte fará um requerimento especificando a estimativa 

do valor da responsabilidade civil e os imóveis que deseja ver registrados no 

Registro de Imóveis com esse ônus (especialização da hipoteca legal) (CPP, 

art. 135 e §§). 

Autuado em apartado, já que o juiz determinará a avaliação dos imóveis 

que se quer especificar e o valor provável da futura indenização (CPP, art. 135, 

§§2º a 4º). 

É possível que se realize um seqüestro prévio cautelar como medida 

preparatória, diante da demora na especificação dos imóveis e respectiva 

inscrição (CPP, art. 136). 

 

4.2.1 Oportunidade 

 

Pode ser requerida em qualquer fase do processo. 

Não se determinará a inscrição se o réu der caução suficiente (CPP, art. 

135, §6º). 

 

4.2.2 Pressupostos 

 

a) prova inequívoca da materialidade do crime; 

b) indícios suficientes de autoria. 

 

4.2.3 Legitimidade 
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Pode ser requerida pelo ofendido, por seu representante legal ou seus 

herdeiros. 

O Ministério Público também pode requerer desde que (a) o ofendido 

seja pobre e a requeira ou (b) houver interesse da Fazenda Pública (CPP, art. 

141). 

 

4.2.4 Finalidades 

 

a) satisfação do dano decorrente do ilícito; 

b) pagamento de eventuais penas pecuniárias e despesas processuais; 

c) o réu pode prestar caução equivalente à responsabilidade civil, 

despesas processuais e eventuais penas pecuniárias, em dinheiro ou 

títulos (CPP, art. 135, §6º). 

 

4.2.5 Liquidação 

 

Havendo sentença condenatória transitada em julgado, os autos serão 

encaminhados ao juízo cível, onde correrá o procedimento de liquidação (CPC, 

art. 603 a 611). 

Se a sentença for absolutória, cancela-se a hipoteca (CPP, art. 141). 

 

4.3 Seqüestro previsto no art. 137 do CPP 

 

Trata-se de medida assemelhada à hipoteca, com as mesmas 

características e finalidades, recaindo sobre bens móveis. 
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Não é o seqüestro dos arts. 125 a 132, pois este objetiva restrição de 

bens de origem ilícita, perdidos ao final em favor da União (CP, art. 91, II, ‘b’). 

O seqüestro do art. 137 tem por objeto bens de origem lícita e o seu 

objetivo é a reparação do dano (CP, art. 91, I). 

Somente os bens suscetíveis de penhora podem ser seqüestrados. 

Terceiro estranho servirá como depositário e administrador. 

As rendas desses bens móveis servirão, na quantia que for arbitrada 

pelo juiz, para manutenção do indiciado/réu e de sua família. 

 

4.3.1 Oportunidade 

 

Durante a ação penal e nos termos em que é cabível a hipoteca legal. 

 

4.3.2 Pressupostos 

 

a) prova da materialidade do crime; 

b) indícios suficientes de autoria. 

 

Caso os bens seqüestrados sejam fungíveis e facilmente deterioráveis, 

serão levados a leilão e o produto, depositado. 

 

5.Incidente de falsidade 

 

5.1 Processamento 
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Argüida, por escrito, a falsidade documental, o juiz suspenderá o 

processo e determinará autuação em apartado, deferindo o prazo de 48 horas 

para a resposta da parte adversa. 

Após, três dias para as partes produzirem provas. Conclusos os autos, o 

juiz determinará diligências imprescindíveis e sentenciará. 

O Ministério Público é sempre ouvido. 

Pode ser levantada de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. O 

procurador depende de poderes especiais. 

A falsidade declarada faz coisa julgada somente no próprio processo 

em que foi prolatada. Não vincula processo posterior por crime de falso. 

Qualquer que seja a decisão, é cabível o ReSE (CPP, art. 581, XVIII). 

 

5.2 Efeitos 

 

Reconhecida a falsidade, o juiz desentranhará o documento e o 

remeterá ao Ministério Público, juntamente com o apartado (CPP, art. 145, IV). 

O único efeito para o processo é manter ou não o documento nos 

autos. 

Não prejudica processo posterior quando à falsidade. 

 

6. Incidente de insanidade mental do acusado. Procedimento. 

 

Instaurado quando há dúvida acerca da integridade mental do acusado. 

Pode ser feito seja durante o inquérito policial, seja durante a ação penal. 

É sempre o juiz que o determina, no inquérito ou no processo, de ofício, 

a requerimento do Ministério Público, defensor, curador, cônjuge, ascendente, 
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descendente, cônjuge ou irmão, ou ainda, por representação da autoridade 

policial. 

Na portaria de instauração, o juiz nomeia curador. 

O processo é suspenso, sem prejuízo dos atos processuais urgentes e 

sem suspensão do prazo prescricional. 

As partes devem obrigatoriamente ser intimadas para apresentar 

quesitos, sua apresentação é facultativa. 

O prazo para realização dos exames é de 45 dias, prorrogável pelo juiz 

a pedido dos peritos (CPP, art. 150, §1º). 

Se a conclusão é pela inimputabilidade ao tempo da infração, o processo 

prossegue, com a presença do curador. 

Caso a doença mental seja superveniente, o processo ficará suspenso, 

retomando o seu andamento caso o réu se restabeleça antes do prazo 

prescricional. 

Não cabe a alegação de inimputabilidade na fase recursal, quando não 

existem nos autos indícios de que o acusado sofra de moléstia mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 
 

CAPITULO X – NULIDADES PROCESSUAIS 

 

 

1. Noções gerais 

 

Nulidade é o vício processual decorrente da inobservância de exigências 

legais capaz de invalidar o processo no todo ou em parte. 

Pode-se estabelecer padrões de comparação entre os vícios 

processuais, de acordo com a sua relevância, intensidade e repercussão para 

o processo. 

Assim, classificam-se em: 

a) irregularidade: 

Desatende exigências formais sem qualquer relevância. A formalidade 

violada está estabelecida em norma infraconstitucional e não visa resguardar 

interesse de nenhuma das partes, constituindo fim em si mesma. 

Seu desatendimento é incapaz de gerar prejuízo e não acarreta 

anulação do processo em hipótese alguma e não impede o ato de produzir os 

seus efeitos e atingir a sua finalidade. 

São características da irregularidade: 

• formalidade estabelecida em lei; 

• exigência sem relevância para o processo; 

• não visa garantir interesse de nenhuma das partes; 

• a formalidade tem um fim em si mesma; 

• a violação não é capaz de gerar prejuízo; 

• não invalida o ato e não traz conseqüência para o 

processo. 

b) nulidade relativa: 
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Viola exigência estabelecida em ordenamento legal 

(infraconstitucional), estabelecida no interesse predominante das partes. 

A formalidade é essencial ao ato, por se ligar ao interesse, não sendo 

fim em si mesma. Por esta razão, seu desatendimento é capaz de gerar 

prejuízo, dependendo do caso concreto. 

Pelo interesse da parte, a sua invalidação fica condicionada à 

demonstração do prejuízo e argüição do vício no momento processual 

oportuno. 

São, assim, características básicas: 

• formalidade estabelecida em lei; 

• finalidade de resguardar direito da parte; 

• interesse predominante das partes; 

• possibilidade da ocorrência de prejuízo; 

• necessidade de demonstração da ocorrência do prejuízo,  

• pois pode ou não ocorrer; 

• necessidade de argüição no tempo oportuno, sob pena de 

preclusão; 

• depende de pronunciamento judicial. 

c) nulidade absoluta: 

A formalidade violada ofende diretamente o texto constitucional, mais 

precisamente os princípios constitucionais do devido processo legal. 

As exigências são estabelecidas muito mais no interesse da ordem 

pública do que propriamente no das partes, e, por esta razão, o prejuízo é 

presumido e sempre ocorre. 

Prescinde de alegação por parte dos litigantes e jamais preclui, 

podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo. 

A única exceção é a Súmula 160 do STF, que proíbe ao Tribunal 

reconhecer de ofício nulidades, absolutas ou relativas, em prejuízo do réu. 

Exige pronunciamento judicial, sem o qual o ato produzirá os efeitos. 
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Suas características: 

• ofensa a princípio constitucional do processo; 

• regra violada visa garantir interesse de ordem pública, e 

não mero interesse das partes; 

• o prejuízo é presumido e não precisa ser demonstrado; 

• não ocorre preclusão; o vício jamais se convalida, sendo 

desnecessário argüir a nulidade no momento processual; o 

juiz poderá reconhecê-la de ofício; 

• depende de pronunciamento judicial para ser reconhecida. 

As regras diferenciadoras das nulidades devem se adequar à Súmula 

523 do STF: “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, 

mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo ao réu”. 

d) inexistência: 

Ato inexistente é aquele que não reúne elementos sequer para existir 

como ato jurídico; ex.: sentença assinada por quem não é juiz. 

Não necessita ser declarado pelo juiz, bastando que se ignore o fato. 

Com ou sem prejuízo (irrelevante), o ato continua sem existir. 

É vício que jamais preclui, podendo ser reconhecido de ofício a qualquer 

momento. 

 

2. Princípios das nulidades 

 

2.1 Princípio do prejuízo 

 

“Nenhum ato processual será declarado nulo, se da nulidade não tiver 

resultado prejuízo para uma das partes” (CPP, art. 563). 

Esse princípio não se aplica à nulidade absoluta, na qual o prejuízo é 

presumido. 
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Aplica-se, somente, às nulidades relativas, dada a exigência de efetivo 

prejuízo para que o vício seja reconhecido. 

A tendência da jurisprudência é deixar de declarar a nulidade quanto o 

ato atingiu sua finalidade. 

 

2.2 Princípio da instrumentalidade das formas ou da economia 

processual 

  

A forma não é fim em si, pois o processo é meio para a solução de 

conflitos. Assim, “não será declarada nulidade de ato processual que não 

houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa” 

(CPP, art. 566). 

Não se declara nulidade de ato inócuo. O art. 572, II reforça a idéia ao 

dispor que certas irregularidades serão relevadas, “se praticado por outra 

forma, o ato tiver atingido o seu fim”. 

 

2.3 Princípio da causalidade ou da seqüencialidade 

 

“A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele 

diretamente dependam ou seja conseqüência” (CPP, art. 573, §1º). 

A nulidade dos atos da fase postulatória do processo sempre se propaga 

para os demais atos, enquanto a nulidade dos atos de instrução, normalmente, 

não contamina os outros atos de aquisição de provas validamente realizadas. 

 

2.4 Princípio do interesse 

 

Só pode invocar a nulidade quem dela possa extrair algum resultado 

positivo ou situação favorável dentro do processo. 
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Portanto, ninguém pode alegar nulidade que só interesse à parte 

contrária (CPP, art. 565, 2ª parte). 

A ausência de sucumbência é de aplicação limitada ao processo penal, 

pois, na ação pública, o Ministério Público terá sempre como objetivo a 

obtenção de título executivo válido, razão pela qual não se pode negar seu 

interesse na obediência de todas as formalidades legais, inclusive as que 

asseguram  a participação da defesa. 

A lei também não reconhece interesse a quem haja dado causa ou 

concorrido para a irregularidade (CPC, art. 565, 1ª parte). 

 

2.5 Princípio da convalidação 

 

As nulidades relativas estarão sanadas, se não forem alegadas no 

momento oportuno (CPP, art. 572, I). 

O art. 571 estabelece o momento em que as nulidades relativas devem 

ser alegadas, sob pena de convalidação do ato viciado. 

Outro caso de convalidação é o do art. 569, segundo o qual as omissões 

da denúncia ou queixa serão sanadas a todo tempo antes da sentença final. 

O art. 570 dispõe que o comparecimento do interessado, ainda que 

somente com o fim de argüir a irregularidade, sana a falta ou nulidade da 

citação. 

 

2.6 Princípio da não-preclusão e do pronunciamento de ofício 

 

As nulidades absolutas não precluem e podem ser reconhecidas 

independentemente de provocação do prejudicado, a qualquer tempo, 

enquanto a decisão não transitar em julgado. 
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Há um único caso em que o tribunal, excepcionando o disposto na 

Súmula 160 deverá reconhecer a nulidade em prejuízo do réu, de ofício: 

quando se tratar de incompetência absoluta. 

 

3. Nulidades em espécie 

  

3.1 Por incompetência, suspeição ou suborno do juiz 

 

a) incompetência: 

A distribuição da competência em razão da jurisdição, da hierarquia e da 

matéria, bem como a competência recursal são ditadas pelo interesse 

público. Trata-se de hipóteses de competência absoluta, imodificáveis pela 

vontade das partes. 

Na incompetência absoluta, o juiz fica privado de todo o seu poder 

jurisdicional, deixando de ser o juiz natural da causa. 

Por essa razão, o vício jamais se convalida (a competência não se 

prorroga), pode ser reconhecida de ofício pelo órgão jurisdicional e a qualquer 

tempo (CPP, art. 109) e independe de comprovação do prejuízo, o que vale 

dizer: a incompetência absoluta é causa geradora de nulidade absoluta. 

Na hipótese de incompetência territorial (relativa), o juiz não está 

privado de sua jurisdição, tendo podres para julgar a causa. 

Somente se as partes desejarem o órgão incompetente poderá apreciar 

o caso, o que leva à conclusão que o interesse é em especial delas. O vício é, 

portanto, sanável se não for alegado no primeiro momento, a competência 

prorroga-se, a nulidade é relativa. 

A Súmula 33 do STJ sustenta que “a incompetência relativa não pode 

ser declarada de ofício”, de modo que, não importa se antes ou depois de 

operada a preclusão, o juiz não poderá declarar-se incompetente, a menos que 

seja oposta, no prazo legal, a respectiva exceção. 
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No caso da incompetência relativa serão anulados somente os atos 

decisórios, em que há decisão de mérito, aproveitando-se os instrutórios 

(CPP, art. 567). 

Na incompetência absoluta, todos os atos serão anulados, mesmo os 

não decisórios. 

b) suspeição ou suborno do juiz: 

Suspeição e impedimento distinguem-se no CPP. 

O impedimento é causa geradora de inexistência e não apenas de 

nulidade dos atos praticados. Priva o juiz do exercício da jurisdição, ao 

contrário da suspeição que apenas enseja abstenção ou recusa do juiz. Daí o 

motivo pelo CPP, art. 564, I fazer menção somente ao suspeito. 

A suspeição causa nulidade. 

Acolhido o impedimento, desconsideram-se os atos realizados, por 

serem inexistentes. Julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos 

praticados (CPP, art. 101). 

O suborno também causa nulidade absoluta. 

 

3.2 Por ilegitimidade da parte 

 

Pode ser ad causam ou ad processum. 

Na ilegitimidade ad causam ocorre a impertinência subjetiva da ação, em 

razão de não ser o autor o titular da ação ajuizada, ou de o réu não poder 

integrar a relação jurídica processual ou por não ser o réu imputável. 

A ilegitimidade ad processum decorre da falta de capacidade 

postulatória do querelante ou incapacidade para estar em juízo (ex.: falta de 

representação). 

Segundo o art. 568 do CPP “a nulidade por ilegitimidade do 

representante da parte poderá, a todo tempo, ser sanada, mediante ratificação 
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dos atos processuais”. O dispositivo cuida apenas da ilegitimidade ad 

processum, que por ser convalidável, é nulidade relativa. 

No caso da ilegitimidade ad causam, o vício jamais se convalida, sendo 

a nulidade absoluta e insanável. 

 

3.3 Por falta de fórmulas ou termos 

  

a) falta do preenchimento dos requisitos no oferecimento da 

denúncia ou queixa, ou na representação do ofendido ou requisição do 

Ministro da Justiça: 

Os requisitos mais importantes da denúncia ou queixa estão previstos no 

art. 41 do CPP; descrição completa do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, qualificação do denunciado ou dados pelos quais se possa 

identifica-lo, a classificação jurídica do fato narrado e o rol de testemunhas, 

quando houver. 

O erro no endereçamento caracteriza mera irregularidade, pois nulidade 

só ocorrerá se o juiz incompetente receber a peça acusatória. 

A falta de pedido de citação e de condenação, e a não indicação do rito 

procedimento caracterizam irregularidade. 

A falta de assinatura do promotor não implica em nulidade ou 

inexistência, desde que não haja dúvida quanto à autoria da peça. 

Qualificação equivocada e erro no nome do denunciado caracterizam 

irregularidade, desde que possível a identificação. 

O erro na capitulação jurídica do fato é irrelevante e caracteriza 

irregularidade, pois o juiz, no momento da sentença poderá dar a classificação 

que bem entender (CPP, art. 383). 

O juiz não pode receber a denúncia com capitulação jurídica diversa, 

pois este não é o momento processual adequado para faze-lo. O juiz somente 
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deve analisar a classificação jurídica por ocasião da sentença (CPP, arts. 383 e 

384). 

A falta de oferecimento de rol de testemunhas não caracteriza nenhum 

vício processual, uma vez que se trata de faculdade do denunciante, 

acarretando apenas preclusão para a produção da prova oral. 

Se a testemunha for arrolada no momento correto, o juiz estará 

obrigado a deferir a sua oitiva, não podendo recusa-la nem sob o argumento 

de que a mesma nada sabe. 

O despacho de recebimento da denúncia ou queixa não necessita ser 

fundamentado, por tratar-se de mero juízo de admissibilidade. 

A oportunidade de alegação de inépcia da denúncia exaure-se com a 

prolação da sentença condenatória. 

A decretação do fato deve ser precisa e conter todas as circunstâncias, 

uma vez que, no processo penal, o réu se defende dos fatos, pouco importando 

a classificação jurídica dada na denúncia. 

Se a capitulação estiver em discordância com o fato descrito, não 

acarretará nulidade. 

No caso de co-autoria e participação, é imprescindível a descrição da 

conduta do co-autor e partícipe, de modo a não lhes inviabilizar o exercício da 

defesa. 

Nos crimes de autoria coletiva, a jurisprudência não vem se mostrando 

rigorosa quanto à descrição pormenorizada da conduta de cada agente, 

admitindo-se uma imputação genérica a todos os envolvidos. 

A denúncia alternativa, que atribui ao denunciado dois ou mais fatos, 

alternativamente, de modo que, se não comprovado o primeiro, chamado de 

principal, pede-se a condenação pelo subsidiário, é nula. 

Se a denúncia esquece de se referir ao co-autor, nenhuma nulidade 

ocorrerá pois o Ministério Público poderá, a qualquer tempo, denunciá-lo, não 

se falando em indivisibilidade da ação penal pública. 
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b) falta de exame de corpo de delito nos delitos não transeuntes, 

que são os que deixam vestígios: 

A lei, excepcionando o princípio da verdade real, obriga a realização de 

prova pericial no caso dos delitos não transeuntes (que deixam vestígios). 

Mesmo que outra prova, documental ou testemunhal, possa provar a 

existência do crime, a lei continua exigindo o exame pericial, salvo se 

desapareceram os vestígios. 

Não se admite sequer a confissão do acusado para suprir a falta da 

perícia (CPP, art. 158), limitando a formação do convencimento do juiz pela 

livre apreciação da prova. 

Somente quando os vestígios desaparecem, logo em seguida à prática 

do crime, é que se admitirá seu suprimento por outras provas (CPP, art. 167). 

A jurisprudência tem optado a absolvição do réu por falta de provas à 

decretação de nulidade. Caso a realização do exame seja ainda possível, deve 

ser feito, sob pena de nulidade. 

É nulo o laudo que não tenha sido firmado por dois peritos, oficiais ou 

leigos, sendo aplicada a Súmula 361 do STF indistintamente. 

A nulidade é relativa e dependerá da demonstração do efetivo prejuízo. 

Nem o juiz, nem os jurados ficam vinculados à prova pericial, podendo 

aceita-la ou rejeita-la em parte (CPP, art. 182). O juiz só pode faze-lo 

fundamentadamente. 

Nos crimes contra a propriedade imaterial, exige o art. 525 do CPP que 

o exame seja feito antes da acusação, sob pena de não recebimento da 

denúncia. 

A L. 10.409/02 contentou-se (art. 28, §1º) para efeito do oferecimento da 

denúncia, com o laudo de mera constatação. É exame pericial provisório, 

subscrito por apenas um perito, oficial ou não, cuja finalidade é apontar a 

probabilidade de que a substância tenha ou não princípio ativo. 
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Prevalece o entendimento de que a falta do laudo não causa nulidade, 

sendo, no máximo, causa de relaxamento da prisão. 

Nos crimes de tóxicos, o laudo definitivo não pode ser juntado após a 

manifestação das partes, sob pena de nulidade absoluta, por violação do 

contraditório. 

É obrigatória a indagação ao réu no interrogatório acerca de eventual 

dependência, sendo que a não-formulação implicará em nulidade se 

demonstrado o prejuízo. 

O juiz não está obrigado a determinar o exame de dependência ainda 

que o réu se declarar viciado, desde que não haja suspeita fundada da 

dependência. 

c) falta de nomeação de defensor ao réu presente, que não o tiver, 

ou ao ausente, e de curador ao réu menor de 21 anos (CPP, art. 261): 

STF, 523: a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua 

deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 

O réu tem o direito de escolher seu próprio defensor, cumprindo ao 

magistrado, em não sendo possível ao defensor constituído assumir ou 

prosseguir no patrocínio da causa, ordenar a intimação do acusado para que, 

querendo, escolha outro advogado. Antes da intimação, é nula de pleno 

direito a nomeação de defensor dativo. 

CPP, art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 

processado ou julgado sem defensor. 

Quanto à nomeação de defensor leigo, em regra, implica inexistência de 

defesa; excepcionalmente, poderá ser considerada defesa deficiente e, 

portanto, nulidade relativa, quando, ante a total ausência de advogados na 

comarca, não houver outro meio de se assegurar a prestação jurisdicional. 

A falta de nomeação de curador ao interrogatório judicial de réu menor 

de 21 anos causa nulidade relativa. 
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A falta de nomeação por ocasião do interrogatório extrajudicial (CPP, art. 

15) não causa nulidade, pois o inquérito policial é peça meramente informativa, 

cujos vícios jamais contaminam o processo penal. 

No caso de indiciado preso em flagrante, a única conseqüência será o 

relaxamento da prisão por vício formal. 

Entende-se que não é nulo o processo penal por falta de nomeação de 

curador ao réu menor que teve assistência de defensor dativo (STF, 352). 

d) falta de intervenção do Ministério Público em todos os termos da 

ação penal pública ou subsidiária: 

Acarreta nulidade a falta de manifestação do MP em todos os termos 

da ação pública. 

Caso o órgão se recuse a praticar o ato, deverá o juiz aplicar, por 

analogia, o art. 28 do CPP. 

Entende-se relativa a nulidade uma vez que o art. 572 permite a 

convalidação do vício; quando não argüido em tempo oportuno; se o ato tiver 

atingido o seu fim; ou se houver ratificação posterior, expressa ou tácita. 

A ausência de alegações finais do MP importa em nulidade do feito, por 

ofensa ao princípio da indisponibilidade. 

e) falta ou nulidade de citação para o réu se ver processar: 

O direito à ampla defesa, no processo penal, realiza-se por meio do 

direito à autodefesa e do direito de presença. 

O STF firmou posição no sentido de ser direito do acusado comparecer, 

assistir e presenciar os atos processuais, especialmente os realizados na fase 

introdutória. 

Não é imprescindível a requisição do réu preso para audiência na 

comarca deprecada. 

A falta ou nulidade da citação estará sanada desde que o interessado 

compareça antes de o ato consumar-se (CPP, art. 570). 
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Porém, haverá nulidade insanável se a falta de citação prejudicar a 

defesa do acusado, não sendo possível a convalidação pela presença, apenas. 

A citação por hora certa é causa de nulidade absoluta. 

Menores entre 18 e 21 anos podem ser citados validamente para o 

processo, sem necessidade de qualquer providência em relação aos seus 

representantes legais. 

A leitura do mandado citatório, a entrega da contrafé e a declaração do 

oficial de que o citando a aceitou ou recusou são requisitos extrínsecos (CPP, 

art. 357) e não atendidos, causarão a nulidade da citação por omissão de 

formalidade essencial.  

Ao réu preso não basta a requisição, sendo necessária a citação, com 

entrega de cópia da denúncia. 

A citação por edital só é cabível depois de esgotados os meios para se 

encontrar o acusado. 

“É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da 

Federação em que o juiz exerce a sua jurisdição” (STF, 351). Desse modo, a 

contrario senso, é válida a citação por edital de réu preso em outra unidade da 

federação. 

“Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo penal, embora 

não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se 

baseia.” 

É nulo o interrogatório designando para data compreendida dentro do 

prazo do edital. 

A publicação de edital na imprensa só é exigível nas comarcas em que 

haja imprensa oficial ou previsão de verba para a publicação em órgão 

particular. 

f) falta do interrogatório do acusado: 
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O art. 5º, LXIII da CF assegura ao preso ser informado de seus direitos, 

dentro os quais o de permanecer calado. 

No direito ao silêncio insere-se a prerrogativa processual de o acusado 

negar, ainda que falsamente, perante autoridade policial ou judiciária, a prática 

da infração penal. 

Deverá o juiz deixar ao acusado a mais ampla liberdade, quando não 

quiser indicar as razões pelas quais prefere o silêncio. 

O juiz tem o dever de informar ao réu acerca de seu direito ao silêncio. A 

falta desta informação implica em nulidade do ato. 

O interrogatório é um ato que não preclui, por ser necessário ao 

exercício e realização da ampla defesa. É nulidade insanável a não oitiva do 

réu que compareceu posteriormente ao processo. 

g) a falta de concessão de prazo para a defesa prévia, para o 

oferecimento de alegações finais, ou para a realização de qualquer ato da 

acusação ou da defesa: 

O defensor constituído, quando ausente ao ato de interrogatório judicial 

do réu, deverá ser notificado para efeito de apresentação de defesa prévia. A 

falta de notificação implica na nulidade absoluta. 

A falta de oferecimento não acarreta nulidade, sendo faculdade do 

defensor. 

A falta de intimação para apresentação de alegações finais também gera 

nulidade absoluta. 

A falta de apresentação de alegações finais acarreta nulidade absoluta 

por ofensa ao princípio da ampla defesa. Somente no procedimento 

escalonado do júri a defesa tem a faculdade de apresentar ou não as suas 

alegações finais. 

A falta de alegações do MP importa em nulidade relativa, pois este é 

obrigado a oficiar em todos os termos da ação penal. 
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A prerrogativa de falar por último é manifestação da garantia de ampla 

defesa, sob pena de nulidade absoluta. 

 

h) falta de sentença: 

O engano quanto ao nome do acusado não anula a sentença se não 

houver dúvida quanto a sua pessoa. 

A absoluta falta de relatório conduz a nulidade insanável. Porém, se ficar 

evidenciado, na motivação da sentença, que o juiz analisou todos os 

documentos e provas apresentadas pelas partes, não há nulidade. 

Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação. 

Porém haverá nulidade se a excessiva concisão da sentença retirar a clareza 

do ato judicial. 

A omissão dos artigos da lei deve, em regra, importar em nulidade. É 

possível admitir a validade da sentença quando o artigo de lei for mencionado 

expressamente em outra parte da decisão, sem que subsista qualquer dúvida. 

A sentença sem dispositivo é sentença inexistente. 

A falta de assinatura também implica inexistência. A falta de data 

configura mera irregularidade. 

São também nulas sentenças que não obedeceram ao critério trifásico 

(CP, art. 68). 

Pena aplicada acima do mínimo sem fundamentação implica em 

nulidade, com a possibilidade que seja reduzida ao mínimo se a necessidade 

de anular. 

A omissão quanto ao regime prisional implica em nulidade, pois é dever 

do juiz declará-la. 

 

3.4 Nulidades no procedimento do júri 
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a) falta, omissão ou irregularidade na sentença de pronúncia, no 

libelo ou na entrega de cópia do libelo ao réu: 

• falta do libelo importa em nulidade absoluta; 

• erro do nome no libelo é irregularidade; 

• falta de técnica não implica em nulidade, devendo o juiz 

adequar os quesitos do libelo no momento de elaborar o 

questionário; 

• esquecimento do promotor em ler o libelo é causa de 

irregularidade. 

A pronúncia exige fundamentação, mas que deve ser singela, sem 

traduzir ilegítima influência no ânimo dos jurados, gerando, nesse caso, 

nulidade e devendo ser desentranhada dos autos. 

A contrariedade ao libelo é faculdade da defesa e o seu não 

oferecimento importa em nulidade do feito. 

b) falta de intimação do réu para o julgamento do júri: 

Se o crime for inafiançável, o júri só pode ser realizado na sua 

presença. A intimação da pronúncia é pessoal; 

c) falta de intimação de testemunhas arroladas no libelo ou na 

contrariedade: 

Trata-se de nulidade relativa, que deve ser argüida logo após o pregão, 

sob pena de preclusão (CPC, art. 571, V). 

d) presença de pelo menos 15 jurados para a constituição do júri 

(CPP, art. 442): 

A nulidade é absoluta. 

e) falta ou irregularidade no sorteio dos jurados: 

Refere-se a lei tanto ao sorteio dos 21 jurados, que deverá obedecer às 

formalidades do art. 428 do CPP, quanto ao sorteio, dentre os 21 jurados, dos 

7 jurados para a formação do Conselho de Sentença. 
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Os impedimentos dos jurados estão no art. 462 do CPP. 

Também não pode integrar o Conselho jurado que participou do 

julgamento anterior (STF, 206). 

f) quebra da incomunicabilidade dos jurados: 

Diz respeito ao mérito do julgamento e tem como objetivo impedir que o 

jurado exteriorize sua forma de decidir e venha a influir na decisão dos demais. 

g) erro na elaboração dos quesitos ou incompatibilidades nas 

respostas: 

Se a redação dos quesitos causou perplexidade nos jurados, se o 

quesito se baseou em tese juridicamente inexistente ou se foi redigido de forma 

negativa, o júri será anulado, com presunção de prejuízo. 

 

3.5 Falta de fórmulas e termos após a sentença 

 

Inexistente é a certidão do trânsito em julgado quando a lei estabelecer o 

reexame necessário para a hipótese e não houver recurso voluntário das 

partes. 

Conforme a Súmula 423 do STF, não transita em julgado a sentença que 

houver omitido o recurso ex officio, a não ser que haja recurso voluntário. 

 

4. Momento oportuno para argüição das nulidades relativas 

 

Devem ser alegadas, sob pena de preclusão: 

• as da instrução criminal, na fase do art. 406 ou do 500 do 

CPP; 

• do processo sumário, ocorridas antes da audiência, 

argüidas logo após sua abertura, depois de feito o pregão 

das partes; 
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• posteriores à pronúncia, logo após instalada a sessão do 

júri, depois do anúncio do julgamento e o pregão das 

partes; 

• as que ocorrerem no julgamento em plenário, logo em 

seguida à sua ocorrência; 

• na sentença definitiva, como preliminares de recurso. 

Consideram-se sanadas: 

• se o ato, embora praticado de outra forma, tenha atingido o 

seu fim; 

• se a parte, ainda que tacitamente, tenha aceitado seus 

efeitos; 

• se não forem alegadas no tempo oportuno. 

 

São relativas, de acordo com o art. 572 do CPP: 

• falta de intervenção do MP em todos os termos da ação 

penal; 

• falta dos prazos concedidos à acusação e à defesa; 

• falta de intimação do réu para julgamento perante o júri; 

• falta de intimação das testemunhas para a sessão de 

julgamento; 

• falta de formalidades que constituem elemento essencial 

ao ato; 

Da decisão que anular o processo de instrução criminal, no todo ou em 

parte, cabe o ReSE. 
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CAPÍTULO XI – RITOS PROCEDIMENTOS. 

PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA DO JÚRI 

POPULAR  

 

 

1. Introdução 

 

Como garantia e direito individual, não pode ser suprimido nem por 

emenda constitucional, tratando-se de cláusula pétrea com a limitação material 

explícita do art. 60, §4º, IV da CF. 

Seus princípios básicos são: a plenitude da defesa, o sigilo das 

votações, a soberania dos veredictos e a competência mínima para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

A plenitude de defesa compreende dois aspectos: primeiro, o pleno 

exercício da defesa técnica, por parte de profissional habilitado. Essa defesa 

deve ser fiscalizada pelo juiz-presidente, o qual poderá até dissolver o 

Conselho de Sentença e declarar o réu indefeso (CPP, art. 497, V), quando 

entender ineficiente a atuação do defensor. 

Segundo, o exercício da autodefesa, por parte do próprio réu, 

consistente no direito de apresentar sua tese pessoal. 

A formulação dos quesitos se faz a partir das teses sustentadas pela 

defesa técnica. 

Não existe inconstitucionalidade nos dispositivos que tratam da sala 

secreta tendo em vista o princípio da publicidade das decisões do Poder 

Judiciário. 

A soberania dos veredictos implica a impossibilidade de o tribunal 

técnica modificar a decisão dos jurados pelo mérito. O princípio é relativo, pois 

as decisões podem ser anuladas, sendo determinada a realização de novo 
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julgamento se entender o tribunal que a decisão dos jurados afrontou 

manifestamente a prova dos autos. 

Na revisão criminal, o réu condenado definitivamente pode ser até 

absolvido pelo tribunal revisor, caso a decisão seja arbitrária. 

A sua competência mínima para o julgamento dos crimes dolosos contra 

a vida não impede que o legislador a amplie para outros crimes. 

 

2. Organização do júri 

 

O Tribunal do Júri é um órgão heterogêneo e temporário, constituído por 

um juiz togado que o preside, e de vinte e um cidadãos escolhidos por sorteio 

(CPP, art. 433). 

Anualmente, cabe ao juiz-presidente organizar a lista geral dos jurados, 

fazendo-a sob sua responsabilidade (CPP,l art. 439). A lista geral é publicada 

em duas oportunidades: a primeira em novembro, e a última, na segunda 

quinzena de dezembro (lista definitiva), devendo a lista valer para o ano 

seguinte (CPP, art. 439, p. ún.). 

Organizada a lista, os nomes dos jurados serão colocados em cartões, 

guardados na urna geral, fazendo-se o sorteio sempre que houver sessão. 

A convocação do júri far-se-á mediante edital, afixado na entrada do 

edifício do tribunal e publicado pela imprensa, onde houver, do qual constará o 

dia em que o julgamento será realizado. 

Os jurados serão intimados pessoalmente (CPP, art. 428). 

Para ser jurado é preciso ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 

21 anos (menor emancipado, não), de notória idoneidade, alfabetizado e no 

perfeito gozo dos direitos políticos, residente na comarca e não sofrer privação 

dos sentidos ou das faculdades mentais. 

O serviço do júri é obrigatório, de modo que a recusa injustificada em 

servir-lhe constituirá crime de desobediência. 
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3. Rito escalonado 

 

O rito procedimental é escalonado em duas fases. A primeira fase se 

inicia com o oferecimento da denúncia e se encerra com a decisão da 

pronúncia (judicium accusationis). A segunda tem início com o libelo e termina 

com o julgamento pelo Tribunal do Júri. 

 

3.1 Judicium accusationis 

 

O procedimento previsto para estes crimes será sempre o mesmo, 

independentemente de serem apenados com detenção ou reclusão: 

• denúncia ou queixa; 

• recebimento da peça acusatória; 

• citação do acusado; 

• interrogatório; 

• defesa prévia (apresentação facultativa); 

• audiência para oitiva de testemunhas arroladas pela 

acusação (máximo de oito); 

• audiência para oitiva de testemunhas arroladas pela defesa 

(máximo de oito); 

• alegações finais, com prazo de cinco dias para cada parte. 

Havendo assistente de acusação, terá este igual prazo, 

após a fala do MP. 

A jurisprudência mais recente tem exigido a intimação pessoal do 

defensor dativo e do defensor público, e a intimação postal do defensor 

constituído para apresentação de suas alegações escritas, não se admitindo 

que comece o prazo a correr antes da intimação. 

O prazo de cinco dias é único para os réus que têm defensores 

diversos, correndo em cartório.  
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Durante as alegações finais, nenhum documento pode ser juntado aos 

autos. 

Após as alegações, os autos vão conclusos ao juiz, que ordenará 

diligências imprescindíveis para sanar nulidades ou suprir falha que prejudique 

o esclarecimento da verdade, podendo, inclusive, inquirir testemunhas (CPP, 

art. 407). 

Vencido o art. 407 do CPP, o juiz prolatará uma das seguintes decisões: 

a) pronúncia: 

Decisão declaratória em que o juiz proclama admissível a imputação, 

encaminhando-a para julgamento pelo tribunal do júri. Há um mero juízo de 

prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no 

exame do mérito. 

O juiz se convence de: 

• existência de crime; 

• indícios suficientes de autora; não sendo necessária prova 

plena. 

É uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a 

primeira fase do procedimento escalonado. 

O exame aprofundado do mérito, capaz de influir no ânimo do Conselho 

de Sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da 

pronúncia, gerando nulidade e conseqüentemente desentranhamento dos 

autos. 

Não produz coisa julgada, pois encerra mero juízo de admissibilidade, 

podendo ser contrariada pelos jurados. 

É indispensável que o juiz classifique o dispositivo em que o acusado 

será julgado pelo júri, quer como homicídio simples, quer qualificado. Não pode 

fazer menção a regras sobre concursos de crimes, a causas de diminuição da 

pena, privilégios, agravantes, agravantes, a fim de preservar a decisão dos 

jurados. 
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No caso de surgir prova nova de fato (elementar) não descrito na 

denúncia, e que implique alteração na classificação do crime (de crime simples 

para crime simples), o juiz deverá aplicar o procedimento previsto no art. 384 

do CPP (mutatio libeli), antes de prolatar a sentença de pronúncia. 

Do mesmo modo, para a inclusão de qualificadoras não relatadas na 

denúncia (de crime simples para qualificado), há necessidade de aditamento a 

ela. 

“Pronunciado o réu pelo crime prevalente (o da competência 

originária do júri), poderá também ser o réu pronunciado pelo 

delito conexo (o da competência originária do juiz singular), tudo 

em razão da conexão. 

Contudo, o magistrado, ao prolatar a sentença de pronúncia, 

deve examinar a materialidade e os indícios suficientes da autoria 

também com relação ao conexo, sob pena de nulidade do ato 

sentencial pronunciatório. Não é pelo simples fato de o réu ter sido 

pronunciado pelo crime prevalente que, automaticamente, deverá 

ser pronunciado pelo delito conexo. (JÚRI POPULAR, Saulo Brum 

Leal, 4ª edição, pgs. 60/7.)” 

No caso de classificação jurídica errada, o juiz pode pronunciar o réu 

com outra classificação, sem dar vista às partes, aplicando os arts. 383 

(emendatio libeli) c/c art. 408, §4º do CPP. 

Se o juiz verificar a existência de participação de pessoas não 

incluídas na denúncia, deverá abrir vista ao MP para que adite. Abre-se prazo 

para que estes outros sejam citados, interrogados e se produz prova 

testemunhal, salvo se conveniente o oferecimento de nova denúncia contra os 

demais autores (CPP, art. 408, §5º). 

Com a prolação da pronúncia, esta só pode ser alterada mediante a 

implementação de circunstância superveniente que modifique a classificação 

do delito (ex.: morte da vítima). 

Se o réu for primário e de bons antecedentes, poderá o juiz deixar de 

decretar-lhe a prisão ou revoga-la, caso se encontre preso (CPP, art. 408, §2º). 
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Mas não existe, por parte do pronunciado nestas condições, qualquer direito de 

aguardar o julgamento em liberdade. 

O juiz não pode pronunciar o réu pelo crime da competência do júri e, no 

mesmo contexto processual, absolve-lo da imputação de crime da competência 

do juiz singular, pois subtrai dos jurados a competência para julgar os conexos 

(objetiva, subjetiva ou instrumental). 

A intimação da sentença de pronúncia por crime inafiançável deve ser 

sempre feita ao réu, pessoalmente, sob pena de nulidade absoluta (CPP, art. 

414). Para que se inicie o prazo, é necessária a intimação do defensor. 

Quando o crime for afiançável (infanticídio, auto-aborto e aborto 

consentido), a intimação será feita ao réu pessoalmente, se for encontrado, ou 

por edital (prazo de 30 dias), se não for encontrado (CPP, art. 415). 

A pronúncia interrompe o curso da prescrição da pretensão punitiva, e 

não perde essa força interruptiva nem mesmo em face da desclassificação 

ulterior por parte dos jurados (STJ, 191). 

b) desclassificação: 

Ocorre quando o juiz se convencer da existência de crime não doloso 

contra a vida, não podendo pronunciar o réu, devendo desclassificar a infração 

para não dolosa contra a vida. 

Deverá enviar o processo para o juízo monocrático competente, o qual, 

recebendo o processo, aplicará o disposto no art. 410 do CPP. Isso ocorre 

ainda que haja um só juiz na comarca. 

 

“Combinação das regras previstas nos arts. 81, 82 e 492, 

§2º: o art. 81 determina que, reunidos os processos por conexão 

ou continência e havida a absolvição ou desclassificação da 

infração principal, que tornou o juízo competente para todos os 

feitos, devem ser os demais julgados pelo mesmo magistrado ou 

tribunal que conduziu a instrução. Entretanto, há duas exceções 

no contexto global do Código de Processo Penal, que precisam 

ser compatibilizadas, para que uma norma não predomine, 
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gratuitamente, sobre outra. O art. 81, parágrafo único, é clara 

exceção à regra do caput, ao preceituar que o juiz singular, no 

procedimento do júri, quando impronunciar, absolver 

sumariamente ou desclassificar a infração da sua competência, 

deverá remeter as demais – conexas ou continentes – ao juízo 

competente. (...) Quis a lei fosse assim: desclassificando-se a 

infração da competência do júri na primeira fase, o processo 

referente aos crimes conexos ou continentes seguem a sorte da 

infração desclassificada e vão ao juízo singular competente.” (In 

Código de Processo Penal Comentado, 5ª edição, ed. RT, São 

Paulo, 2006, pág. 249). 

O procedimento monocrático só pode se iniciar após o trânsito em 

julgado da decisão desclassificatória. 

Ao desclassificar o crime, o juiz não poderá indicar para qual delito 

desclassifica pois invadiria a competência do juízo monocrático. Limita-se a 

dizer que não se trata de crime doloso contra a vida. 

O procedimento do art. 410 é o seguinte: 

• reabertura do prazo para defesa: 3 dias, indicando as 

provas que pretende produzir; 

• realização da audiência para oitiva da defesa (não se 

admite testemunha já ouvida); 

• fases dos arts. 499 e 500 do CPP. 

Se a sentença desclassificatória já transitou em julgado, não se 

comporta mais discussão sobre a competência, inviabilizando a instauração de 

conflito de jurisdição. O novo juízo não poderá classificar o delito como 

doloso contra a vida. 

Quanto aos conexos, deve prevalecer a regra especial do art. 492, §2º 

do CPP, segundo a qual, operada a desclassificação, ao juiz-presidente cabe 

proferir, logo em seguida, a sentença, ato contínuo à desclassificação, 

interrompe-se a votação. Se o júri reconhece que não tem competência para 

julgar o crime doloso contra a vida, seria contra-senso decidir os demais, e 

todos os delitos passarão à esfera do juiz togado. 
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Da decisão que desclassificar o delito cabe o ReSE com fundamento no 

art. 581, II do CPP. 

c) impronúncia: 

É a decisão de rejeição da imputação para o julgamento perante o 

tribunal do júri, por que o juiz não se convenceu da existência do fato ou de 

indícios da sua autoria. 

A decisão de impronúncia, como não analisa o mérito, só faz coisa 

julgada formal. 

Surgindo novas provas, o processo pode ser reaberto a qualquer 

tempo, até a extinção da punibilidade (CPP, art. 409, p. ún.). 

Se a decisão reconhecer que o fato narrado não constitui crime, ou que 

ficou provada a inexistência do fato, opera-se coisa julgada material. 

Impronunciado o réu, o juiz não se manifesta sobre os conexos, 

devendo remetê-los ao juiz competente para julgá-los. 

Despronúncia é a decisão do tribunal que julga procedente recurso da 

defesa contra a sentença de pronúncia. 

Da impronúncia cabe o ReSE, com fundamento no art. 581, IV do CPP. 

d) absolvição sumária: 

É a absolvição do réu pelo juiz togado¸em razão de estar provada a 

existência de causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. 

A sentença é definitiva e faz coisa julgada material. É decisão de mérito. 

Só é proferida quando a prova é indiscutível. 

Havendo dúvida, o réu é impronunciado. 

No caso de absolvição sumária imprópria, a defesa tem interesse em 

recorrer da decisão, inclusive pleiteando o reconhecimento de causa de 

exclusão da ilicitude, mesmo em plenário. 
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Absolvido sumariamente, cabe o ReSE (CPP, art. 581, IV) e o reexame 

necessário (CPP, art. 574, II). É exceção à regra de que somente cabe 

apelação das sentenças definitivas de absolvição. 

 

3.2 Judicium causae 

 

a) libelo: 

É uma exposição escrita e articulada do fato criminoso, contendo o 

nome do réu, as circunstâncias agravantes e todas as demais que influam na 

fixação da sanção penal. 

O libelo deve espelhar com fidelidade a sentença de pronúncia. É nulo 

o libelo que estiver em desacordo com a pronúncia. 

Não deve referir-se a regras de aplicação da pena, como concurso 

formal e material e crime continuado¸ tampouco requerer que a pena seja 

fixada em certo patamar, uma vez que são matérias de competência do juiz-

presidente e não do conselho de sentença. 

Quanto às agravantes, nada obsta que sejam incluídas, pois são 

votadas pelos jurados (até mesmo a reincidência é incluída no questionário, 

pelo que se inclui no libelo). 

Nada impede que a acusação, durante os debates, solicite a inclusão, 

no questionário, de agravantes não articuladas no libelo (CPP, art. 484, p. ún. 

II). 

No libelo não pode constar quesito referente ao homicídio privilegiado, 

pois, sendo simétrico à pronúncia, não pode mencionar circunstância do fato, 

nela não contida e porque se trata de tese da defesa, não podendo o acusador 

delimitar, nessa fase, a amplitude da acusação. 

Na ocorrência de mais de um réu, deve ser elaborado um libelo para 

cada réu (CPP, art. 417, §1º); no caso de mais de um crime cometido pelo 
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mesmo réu, deve ser elaborado um único libelo, contendo uma série de artigos 

para cada crime. 

O prazo é de cinco dias a contar da intimação pessoal para o 

oferecimento. O atraso constitui mera irregularidade. Não cabe ao juiz a 

aplicação da multa. Em caso de recusa ou demora na apresentação, a solução 

é a aplicação do art. 28 do CPP. 

No caso de “queixa” (ação penal privada subsidiária), o querelante tem 

prazo de dois dias, sob pena de ser substituído pelo Ministério Público e 

devolvendo-se a este o prazo de cinco dias para apresentação da peça (CPP, 

art. 420). 

Se o crime conexo for de iniciativa privada – litisconsórcio ativo entre o 

querelante e o MP – o prazo será também de dois dias, mas o atraso, seguido 

do abandono do processo por trinta dias seguidos, implica na perempção, 

extinguindo-se a punibilidade (CPP, art. 60, I). 

O libelo é a oportunidade para a acusação arrolar as testemunhas que 

deverão depor em plenário, em número máximo de cinco, bem como requerer 

as diligências que reputar imprescindíveis. 

Se a testemunha não for arrolada com o caráter de imprescindibilidade, 

sua ausência não implicará no adiamento da sessão. Somente serão 

intimadas e terão o dever de comparecer as testemunhas residentes na 

comarca (CPP, art. 455). 

O recebimento do libelo pelo juiz é decisão da qual não cabe recurso. 

• notificação do libelo: recebido o libelo, o escrivão, dentro de 

três dias, entregará ao réu, mediante recibo, sua cópia. A 

falta de entrega dessa cópia é causa de nulidade 

relativa, dependendo da prova de efetivo prejuízo (CPP, 

art. 564, III, ‘f’). 

• contrariedade: o defensor, no ato da notificação, será 

intimado para oferecer sua contrariedade, no prazo de 
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cinco dias, e requerer as diligências que reputar 

imprescindíveis, valendo as mesmas regras do libelo. 

A apresentação da contrariedade é faculdade da defesa, podendo 

reservar seus argumentos para o plenário. O que causa a nulidade é a falta de 

intimação para o seu oferecimento, e não a falta de contrariedade. 

b) desaforamento: 

É o deslocamento da competência territorial do júri, para comarca mais 

próxima, sempre que houver interesse da ordem pública, dúvida sobre a 

imparcialidade do Júri ou sobre a segurança do réu, ou quando, passado um 

ano do recebimento do libelo, o julgamento ainda não se tiver realizado (CPP, 

art. 424 e p. ún.). 

A dúvida sobre a parcialidade satisfaz-se com meros indícios ou fundada 

suspeita de que o julgamento seja parcial. 

Quando o motivo for a demora, pode ser solicitado pelas partes, sendo 

decidido pelo Tribunal. Após pedido de informações à autoridade judiciária, os 

autos vão com vista ao MP de segunda instância e, em seguida, para 

julgamento pelo Tribunal. 

Nos demais motivos, o procedimento é o mesmo, mas a requerimento 

das partes ou representação do próprio juiz, que só prestará informações cão 

não tenha solicitado a providência. 

É incabível o reaforamento, ainda que os motivos hajam cessado. 

O desaforamento deve ocorrer para o foro mais próximo, salvo expressa 

fundamentação que justifique para foro mais distante. 

Não tem efeito suspensivo, não se necessitando aguardar seu 

desfecho para marcar o julgamento e, se este chegar a ser realizado, o pedido 

fica prejudicado. 

c) instalação da sessão: 
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No dia e hora designados para o julgamento, o juiz presidente verificará 

se a urna contém o nome dos 21 jurados integrantes do Conselho de Sentença 

e mandará que o escrivão lhes proceda à chamada (CPP, art. 442). 

Se houverem comparecido menos de quinze jurados, será convocada 

nova sessão para o dia útil imediato. 

Se comparecerem pelo menos 15 jurados, o juiz declara aberta a 

sessão, anunciando o processo que será submetido a julgamento e ordenará 

que se apregoem as partes e testemunhas. 

Após o anuncia e do pregão é que devem ser alegadas as nulidades 

relativas posteriores à pronúncia, sob pena de se considerarem sanadas 

(CPP, art. 571, V). 

- faltas justificadas: 

• do MP: adiamento para a próxima sessão; 

• do assistente do MP: o julgamento é realizado; 

• do réu ou de seu defensor: adiamento do júri; 

• das testemunhas: só se adia o julgamento se arroladas em 

caráter de imprescindibilidade. 

 

- faltas injustificadas: 

• do MP: adiamento para a próxima sessão e ofício ao 

procurador-geral, a fim de que designe outro promotor; 

• do assistente do MP: não se adia o júri; 

• do defensor: adia-se o júri e nomeia-se dativo para 

funcionar na sessão seguinte, ressalvado o direito do réu 

comparecer com seu defensor constituído; 

• do réu: se a infração for afiançável, o julgamento é 

realizado; se inafiançável, não se pode realiza-lo, sendo 

conveniente a decretação de preventiva. 

d) formação do Conselho de Sentença: 



186 
 
 

• instalada a sessão, será feito o sorteio de sete, dentre os 

vinte e um jurados (CPP, art. 457); 

• antes do julgamento, deve o juiz advertir os jurados dos 

impedimentos do art. 462 – não podem servir no mesmo 

conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, 

sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o 

cunhadio, tio e sobrinho, padrasto e madrasta e enteado – 

bem como em decorrência de parentesco com o juiz, 

promotor, advogado, réu ou vítima; 

• também não pode funcionar no Conselho o jurado que 

atuou em julgamento anterior, qualquer que tenha sido a 

causa de nulidade (STF, 206); 

• recusa peremptória: é direito da parte recusar, sem 

justificativa, até três jurados (primeiro a defesa, depois a 

acusação). Se qualquer um dos dois recusar, o jurado não 

funcionará no julgamento; 

Além das recusas peremptórias, a parte poderá recusar sem limite 

outros jurados, desde que justificadamente, argüindo suspeição ou 

impedimento. 

Os jurados, após a composição do Conselho, prestam juramento. A 

partir do juramento passa a valer o dever de incomunicabilidade, não 

podendo os jurados conversar sobre fatos relativos ao processo, nem manter 

contato com pessoas estranhas, salvo sob fiscalização, sob pena de nulidade 

do julgamento. 

 

e) atos instrutórios: 

• interrogatório do réu: como é realizado na instrução do 

processo ordinário; 

• relatório do processo: com exposição do fato, das provas e 

conclusões das partes e, após o escrivão lerá as peças do 
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processo, cuja leitura for requerida pelas partes ou por 

qualquer jurado (CPP, art. 466); 

• oitiva das testemunhas da acusação, da defesa e do juízo, 

com possibilidade de perguntas diretas pelas partes e 

acareações. Não se fazem repergutnas, mas se o juiz optar 

para que estas sejam feitas, não há prejuízo, pois de uma 

forma ou de outra as perguntas serão feitas. 

Não podem ser arroladas testemunhas que não residam na comarca, a 

não ser que compareçam independentemente de intimação. 

f) debates: 

• após o encerramento da instrução; 

• o promotor lerá o libelo e os dispositivos da lei penal em 

que o réu se achar incurso e produzirá a acusação no 

prazo de duas horas. A falta de leitura do libelo não causa 

nulidade (CPP, art. 471); 

• o assistente do MP fala depois do promotor, conforme 

acertarem o tempo; sendo o processo promovido pelo 

ofendido (ação penal subsidiária), o promotor fala após o 

acusador particular (CPP, art. 471, §§1º e 2º); 

• finda a acusação, fala a defesa por igual tempo; 

• há réplica (acusação) e tréplica (defesa); na tréplica, não 

será possível inovar a teste defensiva, sob ofensa do 

contraditório; 

• os jurados podem pedir, por intermédio do juiz, que o 

orador indique a peça dos autos onde se encontra o que foi 

lido ou citado (CPP, art. 476, p. ún.). 

g) provas novas – durante o julgamento: 

• não será permitida a produção ou a leitura de documento 

que não tiver sido comunicado à parte contrária com 

antecedência de, pelo menos, três dias, compreendida a 
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leitura de jornais ou qualquer escrito, cujo conteúdo versar 

sobre a matéria de fato constante no processo; 

• compreende também a demonstração de armas, 

instrumentos de crime e qualquer outro meio que possa 

causar surpresa à parte contrária, como antecedentes da 

vítima ou testemunhas, laudo pericial de caso análogo, 

etc.; 

• permite-se a leitura de livros, obras técnicas, doutrina, 

jurisprudência, bem como de reportagens, artigos, jornais 

sobre fatos genéricos; 

• a violação da regra implica nulidade relativa e deve ser 

formulada logo em seguida. 

h) formulação dos quesitos: 

• encerrados os debates, o juiz indagará aos jurados se se 

encontram habilitados a julgar ou se precisam de mais 

esclarecimentos (CPP, art. 478); 

• em seguida, é lido o questionário pelo juiz, explicando o 

significado legal de cada um e indaga-se às partes se há 

algum requerimento ou reclamação a fazer (CPP, art. 479). 

Ordem dos quesitos: 

• letalidade; 

• tese da defesa relativa à desclassificação; 

• tese da defesa relativa à exclusão da ilicitude; 

• tese da defesa relativa à causa de exclusão da 

culpabilidade; 

• rese referente ao homicídio privilegiado (STF, 162 – 

quesitos da defesa devem preceder os da acusação); 

• qualificadoras: um quesito para cada uma delas; 

• causas de aumento e diminuição (exceto a tentativa); 

• agravantes genéricas; 
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• atenuantes (nominadas – CP, art. 65 e inominadas – CP, 

art. 66); 

• haverá um questionário para cada réu, e uma série de 

quesitos para cada crime; 

• o STJ admite a formulação de quesito versando sobre 

causa supralegal de exclusão da culpabilidade, admitindo 

que a inexigibilidade de conduta diversa possa derivar de 

qualquer causa, prevista ou não em lei (e não só a coação 

moral irresistível e obediência hierárquica). 

i) votação: 

• lidos e explicados os quesitos, o juiz deve anunciar que se 

vai proceder ao julgamento, fazendo retirar o réu do 

plenário e convidando os jurados e partes à sala secreta 

ou, conforme o art. 480, “fará retirar o réu e convidará os 

circunstantes a que deixem a sala”; 

• se a resposta de qualquer dos quesitos estiver em 

contradição com outra já proferida, o juiz, explicando aos 

jurados em que consiste a contradição, submeterá 

novamente à votação os respectivos quesitos (CPP, art. 

489); 

• não existe contradição entre o homicídio privilegiado e as 

qualificadoras de ordem objetiva; 

• se a resposta a um dos quesitos tornar prejudicada a 

votação dos demais, estes não serão submetidos, dando-

se por finda a votação (CPP, art. 490); 

• finda a votação, o escrivão lavra termo especial, com o 

resultado da votação de todos os quesitos, com o número 

de afirmativos e negativos, o qual é assinada pelo juiz e 

jurados (CPP, art. 487 c/c art. 491). 

j) sentença: 
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• encerrada a votação e assinado o termo referente às 

respostas dos quesitos, o juiz deverá proferir a sentença; 

• ocorrendo absolvição, o réu será imediatamente posto em 

liberdade, se não estiver preso por outro motivo; 

• no caso de desclassificação, a competência para o 

julgamento do crime desclassificado e conexos passa ao 

juiz-presidente. 

Se o juiz, com a desclassificação, verificar a hipótese de suspensão 

condicional do processo, dá a qualificação jurídica do fato, sem impor pena e, 

após o trânsito em julgado, remete os autos ao JEC para a aplicação do 

benefício. 

k) ata de julgamento: de cada sessão, o escrivão lavrará ata, 

assinada pelo Juiz e MP, relatando todas as ocorrências e incidentes 

(CPP, art. 494 e 495). 

 

4. Questões finais específicas sobre o júri 

 

Havendo dúvida sobre a imputabilidade do réu, é necessário o exame 

pericial, que não pode ser substituído pela inspeção pessoal pelo próprio juiz. 

Se surgir dúvida sobre a sanidade, cabe ao juiz dissolver o conselho e 

designar nova sessão, com outros jurados (STF, 206 e CPP, art. 477 c/c art. 

497). 

Em caso de pronúncia, o art. 408, §2º autoriza o juiz a decretar a prisão 

provisória, quando o réu for reincidente ou tiver maus antecedentes. 

Se o réu for primário e portador de bons antecedentes, ainda assim 

poderá ser decretado seu recolhimento antecipado, desde que presentes os 

motivos da preventiva. 

Se a conferência da urna (CPP, art. 447) não se realizar em público, e 

não conste expressamente em ata, ensejará nulidade do julgamento. 
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Se não comparecerem pelo menos 15 jurados, o júri deve ser adiado. A 

instalação da sessão sem o número mínimo legal é causa de nulidade (CPP, 

art. 564, III, ‘i’). 

O autor principal deve ser julgado antes do partícipe, salvo se estiver 

foragido. 

O abandono do plenário pelo juiz togado infringe o dever de fiscalização 

da incomunicabilidade. 

O interrogatório na presença do co-réu é causa de nulidade. 

Admite-se a entrega de cópias de peças dos autos aos jurados, desde 

que sem grifos (CPP, art. 465, §2º). Memorial para jurados, contendo esquema 

para defesa, pode ser entregue até antes do início do julgamento, desde que 

não seja passível de influir no seu ânimo. 

Peritos podem ser ouvidos em plenário, desde que requisitados com 

antecedência de três dias com ciência da parte contrária. 

A oitiva de testemunhas antes do relatório causa nulidade. O juiz pode 

aceitar a oitiva de testemunhas não arroladas na qualidade de informantes. 

Somente se procede a acareação se as testemunhas divergirem sobre 

ponto essencial. O indeferimento de acareação não dá causa a nulidade, sendo 

atividade discricionária. 

O co-réu não pode ser ouvido como testemunha. 

Se o réu nega a autoria, nada impede que o advogado articule outra tese 

defensiva, que entender mais favorável. Será obrigatória a inclusão da tese 

pessoal do acusado no questionário. 

A testemunha ouvida em plenário pode ser reinquirida a qualquer 

momento, a pedido das partes (CPP, art. 473). 

O conselho deve ser dissolvido se o réu estiver indefeso, isto é, quando 

o defensor não conseguir desempenhar em sua plenitude o exercício da defesa 

técnica. 
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Se resultar dos debates o conhecimento da existência de alguma 

circunstância agravante, não articulada no libelo, o juiz, a requerimento da 

acusação, formulará quesito a ela relativo (CPP, art. 484, p. ún., II). 

A leitura dos quesitos deve ser feita em público. A leitura na sala secreta 

não é causa de nulidade. A reclamação deve seguir a leitura, sob pena de 

preclusão, exceto se o erro for de tal monta que induza o conselho em erro, 

caso em que a nulidade será absoluta. 

A Constituição não revogou a sala secreta ou o sigilo das votações. Se o 

julgamento for público, é nulo. 

Desclassificação própria: os jurados desclassificam o crime para não 

doloso contra a vida, sem, no entanto, afirmar qual o novo delito. 

Desclassificação imprópria: os jurados desclassificam o crime e apontam 

qual o crime não doloso praticado, ex: respondem afirmativamente quando à 

existência de imprudência. 

Na desclassificação própria, o juiz tem ampla liberdade de julgamento; 

na imprópria, fica vinculado à definição legal dada pelo júri.  

Se o Tribunal afastou a existência de crime contra a vida, não pode o 

Juiz, considerando a decisão do Júri no julgamento do co-réu, submeter o fato 

ao conhecimento do Tribunal do Júri. (AC 70016705493, R. Ivan Leomar 

Bruxel) 

 

 

 

 

 

 



193 
 
 

 CAPÍTULO XII – RITOS PROCEDIMENTAIS. DOS 

PROCESSOS EM ESPÉCIE 

 

 

1.Procedimento comum ou ordinário 

 

1.1 Sistemas processuais 

 

a) inquisitivo: quando um só órgão – o juiz – desempenha a função de 

acusador, defensor e julgador. 

b) acusatório: as funções são separadas (Brasil). Um órgão acusa, outro 

defende e outro julga. O acusador e o defensor estão no mesmo plano de 

igualdade e são partes. O juiz permanece eqüidistante. 

 

1.2 Características do sistema acusatório 

  

Contraditório (CF, art. 5º, LV), a oralidade, a verdade real, a presunção 

de inocência (CF, art. 5º, LVII), da oficialidade, da indisponibilidade do 

processo, da publicidade (CPP, art. 792), do juiz natural e da iniciativa das 

partes. 

 

1.3 Pressupostos de existência da relação processual 

 

a) um órgão jurisdicional legitimamente constituído e que possua 

jurisdição para o caso; 

b) causa penal como objeto do processo; 
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c) órgão regular de acusação e de defensor, independente ou não da 

presença do acusado. 

 

1.4 Pressupostos de validade 

 

Circunstâncias indispensáveis para que o processo se desenvolva 

legitimamente, de forma regular. Sem eles o processo é nulo. 

 

1.5 Da instrução criminal. Conceito 

 

Os processos de competência do juiz singular são monofásicos, porque 

constituído de uma única fase formada pela instrução contraditória e pelo 

julgamento. 

 

1.5.1 Início da instrução  

 

Inicia-se com o interrogatório do acusado. A presença do defensor 

durante o interrogatório, do início ao fim, é obrigatória, sob pena de nulidade, 

nos termos do art. 185, caput e §1º do CPP (L. 10.792/03). O MP tem a 

prerrogativa de fazer-se ou não presente ao ato (CPP, art. 188). 

Seguidamente, tem-se o prazo de três dias para que o réu ofereça 

defesa prévia. 

 

1.5.1.1 Prazo para a defesa prévia 

 

Se o réu tiver defensor constituído, o prazo para a defesa prévia começa 

a contar a partir do dia do interrogatório. 
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A intimação é obrigatória se o defensor no interrogatório for ad hoc e o 

réu nomear advogado no decorrer da instrução. 

 

1.5.1.2 Faculdade de apresentação da defesa prévia 

 

A apresentação da defesa prévia é uma faculdade, sendo peça 

dispensável a critério do defensor, não ensejando, por isso, nulidade 

processual a sua falta (STF). O que anula o processo é a falta de intimação do 

defensor para sua apresentação. 

 

1.5.1.3 Matéria da defesa prévia 

 

Sob pena de preclusão, deve ser argüida a incompetência do juízo. 

Essa incompetência é a relativa, já que a absoluta pode ser alegada em 

qualquer grau de jurisdição. 

As exceções (CPP, art. 108 e 109); pode a defesa requerer as 

diligências que entender convenientes (CPP, art. 399); requerer a juntada de 

documentos (CPP, art. 400) e arrolar testemunhas, até o número de oito. 

Não se compreender nesse número as testemunhas referidas e as que 

não prestam compromisso (CPP, art. 398, p. ún.). 

 

1.5.1.4 Substituição de testemunhas (CPP, art. 397) 

 

Se não for encontrada, pode ser deferida a sua substituição, no prazo de 

três dias, desde que não seja o fim frustrar o disposto no art. 41 (apresentação 

das testemunhas na denúncia) ou no art. 395 (na defesa prévia). Não sendo 

indicada, prosseguir-se-á nos demais termos do processo. 
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O STJ já decidiu que o prazo para a substituição é de dez dias da 

audiência designada. 

 

1.5.1.5 Ordem da oitiva 

 

As testemunhas da acusação serão ouvidas em primeiro lugar (CPP, art. 

396, caput, 2ª parte). Tem-se considerado que é causa de nulidade relativa 

que depende de demonstração de prejuízo para o réu (STF). 

 

1.5.2 A fase do art. 499 

 

É oportunidade para realização de diligências imprescindíveis, não 

refazimento da instrução. 

O assistente do MP também poderá manifestar-se, após o promotor. 

Dada a exigüidade do prazo (24 horas), apenas o MP goza do privilégio 

de receber os autos fora do cartório, com vista, e todas as vezes que for 

necessária a sua manifestação. 

A intimação da defesa para os fins do art. 499 é obrigatória, em 

atendimento ao princípio da ampla defesa, sob pena de nulidade relativa. 

 

1.5.3 Alegações finais 

 

Se nada foi requerido na fase do ar.t 499, ou após a realização das 

diligências requeridas, apresentam-se as alegações finais (CPP, art. 500).. 

Abre-se vista dos autos ao MP (ou ao querelante), ao assistente e ao 

defensor do réu, pelo prazo sucessivo de três dias. 

Se forem dois ou mais réus, com defensores diferentes, o prazo será 

comum (CPP, art. 500, §1º). 
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É imprescindível a intimação da defesa para o ato processual, sob pena 

de nulidade, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa (CF, 

art. 5º, LV). 

 

1.5.3.1 Ausência de alegações finais 

 

No procedimento ordinário existem duas posições: 

 a) o não-oferecimento não enseja a decretação de nuidade, 

pois somente ocorre o vício se o defensor não for 

informado para sua apresentação ou quando não lhe for 

concedido prazo (STF, 1993). 

 b) as alegações finais constituem peça essencial para o 

processo, cuja falta acarreta nulidade absoluta, por ofensa 

à ampla defesa (STF – 1995 e STJ – 1992 e 1996). 

No procedimento escalonado do júri, a defesa tem a faculdade de 

apresentar ou não alegações escritas, na fase do art. 406 do CPP, uma vez 

que antecedem mera decisão interlocutória. 

O Ministério Público não pode deixar de apresenta-las, pois pauta o 

princípio da indisponibilidade. 

Em ação penal subsidiária, a falta de apresentação não leva à 

perempção, ocorrendo a retomada do processo pelo MP. 

Na ação penal exclusivamente privada, o não-oferecimento leva à 

perempção e à extinção da punibilidade. 

Quando do oferecimento das alegações finais a parte deve argüir as 

nulidades eventualmente ocorridas na instrução (CPP, art. 571, II) e todas suas 

alegações preliminares e de mérito. 
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1.5.4 Excesso de prazo. Hipóteses ou exceções em que se aceita o 

excesso de prazo. 

 

A prisão do réu além do prazo estabelecido para o término da instrução 

constitui constrangimento ilegal sanável por via de habeas corpus. 

Aceita-se o excesso de prazo: 

• quando a demora estiver devidamente justificada nos 

autos; 

• força maior provada por processo complexo: vários réus, 

necessidade de citação editalícia, expedição de carta 

precatória, instauração de incidente da insanidade mental; 

• quando tiver sido causada pela defesa ou no seu próprio 

interesse; 

• se a instrução já tiver sido encerrada; 

• encontrando-se o processo na fase de alegações finais ou 

na do art. 499 do CPP; 

• se o processo já estiver sentenciado. 

Se o excesso de prazo é injustificado é de se determina a soltura do 

réu preso.  

Tratando-se de réu solto, o excesso de prazo para a instrução criminal 

não acarreta constrangimento ilegal. 

 

2.Procedimento sumário 

 

2.1 Introdução 

 

O rito é relativo única e tão-somente aos crimes apenados com 

detenção cuja pena máxima seja superior a dois anos (L. 10.259/01). No que 
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diz respeito às contravenções, devem todas ser julgadas pelo JEC, estejam ou 

não em legislação especial. 

 

2.2 Rito procedimental 

 

Oferecida a denúncia, procede-se de acordo com os arts. 539 e 538 do 

CPP. 

Após a citação, o réu é interrogado e, a seguir, no prazo de três dias, 

pode apresentar defesa prévia com rol de testemunhas, no máximo de cinco 

(CPP, art. 539, caput e §1º c/c art. 395). 

Serão ouvidas as testemunhas da acusação e os autos vão conclusos 

para que o juiz realize despacho saneador, determinando, em caso de 

necessidade, as diligências necessárias – independentemente do requerimento 

das partes -, sanará as irregularidades e marcará, para um dos oito dias 

seguintes, a audiência de instrução, debates e julgamento. 

Nesta audiência, serão inquiridas as testemunhas da defesa. Inexistindo 

outras diligências ou caso já tenham sido realizadas, passa-se aos debates 

orais. 

Falam o MP e o(s) réu(s), por igual prazo de vinte minutos, mais dez. 

Tem-se admitido a substituição da manifestação oral por memoriais. 

Findo os debates, o juiz profere a sentença em audiência ou, se não se 

julgar habilitado, após conclusão, no prazo de cinco dias. 

 

3.Procedimento sumaríssimo (L. 9099/95 e L. 10.259/01) 

 

3.1 Introdução 
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Aplica-se somente às infrações que a lei definiu como de menor 

potencial ofensivo. Consideram-se desta natureza: 

 a) os crimes punidos com reclusão ou detenção a que seja 

cominada pena máxima de 2 anos, inclusive aqueles cuja 

persecução se dá mediante procedimentos especiais ou 

previstos em legislação especial; 

 b) todas as contravenções penais. 

Com relação aos crimes, a competência será fixada com dois critérios: 

natureza da infração penal e inexistência de circunstância especial que 

desloque a causa para o juízo comum como, por exemplo, o foro por 

prerrogativa de função, a impossibilidade de citação pessoal do acusado e a 

complexidade da causa. 

Os crimes de competência da Justiça Militar e eleitoral, dada a sua 

natureza especial, não se submetem à disciplina da LJE. 

São seus princípios: 

 a) oralidade: somente os atos essenciais serão reduzidos a 

termo ou transcritos por quaisquer outros meios; os demais 

atos serão gravados, se necessário. 

 b) informalidade: os atos processuais a serem realizados não 

serão cercados de rigor formal, de sorte que, atingida a 

finalidade do ato, não há que se cogitar de sua nulidade. 

 c) economia processual: os atos processuais devem ser 

praticados no maior número possível, no menor espaço de 

tempo e de maneira menos onerosa. 

 d) celeridade: rapidez na execução dos atos processuais. 

 e) finalidade e prejuízo: para que os atos processuais sejam 

invalidados, necessária se faz a prova do prejuízo. Não vigora 

no âmbito dos juizados criminais o sistema de nulidades 
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absolutas do CPP, segundo o qual em certas circunstâncias o 

prejuízo é presumido. 

 

3.2 Âmbito da incidência: alteração do conceito de menor potencial 

ofensivo 

  

São consideradas infrações de menor potencial ofensivo e, por esta 

razão, submetidas ao procedimento dos Juizados Especiais, tanto da Justiça 

Comum estadual, quanto da Justiça Federal: 

• todas as contravenções penais, qualquer que seja o 

procedimento previsto; 

• crimes a que a lei comine pena máxima igual ou inferior a 

dois anos de reclusão ou detenção, qualquer que seja o 

procedimento previsto; 

 

“Os delitos de menor potencial ofensivo são aqueles 

disciplinados pelo artigo 61 da Lei nº 9.099/95, com as 

alterações introduzidas pelo art. 2º, parágrafo único da Lei nº 

10.259/2001, ou seja, as contravenções penais e as infrações 

penais a que a lei comine pena máxima não superior a dois 

anos. A competência nos delitos de menor potencial ofensivo é 

dos Juizados Especiais Criminais, independentemente de os 

crimes estarem ou não sujeitos a procedimento especial.“ 

(TRRS, RC 71001501915, R. Alberto Delgado Neto) 

 

• crimes aos quais a lei comine exclusivamente pena de 

multa, qualquer que seja o procedimento previsto. 

 

3.3 Regras especiais 
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 a) conexão e continência da infração de menor potencial 

ofensivo com crime e competência da justiça comum: deve 

existir separação de processos, uma vez que a regra de 

conexão e da continência é de ordem legal, e a sujeição da 

infração de menor potencial ofensivo ao rito do JEC é de índole 

constitucional. Opera-se a cisão entre os processos. 

 b) impossibilidade de citação pessoal do autuado: não 

encontrando o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as 

peças existentes ao juízo comum (LJE, art. 66, p. ún.). 

c) complexidade da causa: se a complexidade ou circunstâncias 

do caso não permitirem a formulação da denúncia, o MP pode 

requerer o encaminhamento das peças existentes ao juízo 

comum (LJE, art. 77, §2º). Isso inclui a realização de qualquer 

providência, inclusive a remessa dos autos à Autoridade 

Policial para a colheita de novos elementos ou, ainda, a 

requisição de documentos (Ada Pellegrini Grinover, Juizados 

Especiais Criminais, 3ª ed. rev. e atual., São Paulo, Ed. RT, 

1999, p. 163)  

“É legal a instauração de inquérito policial com base em termo 

circunstanciado que não enseja propositura de ação penal em 

razão da complexidade ou de circunstâncias da espécie, que 

requisitam o prosseguimento da investigação policial (art. 77, § 

2º, da Lei 9.099/95) (STJ).  Mesmo tratando-se de infrações 

penais de menor potencial ofensivo, nem sempre justificar-se-á 

o reconhecimento da competência dos órgãos veiculados ao 

sistema de Juizados Especiais Criminais, admitindo-se a 

possibilidade de instauração, perante o Juízo comum, do 

processo e julgamento desses ilícitos penais, desde que o 

Ministério Público assim o requeira, fundado na circunstância 

de a complexidade do fato delituoso impedir a formulação 

imediata da denúncia (Lei 9.099/95, art. 77, §2º) (STF).” 

(Roberto Podval, Juizados Especiais Criminais, in Leis Penais 

Especiais e sua Interpretação..., vol. 1, ed. RT, 7ª ed., pág. 

1.917).” 
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 d) reincidente: pode ser processado perante o Juizado 

Especial, embora não tenha direito à transação, nem à 

suspensão condicional do processo. 

 

 e) crimes militares: estão expressamente excluídos do âmbito 

da LJE, por força de seu art. 90-A. 

 

 f) providência cautelar (L. 10.455/02): no caso de violência 

doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, 

o afastamento do autor do fato do lar, domicílio ou local de 

convivência com a vítima. 

 

     g) concurso material: 

“Para os crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena é igual 

ou inferior a dois anos, e em concurso de dois ou mais crimes 

da mesma característica de menor potencial ofensivo, a 

competência é do Juizado Especial Criminal. O concurso de 

crimes, considerada a pena de cada um deles individualmente, 

não enseja a transformação para que se tornem único crime de 

maior potencial ofensivo.” (TRRS, RC 71001501915, R. Alberto 

Delgado Neto) 

 

3.4 Procedimento sumaríssimo 

 

3.4.1 Fase preliminar e transação penal 

 

a) a discricionariedade regrada: 

No lugar do princípio da legalidade, segundo o qual o MP tem o dever de 

propor a ação penal pública, o procedimento da LJE é informado pela 
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discricionariedade acusatória do órgão. Preenchidos os pressupostos legais, 

o representante do MP pode deixar de oferecer a denúncia e propor um 

acordo penal com o autor do fato, ainda não acusado. 

b) termo circunstanciado: 

No JEC não há necessidade de inquérito policial. Elabora-se “termo 

circunstanciado” com a descrição das partes envolvidas, menção à infração 

praticada e a menção de dados que possibilitem a individualização de fatos, a 

indicação das provas, com rol de testemunhas, se houver. 

Na expressão “autoridade policial” do art. 69 da LJE estão 

compreendidos todos os órgãos encarregados da segurança pública. 

c) prisão em flagrante: 

Não será formalizada, nem será imposta fiança, desde que o autor do 

fato seja encaminhado, ato contínuo à lavratura do TC, ao JEC ou assuma o 

compromisso de ali comparecer no dia e hora designados (LJE, art. 69, p. ún.). 

Trata-se de mais uma hipótese em que o agente se livra solto 

independentemente de fiança. 

d) audiência preliminar – composição civil dos danos e transação 

penal: 

A audiência preliminar precede ao procedimento sumaríssimo. 

Destina-se à conciliação tanto cível quanto penal, estando presentes 

Ministério Público, autor, vítima e juiz. 

A composição integra a primeira fase do procedimento e refere-se aos 

danos de natureza civil. 

A transação compõe uma segunda fase, isto é, o acordo penal entre MP 

e o autor do fato, pelo qual é proposta a este uma pena não privativa de 

liberdade, ficando dispensado dos riscos de uma pena de reclusão. 

e) composição dos danos civis (1ª fase): 
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O MP não interfere nesta fase, a não ser que o ofendido seja incapaz. 

Somente é possível nas infrações que acarretem danos materiais e morais à 

vítima. 

Será conduzida pelo juiz ou pelo conciliador sob a sua orientação (LJE, 

art. 73). 

Obtida a conciliação, será homologada pelo juiz togado e terá eficácia de 

título executivo judicial. O ato homologatório é irrecorrível (LJE, art. 74). 

Se a ação penal for de iniciativa privada ou condicionada à 

representação, o acordo homologada acarretará a renúncia ao direito de 

queixa ou representação (LJE, art. 74, p. ún.), extinguindo-se a punibilidade do 

agente (CP, art. 107, V). 

Não obtida a composição, será dada imediatamente a palavra ao 

ofendido para exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a 

termo (LJE, art. 75). Caso a representação não seja oferecida nesta 

oportunidade, não há decadência, devendo-se aguardar o prazo do art. 38 do 

CPP (LJE, art. 78, p. ún.). 

f) transação penal (2ª fase): 

Superada a fase da composição civil sem que se a alcance e havendo 

representação ou sendo caso de ação penal pública incondicionada, segue-se 

a transação penal. 

Consiste em um acordo celebrado entre o MP e o autor do fato, pelo 

qual o primeiro propõe uma pena alternativa, dispensando-se a instauração do 

processo. É a faculdade de o órgão acusatório dispor da ação penal. 

g) pressupostos para a transação penal: 

A discricionariedade para a transação penal é regrada, podendo se 

formulada somente se satisfeitas as exigências legais. 

São seus pressupostos: 

• formulação da proposta por parte do MP; 
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• não ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo 

de cinco anos, pela transação; 

• não ter sido o agente condenado por sentença definitiva, 

transitada em julgado, a pena privativa de liberdade; 

• não ser caso de arquivamento do TC; 

• as circunstâncias do art. 59 do CP lhe serem favoráveis; 

• a aceitação da proposta pelo autor da infração e seu 

defensor. 

h) procedimento para a proposta de transação: 

▪ se a ação for condicionada à representação do ofendido, 

a composição civil impede a transação penal pela extinção 

da punibilidade (LJE, art. 74, p. ún.); 

▪ na ação incondicionada, desimporta a ocorrência de 

composição civil, pois daí não será considerada causa 

extintiva; 

▪ o ofendido não participa da proposta de aplicação, porque 

a ação é pública; também não o assistente do MP, pois 

ainda não há ação penal; 

▪ a proposta pode ser formulada por escrito ou oralmente, 

consistindo em PRD ou multa; 

▪ se aceita, deve sê-lo pelo autor do fato e seu defensor; 

▪ aceita a proposta, será homologada por sentença pelo juiz; 

▪ rejeitada, oferece o MP a denúncia oralmente, 

prosseguindo o processo, ou requererá o arquivamento; 

▪ o juiz não está obrigado a homologar o acordo penal, 

devendo analisar preliminarmente a legalidade da proposta 

e da aceitação; 

▪ se o MP não oferecer a proposta ou se o juiz discordar de 

seu conteúdo, deverá, por analogia ao art. 28 do CPP, 

remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça. 

i) recurso: 
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▪ da decisão homologatória ou não-homologatória caberá 

apelação no prazo de 10 dias; 

▪ não se admite imposição de transação penal de ofício pelo 

juiz; cuida-se de acordo entre as partes, sem interferência 

direta da autoridade judiciária, a quem cabe homologá-la 

ou não. 

j) descumprimento da proposta: 

• não cabe a conversão em pena privativa de liberdade, deve 

o juiz determinar a vista ao Ministério Público para 

oferecimento da denúncia e instauração do processo-

crime. 

k) efeitos da sentença homologatória da transação: 

• não gera reincidência; 

• não gera efeitos civis, não servindo como título executivo 

no juízo cível; 

• não gera maus antecedentes, nem constará da certidão 

criminal; 

• esgota o poder jurisdicional do magistrado; 

• efeitos retroagem à data do fato; 

• no  concurso de agentes, a transação efetuada com um 

dos co-autores ou partícipes não se estende nem se 

comunica aos demais. 

 

3.4.2 Fase processual 

 

 a) oferecimento da denúncia: frustrada a transação penal, 

poderá o MP requerer: 

▪ o arquivamento; 
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▪ devolução dos autos à polícia para realização de 

diligências suplementares, imprescindíveis ao 

esclarecimento dos fatos; 

▪ encaminhamento das peças ao juízo comum (LJE, art. 77, 

§2º); 

▪ oferecer denúncia oral, sendo que a materialidade, ante 

ausência do exame de corpo de delito, pode ser suprida 

pelo boletim médico ou prova equivalente (LJE, art. 77, 

§1º). 

b) citação: ocorre logo após o oferecimento da denúncia oral, 

entregando-se cópia ao acusado em audiência, com 

cientificação imediata de dia e hora da audiência de instrução e 

julgamento (LJE, art. 78, caput). 

A citação será pessoal, afastada a citação por edital, hipóteses em que 

os autos serão remetidos ao juízo comum (LJE, art. 66, p. ún.). 

c) testemunhas: devem ser apresentadas pela defesa no 

prazo de cinco dias antes da audiência de instrução e 

julgamento, sob pena de o Juizado ficar dispensado de intimá-

las para comparecimento e de a audiência não precisar ser 

adiada em vista das ausências (LJE, art. 78, §1º). 

 

d) audiência:  

• aberta a audiência de instrução e julgamento, será dada a 

palavra ao defensor para responder à acusação, devendo 

manifestar-se quanto ao seu recebimento ou rejeição, bem 

como em relação às questões preliminares, prejudiciais e 

ao mérito; 

• recebimento ou não da denúncia ou queixa. Da rejeição 

caberá apelação em dez dias (LJE, art. 82), mas do 

recebimento não cabe recurso; 
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• recebida a denúncia passa-se, de imediato, à instrução e 

julgamento, com oitiva da vítima, de testemunhas da 

acusação, da defesa, interrogatório do acusado, debates 

orais por vinte minutos cada parte e sentença. 

 

3.4.3 Sistema recursal 

 

Os recursos serão enviados a Turmas Recursais, compostas por três 

juízes togados em exercício do primeiro grau de jurisdição. 

O recurso de apelação deverá ser interposto mediante petição escrita, 

acompanhada necessariamente das respectivas razões, sob pena de não-

conhecimento. Interposta a apelação desacompanhada das razões, estas 

devem ser apresentadas no prazo restante, independentemente de nova 

intimação. 

O recorrido será intimado para apresentar resposta (contra-razões) 

também no prazo de dez dias. 

Na hipótese da sentença ser confirmada pelos próprios fundamentos, 

não há necessidade de acórdão, mas de simples ementa (LJE, art. 82, §5º). 

 

a) embargos declaratórios: 

Destinam-se a integrar, completar e corrigir a sentença ou o acórdão 

toda vez que neles existir contradição, omissão, dúvida ou obscuridade. 

Se houver simples erro material, não há sequer necessidade de 

embargos, podendo o próprio juiz corrigir o erro de ofício (LJE, art. 83, §3º). 

Os embargos poderão ser apresentados oralmente ou por escrito, dentro 

do prazo de cinco dias a contar da ciência da decisão. Não há contra-razões. 

Suspenderão o prazo para o recurso. 

b) recurso extraordinário: 



210 
 
 

É cabível contra a decisão das turmas recursais. 

c) recurso especial: 

Não é admitido, uma vez que o art. 105, III da CF só o permite nas 

hipóteses de decisões de tribunais e a turma recursal não é tribunal. 

d) habeas corpus contra decisão de turma recursal: 

É competente para o seu julgamento o STF. 

e) habeas corpus contra decisão do JEC: 

A competência é das turmas recursais do próprio juizado e não do 

Tribunal de Justiça. 

 

3.5 Suspensão condicional do processo (SCP) 

 

Admite-se a possibilidade de o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, propor a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 a 4 

anos, em crimes cuja pena mínima cominada seja igual ou inferior a dois 

anos, abrangidos ou não pela LJE, desde que o acusado: 

▪ não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado 

por outro crime; 

▪ estarem presentes os requisitos que autorizariam a 

suspensão condicional da pena (CP, art. 77). 

A iniciativa de propô-la é exclusiva do Ministério Público (STF, 696), 

não podendo o juiz da causa substituí-lo, aplicando o benefício de ofício. A 

inércia no oferecimento ou o não-oferecimento resolve-se na forma do art. 28 

do CPP. 

Na expedição de precatória, compete ao juízo deprecante fixar as 

condições a serem propostas ao acusado, sob a formulação do MP. 

O benefício da SCP não é aplicável em relação às infrações penais 

cometidas em concurso material ou formal ou em continuidade delitiva, 
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quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da 

majorante, ultrapassar o limite de um ano (STJ, 243). 

Não cabe a SCP em ação penal exclusivamente privada, pois vigora o 

princípio da disponibilidade. 

 

3.6 Questões finais 

 

• na compensação da pena mínima superior a um ano, para 

efeito de admissibilidade da SCP, devem ser consideradas 

as causas especiais de diminuição da pena em seu 

percentual maior. 

• uma vez aceita a proposta, torna-se irretratável, salvo em 

caso de comprovado vício de consentimento. 

• se o júri desclassificar o crime doloso contra a vida para 

infração de menor potencial ofensivo, deve-se aguardar o 

trânsito em julgado da decisão e, só então, remeter os autos 

à sede do juizado. 

• execução da pena de multa: aplicada esta, o seu 

pagamento far-se-á na secretaria do juizado. O valor não 

pago ficará a cargo de cobrança pela procuradoria fiscal 

(CP, art. 51). 

 

4.Procedimentos especiais previstos pelo CPP 

 

4.1 Procedimento dos crimes contra a honra 

 

a) oferecimento da queixa-crime: 
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O juiz abrirá vista ao Ministério Público para que adite a queixa, supra 

irregularidades, saneie omissões, etc., no prazo de três dias. 

b) audiência de tentativa de conciliação: 

O juiz manda notificar os querelantes a fim de que compareçam à 

audiência designada. Serão ouvidos sem a presença dos advogados e, 

conforme o caso, o juiz tentará a conciliação;  

Ocorrendo a ausência do querelante a essa audiência, existem dois 

posicionamentos: (a) ocorre a perempção (CPP, art. 60, III) ou (b) presume-se 

a ausência de intenção de conciliar, sem prejuízo para o processo. A primeira 

posição é majoritária; 

Na ausência do querelado tem-se por frustrada a audiência, autorizando 

o juiz a receber a queixa. 

c) recebimento da queixa-crime: 

Se frustrada a tentativa conciliatória. 

d) citação do querelado; 

e) interrogatório ; 

f) defesa prévia: 

O procedimento, após o recebimento da queixa, passa a ser o como dos 

crimes de competência do juiz singular (CPP, art. 394-405 e 498-502); 

A retratação  do querelado (CP, art. 143) tem sua aplicação restrita à 

ação penal privada, relativa aos crimes de calúnia e difamação. Na ação penal 

pública condicionada a retratação é incabível. 

No oferecimento da defesa prévia, o querelado poderá apresentar 

exceção da verdade ou de notoriedade. 

São hipóteses de cabimento das exceções (verdade e notoriedade): 
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▪ crime de calúnia: para o fim de demonstrar que as 

imputações são verdadeiras, hipótese em que o fato 

(calúnia) será atípico; 

▪ crime de difamação contra funcionário público no 

exercício de suas funções: pela supremacia do interesse 

da administração pública; 

▪ crime de difamação praticada pela imprensa: é cabível 

desde que o ofendido permita; 

▪ difamação e exceção de notoriedade: será possível, pois 

se o fato era notório, a vítima não foi difamada. 

Não cabem as exceções: 

▪ de veracidade e crime de difamação: pois ninguém é 

censor da vida alheia. Pouco importa a exceção da 

verdade, pois se o fato for verdadeiro, continuará havendo 

o crime; 

▪ crime de injúria: nenhuma das exceções, pois se imputa um 

adjetivo desairoso. 

Se o querelante gozar de foro privilegiado e lhe for oposta exceção, o 

juiz deverá remeter o processo para o tribunal competente para julgar o 

querelante. O tribunal aprecia-la-á, devolvendo, em seguida, os autos. 

 

4.2 Procedimento dos crimes funcionais 

 

O procedimento do art. 514 do CPP aplica-se a todos os crimes 

funcionais afiançáveis, ficando excluídos os inafiançáveis. 

Os crimes funcionais são próprios ou impróprios, conforme possam ou 

não, ser praticados apenas por funcionário público. 

Tanto os crimes próprios como os impróprios submetem-se ao 

procedimento especial, bastando serem afiançáveis. 
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Os únicos crimes inafiançáveis são o excesso de exação (CP, art. 316, 

§1º) e a facilitação ao contrabando e descaminho (CP, art. 318). 

 

4.2.1 Procedimento 

 

a) oferecimento da denúncia ou queixa: 

O juiz, antes de recebê-la, determinará não só a sua autuação, mas 

também mandará notificar o agente para apresentar sua defesa preliminar no 

prazo de 15 dias. 

A falta desta defesa acarreta a nulidade do processo. 

A partir do recebimento da denúncia, o procedimento se ordinariza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 
 
 

CAPÍTULO XIII – RECURSOS EM GERAL. 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS. 

 

 

1. Conceito 

 

É a providência legal imposta ao juiz ou concedida à parte interessada, 

consistente em um meio para obter nova apreciação da decisão ou situação 

processual, com o fim de corrigi-la, modifica-la ou confirma-la. 

 

2. Pressupostos recursais 

  

2.1 Pressupostos objetivos 

 

São eles: cabimento, adequação, tempestividade, regularidade e 

inexistência de fato impeditivo ou de fato extintivo. 

 

a) cabimento: o recurso deve estar previsto na lei; 

 

b) adequação: o recurso deve ser adequado à decisão que se quer 

impugnar, pois, para cada decisão a lei prevê um recurso adequado. 

• teoria da fungibilidade dos recursos (teoria do recurso indiferente): a 

interposição equivocada de um recurso pelo outro não impede o seu 

conhecimento, desde que oferecido dentro do prazo do recurso correto e 

contanto que não haja má-fé do recorrente (CPP, art. 579). Além da má-fé, a 

jurisprudência tem exigido a inexistência de erro grosseiro. 
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• unirrecorribilidade das decisões: para cada decisão, só existe um único 

recurso adequado – a parte não pode interpor mais de um recurso contra a 

mesma decisão, visando a mesma pretensão. 

Se, por exemplo, o juiz denega o sursis na sentença condenatória, o 

único recurso cabível será o de apelação, embora a lei disponha ser também 

cabível o recurso em sentido estrito, porque o único recurso que cabe das 

sentenças condenatórias é a apelação. 

Já em razão da subsidiariedade, em não havendo decisão terminativa 

fora das hipóteses do art. 581, como quando o juiz julga extinta a punibilidade 

do agente (CPP, art. 581, VIII), o recurso cabível é o ReSE. A parte principal do 

recurso (extinção da punibilidade) é especial. 

• variabilidade dos recursos: permite desistir de um para interpor outro, 

desde que no prazo. O Ministério Público não pode desistir dos recursos por 

ele interpostos (CPP, art. 42 e 576). 

c) tempestividade: a interposição do recurso deve ser feita no prazo 

previsto em lei. No processo penal, em regra, o prazo é de cinco dias. 

• 48 horas: 

- carta testemunhável (CPP, art. 640); 

• dois dias: 

- embargos declaratórios (CPP, art. 619); 

• cinco dias: 

- recurso em sentido estrito (CPP, art. 586); 

- protesto por novo júri (CPP, art. 607, §2º); 

- agravo de instrumento de despacho denegatória de recurso 

extraordinário ou especial (L. 8038/90, art. 28); 

- recurso ordinário constitucional; 

- apelação (CPP, art. 593). 
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• dez dias: 

- embargos infringentes ou de nulidade (CPP, art. 609, p. ún.); 

- apelação no Juizado Especial, já acompanhada das respectivas razões 

(LJE, art. 82, §1º); 

• sem prazo: 

- remessa de ofício. 

De acordo com o que dispõe o art. 798 do CPP, os prazos recursais são 

fatais, contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou 

feriado, salvo se houver impedimento do Juiz, força maior ou obstáculo judicial 

oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, §4º). 

O prazo para o Ministério Público não se inicia da aposição do “ciente”, 

mas da data constante do livro de carga do cartório. 

No caso de defensores constituídos, o prazo flui a partir do primeiro dia 

útil seguinte à publicação no Diário Oficial. 

Sendo a decisão proferida na presença das partes, o prazo contar-se-á 

do primeiro dia útil seguinte à audiência ou sessão em que for proferida a 

decisão. 

Quando a parte for cientificada da decisão no próprio processo, o dia do 

começo será aquele em que a parte manifestar, nos autos, ciência inequívoca 

da sentença ou despacho. 

Os defensores públicos, em ambas as instâncias, devem ser intimados 

pessoalmente e gozam de prazo em dobro para interpor recurso. 

É irrelevante a ordem em que são intimados da sentença defensor e réu, 

pois o prazo para recorrer só tem início após a última intimação. 

Havendo dúvida quanto a tempestividade do recurso, a dúvida se 

resolve em favor do recorrente. 
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Os prazos contam-se da intimação e não da juntada aos autos do 

mandado. 

No caso de carta precatória, o prazo é contado a partir da juntada da 

carta aos autos do processo. Neste caso, também da intimação – STF, 710. 

d) regularidade: o recurso deve preencher as formalidades legais para 

ser recebido. No que diz respeito à forma, a regra geral está inscrita no art. 578 

do CPP, podendo o recurso ser interposto por petição ou por termo nos 

autos. 

Em alguns casos, só se admite a interposição por petição, como nos 

casos: 

• embargos infringentes; 

• embargos declaratórios; 

• carta testemunhável; 

• recurso extraordinário; 

• recurso especial; 

• correição parcial. 

O STJ tem admitido a apelação, o ReSE e o protesto por novo júri até 

mesmo por cota nos autos, acompanhado da assinatura do recorrente. 

• motivação: também formalidade essencial; a apresentação de razões 

é obrigatória, sem as quais se opera nulidade. No caso do Ministério Público a 

nulidade decorre da aplicação do princípio da indisponibilidade da ação penal 

pública, segundo o qual, depois de iniciada, não pode o Ministério Público dela 

desistir. Da mesma forma, não pode restringir o âmbito do seu recurso nas 

razões, porque isso também equivaleria a uma desistência tácita. Além disso, o 

representante ministerial é obrigado a oficiar em todos os termos da ação penal 

sob pena de nulidade, não podendo recusar-se à prática de ato de ofício (no 

caso, a apresentação das razões), sob pena de nulidade (CPP, art. 564, III, ‘d’). 

Quanto à defesa, o não-oferecimento de razões importaria em 

inequívoco prejuízo à ampla defesa, reputando-se também obrigatória a sua 
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apresentação. A apresentação tardia das razões importa em mera 

irregularidade, sem qualquer conseqüência processual. 

Mesmo no caso da apelação, mesmo o art. 601 dizendo que o recurso 

pode subir “com ou sem razões”, é indispensável a apresentação quando o 

réu tem defensor dativo ou, embora constituído, encontra-se assistido por 

curador por ser menor. Não apresentadas, deve o juiz nomear outro advogado 

para o ato. Intimado o defensor constituído, não as apresentando, deve o réu 

ser cientificado de sua desídia para que constitua outro ou lhe seja nomeado 

dativo, ad hoc. 

O protesto por novo júri é exceção à obrigatoriedade da motivação, 

sendo que a sua simples interposição é suficiente, não havendo necessidade 

de razões, mesmo porque não haverá contra-razões. 

e) fatos impeditivos: são aqueles que impedem a interposição do recurso 

ou seu recebimento, e, portanto, surgem antes de o recurso ser interposto. 

Decorrem da renúncia e do não-recolhimento do réu à prisão, nos casos em 

que a lei exige. 

A renúncia ao direito de recorrer é sempre anterior ao recurso, pois só 

se renuncia a fazer o que ainda não foi feito. A renúncia é sempre 

absolutamente irrevogável e receptícia – preclusão lógica. 

• divergência entre a vontade do réu e a do defensor em recorrer: a 

jurisprudência do STF e do STJ vem adotando o entendimento de que 

prevalece a vontade técnica do defensor – STF, 705. 

• obrigatoriedade de recolhimento à prisão para poder recorrer (CPP, art. 

594): o recolhimento à prisão é condição para a apelação, salvo quando for 

condenado por infração da qual se livre solto, prestar fiança, ou for primário e 

portador de bons antecedentes. Fora desses casos, sua fuga caracterizará fato 

impeditivo do recurso. 

O reincidente e o portador somente podem apelar após se recolherem à 

prisão (STF, duas decisões de 1997 em sentido contrário). O réu que por 

ocasião da sentença condenatória se encontrava preso em razão de flagrante 
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ou preventiva, embora primário e de bons antecedentes, não pode apelar em 

liberdade. 

• STF, 393 – para requerer a revisão criminal, o condenado não é 

obrigado a recolher-se à prisão. 

 

f) fatos extintivos: são os fatos supervenientes à interposição do 

recurso, que impedem o seu conhecimento. São fatos extintivos a desistência e 

a deserção.  

• desistência: a desistência decorrer da expressa manifestação de 

vontade do recorrente, no sentido de não prosseguir com o recurso interposto. 

O Ministério Público não pode desistir dos recursos interpostos (CPP, 

art. 576). O defensor só pode faze-lo se tiver poderes especiais. 

A jurisprudência tem entendido que, tanto no caso de desistência como 

no de renúncia, deve prevalecer a vontade do defensor técnico sobre a do 

acusado leigo.. 

• deserção: é o ato de abandonar o recurso, equivale à desistência tácita 

ou presumida. 

Pode decorrer da falta de preparo ou da fuga logo após interposto o 

recurso. A recaptura não torna sem efeito a deserção. A deserção não se 

aplica ao recurso em sentido estrito. 

No caso de apelação do Ministério Público no interesse do réu, a fuga 

deste não implica deserção, uma vez que, não podendo desistir do recurso, 

nunca será possível julgar deserto o recurso ministerial. 

 

2.2 Pressupostos subjetivos 

 

São eles: interesse jurídico e legitimidade para recorrer. 
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a) interesse jurídico (CPP, art. 577, p. ún.): o interesse exigido não é o 

interesse moral, mas o interesse processual. Decorre sempre da necessidade 

para a parte obter uma situação processual mais vantajosa. Para tanto, é 

preciso que tenha havido sucumbência, ou seja, o desacolhimento total ou 

parcial de sua pretensão no processo. Não se concebe a utilização do recurso 

apenas para obter afirmação de conteúdo meramente doutrinário. 

 • interesse do Ministério Público em recorrer da sentença 

condenatória em favor do réu: o STF já decidiu reiteradas vezes que o MP 

pode recorrer da sentença condenatória em favor do réu, na qualidade de 

custos legis. O Ministério Público é parte imparcial e mesmo quando é parte 

não deixa de ser fiscal da lei. 

No entanto, se o representante ministerial pede a condenação e o juiz, 

acolhendo integralmente esse pedido, condena o réu, faltaria sucumbência e, 

por conseguinte, interesse para o recurso em favor do condenado – Atenção, o 

STF e o STJ colocam a liberdade de convicção do Promotor de Justiça acima 

da regra do interesse recursal e do princípio da unidade do MP, admitindo o 

recurso em qualquer hipótese. 

 • absolvição – recurso do réu a fim de mudar o fundamento da 

sentença absolutória: é cabível a apelação. 

b) legitimidade: o recurso deve coincidir com a posição processual da 

parte. Podem interpor recursos o Ministério Público, o querelante, o réu ou seu 

defensor (CPP, art. 577). 

A Defensoria Pública tem legitimidade para recorrer em favor do réu 

revel, mesmo que este, em face de sua ausência, não tenha ratificado o 

recurso. 

O Ministério Público é parte ilegítima para apelar da sentença 

absolutória na ação penal exclusivamente privada, pois o querelante pode 

dispor como quiser da ação, perdoando o ofendido ou simplesmente 

conformando-se com o decreto absolutório.  
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A apelação interposta por réu leigo deve ser conhecida, porque ele é 

parte legítima para recorrer. 

Tem-se admitido a interposição por advogado sem procuração, com 

mandato verbal, ou por defensor dativo, sem a anuência do réu preso. 

 

2.3 Interposição (CPP, art. 578, caput) 

 

A interposição por termo nos autos ocorre quando a parte manifesta 

verbalmente a vontade de recorrer e esta é registrada nos autos pelo escrivão. 

Constando da ata de julgamento e assinada pelo apelante, é eficaz a apelação 

interposta verbalmente no Plenário do Júri. 

O recurso por termo não tem nenhum rigor formal. Assim, deve ser 

recebida a apelação, quando o defensor, ao ser intimado, apõe, ao pé da 

sentença, simplesmente o desejo de recorrer. 

A explanação dos motivos não é necessária no momento da 

interposição, apenas quando do oferecimento das razões, salvo na Lei 

9099/95, em que o recurso deverá vir acompanhado das respectivas razões. 

Admite-se a interposição de recurso por telex ou fax (L. 9800/99), 

condicionando-se a eficácia dessa forma de interposição à entrega dos 

originais em juízo dentro do prazo máximo de cinco dias a contar do seu 

encerramento. 

As hipóteses de recurso necessário são (a) as decisões que 

concederem habeas corpus (CPP, art. 574,I), (b) as sentenças de absolvição 

sumária no júri (CPP, art. 574, II e 471), (d) das sentenças que concederem 

reabilitação criminal (CPP, art. 746) e (d) do despacho que determinar o 

arquivamento e das sentenças absolutórias nos crimes contra a economia 

popular (L. 1521/51, art. 7º). 

 • juízo de prelibação dos recursos: trata-se do juízo de 

admissibilidade dos recursos, antes do conhecimento pelo mérito. Dá-se por 

meio da verificação do preenchimento dos pressupostos recursais objetivos e 
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subjetivos. Em alguns recursos, tal juízo é feito tanto pelo órgão jurisdicional a 

quo, no momento de receber ou não o recurso interposto, quanto pelo ad 

quem, antes de julgar o recurso. Em outros, o órgão recorrido é obrigado a 

receber o recurso e remete-lo à instância superior, sem qualquer juízo 

prelibativo, ficando este exame prévio restrito ao tribunal ad quem. 

Caso o juízo seja negativo, o recurso é extinto sem julgamento de 

mérito. Na dúvida, o recurso deve ser recebido.  

A delibação do recurso, isto é, o julgamento de seu mérito, só será 

possível após efetuado o juízo prelibativo. 

 • os recursos regem-se, quanto à sua admissibilidade, pela lei 

vigente ao tempo em que a decisão foi proferida (CPP, art. 2º). 

Na apelação, a admissibilidade compete tanto ao juiz apelado quanto ao 

tribunal competente para julgar o apelo. 

No recurso em sentido estrito, no agravo em execução e na carta 

testemunhável, não existe juízo de admissibilidade em primeira instância, pois 

o juiz ou o Escrivão estarão obrigados a receber e processar o recurso, ainda 

que não preenchido pressuposto recursal algum. 

 

2.4 Efeitos 

 

a) devolutivo: é comum de todos os recursos. Consiste em transferir à 

instância superior o conhecimento de determinada questão. Trata-se da 

devolução ao órgão jurisdicional para o reexame da matéria objeto da decisão. 

Há recursos em que o reexame da matéria é devolvido ao próprio órgão 

recorrido, como é o caso dos embargos declaratórios. Esses recursos são 

chamados iterativos. 

Outros, só devolvem a questão para o órgão jurisdicional ad quem, como 

é o caso da apelação. São os chamados recursos reiterativos. 
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Enfim, há os recursos mistos, nos quais a questão é reexaminada pelo 

próprio órgão recorrido e, também, pelo órgão de instância superior, como é o 

caso do recurso em sentido estrito e do agravo em execução. 

 

b) suspensivo: o recurso funciona como condição suspensiva da 

eficácia da decisão, que não pode ser executada até que ocorra o julgamento 

final. 

A apelação da sentença absolutória não tem efeito suspensivo; a da 

sentença condenatória somente terá se o réu for primário e possuidor de 

bons antecedentes. 

O recurso em sentido estrito da sentença de pronúncia suspende a 

realização do júri, mas não impede a prisão provisória, se o pronunciado for 

reincidente ou tiver maus antecedentes. 

Ao recurso extraordinário e ao especial a lei não confere efeito 

suspensivo (L. 8038/90, art. 27, §2º). 

c) extensivo: no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso 

interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam 

exclusivamente pessoais, aproveitará aos demais. Exige que as situações 

processuais sejam idênticas. 

Só poderá estender-se ao réu que não apelou (a) na inexistência 

material do fato, (b) atipicidade do fato ou este não constituir crime e (c) causa 

de extinção da punibilidade que não seja de caráter pessoal. 

d) regressivo, iterativo ou diferido: possibilita o juízo de retratação 

por parte do órgão recorrido, cabendo alterar o revogar parcial ou totalmente a 

decisão. 
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CAPÍTULO XIV – RECURSOS EM ESPÉCIE 

 

 

1.Apelação  

 

1.1 Conceito 

 

Recurso interposto de decisão definitiva ou com força de definitiva, para 

segunda instância com o fim de que se proceda ao reexame da matéria, com a 

conseqüente modificação total ou parcial da decisão. 

 

1.2 Características  

 

É um recurso amplo, porque, de regra, devolve o conhecimento pleno da 

matéria impugnada. O apelante não pode formular na apelação novo pedido, 

até então inexistente, e que, por esse motivo, não foi objeto de julgamento na 

instância inferior. 

É um recurso residual, que só pode ser interposto se não houve 

previsão expressa de cabimento de recurso em sentido estrito para a hipótese. 

Goza de primazia em relação ao recurso em sentido estrito, de modo 

que se a lei prever expressamente o cabimento deste último recurso com 

relação a uma parte da decisão e a apelação do restante, prevalecerá a 

apelação, que funcionará como único recurso oponível. 

 

1.3 Apelação plena e limitada 

 

O recurso cria e limita a competência do tribunal para rever a matéria. A 

parte que invoca o reexame pelo juízo ad quem, ao mesmo tempo, fixa-lhe a 
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extensão. Trata-se do princípio do tantum devolutum quanto apellatum (CPP, 

art. 599). 

O recurso pode ter por objetivo o reexame completo da causa, quando a 

parte pleiteia a reforma integral da sentença. Neste caso, teremos a chamada 

apelação plena ou ampla. 

Pode ocorrer, contudo, que a apelação se volte contra parte da decisão, 

limitando o campo de apreciação pelo tribunal, caso em que será chamada de 

limitada ou restrita. O recurso parcial só é possível quando o recorrente 

determinar com absoluta clareza e precisão a sua pretensão recursal. 

Na dúvida, o recurso deve ser recebido em sua integralidade. 

 • momento processual em que o apelante deve limitar os termos 

de sua apelação: no caso do Ministério Público, tem-se entendido que é na 

petição de interposição que se estabelecem os limites do apela, uma vez que o 

promotor, apelando em termos amplos, não poderia jamais restringir o âmbito 

do seu recurso nas razões. A extensão da apelação se mede pela petição de 

interposição. 

No caso da defesa, os limites do recurso também são fixados na 

interposição. A apelação existe no momento em que é interposta, e não 

quando são oferecidas razões. 

É possível, entretanto, que a parte, restringindo o apela na petição, o 

amplie nas razões, mas ainda dentro do prazo legal. 

 

1.4 Legitimidade e interesse 

 

O Ministério Público não pode recorrer da sentença absolutória proferida 

em ação penal de iniciativa privada, mas tem legitimidade para apelar em favor 

do réu, seja na ação pública ou privada, na função de fiscal da lei. 



227 
 
 

Já o assistente de acusação só tem legitimidade recursal supletiva, de 

modo que se a apelação do Ministério Público for ampla, a daquele não será 

conhecida. Sendo parcial, tem legitimidade. 

O STF já entendeu que o assistente da acusação pode apelar visando 

aumento da pena ou total procedência da denúncia, pois a sua função é a de 

auxiliar da justiça. 

A Defensoria Pública tem legitimidade para apelar em favor do réu revel, 

independentemente de sua ratificação (STF). 

O defensor dativo não está obrigado a apelar. 

 

1.5 Apelação subsidiária do apelo oficial 

 

Se o Ministério Público não interpõe a apelação no prazo de cinco dias, 

o ofendido ou seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão poderão apelar 

ainda que não se tenham habilitado como assistentes, desde que o façam no 

prazo de quinze dias, a contar do dia em que terminar o prazo do Ministério 

Público. 

  

1.6 Prazo de apelação do assistente da acusação 

 

a) assistente não-habilitado: prazo de quinze dias, a contar do término 

do prazo para o Ministério Público recorrer; 

b) assistente habilitado: prazo de cinco dias após a sua intimação, desde 

que tenha sido intimado após o Ministério Público; 

c) assistente habilitado: prazo de cinco dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença para o Ministério Público, se o assistente for intimado 

antes. 
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1.7 Renúncia e desistência 

 

O defensor dativo não pode desistir do recurso interposto, pois, para 

isso, necessitará de poderes especiais. Contudo, não está obrigado a apelar, 

em face da voluntariedade dos recursos. O defensor público também não está 

obrigado a recorrer. 

Quanto à renúncia e desistência, deve sempre prevalecer as vontade do 

profissional habilitado (STF e STJ). 

 

1.8 Cabimento da apelação nas sentenças do juiz singular 

 

Cabe apelação nas sentenças definitivas de condenação ou absolvição. 

São as sentenças que põem fim à relação jurídica processual. 

De quase toda sentença absolutória cabe apelação, ressalva-se a 

absolvição sumária no processo do júri, da qual cabe o reexame necessário e 

recurso em sentido estrito. 

Também cabe apelação das decisões que julgando mérito, põem fim à 

relação processual sem absolver ou condenar (definitivas em sentido estrito ou 

terminativas de mérito), são exemplos, desde que a hipótese não esteja 

prevista no art. 581 do CPP: 

• resolve o incidente de restituição de coisas apreendidas; 

• homologa ou não laudo do pedido de busca e apreensão 

nos crimes contra a propriedade imaterial; 

• indefere pedido de justificação; 

• autoriza levantamento de seqüestro, etc; 

Na Lei 9.099/95, a decisão que rejeita a denúncia tem força de definitiva, 

sendo apelável (LJE, art. 82, §1º). 
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Assim, cabe apelação de todas as decisões definitivas ou com força de 

definitivas, desde que a lei não preveja expressamente o ReSE, pois a 

apelação é recurso residual. 

 

1.9 Apelação das decisões do júri 

 

Tem caráter restrito, pois não devolve à instância superior o 

conhecimento pleno da questão; por força da garantia constitucional da 

soberania dos veredictos. 

Interposta a apelação por um dos motivos legais (CPP, art. 593, III), o 

tribunal fica circunscrito a eles, não podendo ampliar o campo de análise. 

São quatro hipóteses no art. 593, III: 

 a) nulidade posterior à pronúncia: a nulidade anterior à pronúncia 

já foi analisada nesta própria decisão ou no recurso contra ela interposto, 

operando-se preclusão. 

 • nulidade relativa: deve ser argüida logo após o início do 

julgamento, em seguida ao pregão das partes, sob pena de considerar-se 

sanada (CPP, art. 571, V). Se ocorrer durante o julgamento, o protesto deve 

ser feito logo após a sua ocorrência, sob pena de ser convalidada (CPP, art. 

571, VIII). 

A falta de protesto oportuno impede que seja argüida como preliminar do 

recurso e deve haver demonstração do prejuízo. 

 • nulidade absoluta: não há necessidade de argüição, nem de 

comprovação do prejuízo, pois o vício jamais se convalida. 

 b) sentença do juiz-presidente contrária à letra da lei ou à decisão 

dos jurados: os jurados decidem o fato e o juiz-presidente aplica a pena, de 

acordo com esta decisão, não podendo dela desgarrar-se. 
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Outra hipótese de apelação é a do juiz incidir em erro na sentença (erro 

in procedendo). Cuidando-se de erro material ou uma das hipóteses previstas 

no art. 382 (embargos declaratórios), a sentença poderá ser simplesmente 

retificada, não havendo necessidade de anular-se o júri (CPP, art. 593, §1º). 

 c) quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena 

ou da medida de segurança: provido o apelo, estas serão adequadas. 

Compreendendo duas hipóteses: a) aplicação da pena com violação do critério 

trifásico e b) aplicação de pena injusta (CPP, art. 593, §2º). 

No primeiro caso, a sentença poderá ser anulada por vício formal (erro in 

procedendo). No segundo, há erro in judicando, de maneira que é 

desnecessária a anulação da sentença, bastando a retificação. 

Não é possível que sem anulação do julgamento exclua-se agravantes e 

qualificadoras, pois implicaria reforma direta da decisão dos jurados. O tribunal 

poderia, no máximo, anular o julgamento por decisão contrária à prova dos 

autos (STF – 1989 e STJ). 

 d) a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos 

autos: é a decisão que não encontra nenhum elemento de convicção. Não é o 

caso da condenação fundada na versão mais fraca. 

Só cabe apelação por este fundamento uma única vez. Possui efeito 

extensivo (CPP, art. 593, §3º). 

No caso de condenação por crimes conexos, o tribunal pode anular a 

decisão com relação a um, mantendo-a quanto aos demais. 

 

1.10 Prazo 

 

Em regra é de cinco dias. 

No caso do réu, devem ser intimados ele e seu defensor, iniciando-se o 

prazo após a última intimação 
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Para as sentenças proferidas em julgamento no júri popular, o prazo 

começa a fluir a partir da publicação da sentença na própria sessão de 

julgamento (CPP, art. 798, §5º, ‘b’). 

Para o assistente, (a) se não estiver habilitado nos autos, o prazo é de 

15 dias após o término do prazo para o MP e (b) se está habilitado: (i) foi 

intimado da decisão antes do MP, o prazo corre do decurso para o MP e é de 5 

dias ou (ii) foi intimado após o MP, o prazo é de 5 dias desde a própria 

intimação. 

 

1.11 Processamento 

 

Interposta a apelação, as razões devem ser oferecidas dentro do prazo 

de oito dias, salvo na Lei 9.099/95. É obrigatória a intimação do apelante para 

que inicie a correr o prazo para o oferecimento das razões de apelação. 

Se houver assistente, este arrazoará no prazo de três dias do MP. 

Em se tratando de ação movida pelo ofendido, o MP oferecerá suas 

razões, em seguida, pelo prazo de três dias. 

Os autos podem ser retirados do cartório para razões pelo advogado, 

exceto se houver mais de um réu, defensores diversos e prazo comum. O MP 

tem vista sempre fora do cartório. 

O apelando, desejando, poderá oferecer as suas razões em segunda 

instância (CPP, art. 600, §4º). 

O MP não pode desistir do recurso ou restringir o âmbito nas razões. A 

defesa também não pode mudar a fundamentação do apelo nas razões de 

recurso. 

Não existe juízo de retratação. 

Os autos não podem subir sem razões. No caso de defensor constituído, 

o réu deve ser intimado da desídia do seu patrono, a fim de que seja 
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constituído novo defensor ou nomeado dativo para a apresentação das razões. 

O defensor dativo também está obrigado a arrazoar o recurso. 

A apresentação tardia das razões não impede o conhecimento do 

recurso. 

O defensor está obrigado a oferecer contra-razões, sob pena de 

nulidade. 

O MP de segunda instância pode opinar livremente, já que não é parte.  

É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da 

renúncia do defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro 

(STF, 708). 

O intervalo entre a intimação pela imprensa oficial e o julgamento é de 

48 horas. 

 

1.12 Liberdade provisória 

 

A apelação da sentença absolutória não tem efeito suspensivo, de modo 

que o réu, se estiver preso, deverá ser colocado imediatamente em liberdade 

(CPP, art. 596, caput). 

A apelação da sentença condenatória só tem efeito suspensivo se o réu 

for primário e tiver bons antecedentes, e assim ficar estabelecido na sentença. 

O réu, nesta hipótese, terá o direito de apelar am liberdade. 

Se o réu, por ocasião da sentença condenatória, encontrava-se preso 

em razão de flagrante ou preventiva, não pode apelar em liberdade, ainda que 

primário e portador de bons antecedentes. 

O art. 594 foi recepcionado pela Constituição (STF e STJ, 9).  

Havendo omissão do juiz quanto ao direito do réu de apelar em 

liberdade, o recorrente poderá solicitar que o julgador se pronuncie, 

complementando a sentença. É obrigação do juiz se manifestar. 
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1.13 Reformatio in pejus 

 

É a possibilidade do tribunal prejudicar a situação processual do réu em 

virtude de recurso da defesa. 

O art. 617 do CPP proíbe a reformatio in pejus, ao dispor que o tribunal 

não pode agravar a pena quando só o réu tiver apelado. 

- STF, 160. 

 

1.14 Reformatio in pejus indireta 

 

Anulada a sentença condenatória em recurso exclusivo da defesa, 

não pode ser prolatada sentença nova mais gravosa do que a anulada. É 

entendimento pacífico no STF. 

A regra não tem aplicação para limitar a soberania do Tribunal do Júri, 

já que a lei que veda a reformatio in pejus indireta não prevalece sobre o 

princípio constitucional da soberania dos veredictos. Assim, aqui pode ser 

prolatada decisão mais grave. 

No entanto, caso a votação do primeiro julgamento seja repetido, o juiz-

presidente não pode impor pena maior do que a do primeiro júri, pois a ele se 

aplica a vedação legal. 

Sendo a sentença anulada por recurso exclusivo da defesa, mas pelo 

vício da incompetência absoluta, a jurisprudência não tem aceito a regra da 

reformatio in pejus, não tendo eficácia, a sentença anulada, de limitar a pena 

de nova decisão. 

 

1.15 Reformatio in mellius 
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STF – não é possível que o tribunal, a partir de recurso exclusivo da 

acusação, melhor a situação processual do réu, em ofensa ao princípio da 

devolução (efeito devolutivo); 

STJ (prevalente) – é pacífico que a lei só proibiu a reformatio in pejus, 

não havendo qualquer óbice para o julgamento extra petita, desde que para 

favorecer o réu. 

 

2.Recurso em sentido estrito 

 

2.1 Conceito 

 

Recurso através do qual se procede ao reexame de uma decisão nas 

matérias especificadas em lei, possibilitando ao juiz recorrido uma nova 

apreciação da questão, antes da remessa dos autos à segunda instância. 

Cabe nas hipóteses do art. 581 do CPP, que não admite ampliação. As 

expressões não são literais, admitindo interpretação; assim, se cabe recurso da 

rejeição da denúncia ou queixa, cabe da rejeição ao aditamento. Para o STF, 

cabe a analogia e interpretação extensiva para as hipóteses assemelhadas, 

não para aquelas que evidentemente não estão previstas. 

 

2.2 Hipóteses legais de cabimento 

 

a) sentença que rejeitar a denúncia ou a queixa: 

Quanto ao recebimento, não cabe recurso, e sim habeas corpus. 

A decisão que recebe a denúncia ou queixa não tem carga decisória, e, 

portanto, não precisa ser fundamentada. 

Nos crimes previstos na Lei de Imprensa, cabe o ReSE da decisão que 

receber a denúncia ou queixa e apelação da que rejeita-la (LI, art. 44, §2º). 
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Na LJE, cabe apelação da decisão que rejeitar a denúncia ou queixa 

(art. 82, caput). 

Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer 

contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a 

nomeação de defensor dativo (STF, 707). 

No ato do recebimento, o juiz não pode entender por capitulação 

diversa, pois o momento para analisar a correta classificação do fato é a 

sentença, aplicando-se o disposto no art. 383 do CPP. 

b) da decisão que concluir pela incompetência do juízo: 

É o caso de reconhecimento de ofício da incompetência pelo próprio 

juiz, que remete os autos ao juízo competente nos termos do art. 109 do CPP. 

Se o juiz se dá por incompetente com base em exceção, o caso é de 

aplicação do inciso III.  

Da decisão do juiz que se dá por competente não cabe recurso, cabe 

habeas corpus. 

c) das decisões que julgarem procedentes as exceções, salvo a de 

suspeição: 

CPP, art. 95 – cinco exceções: 

▪ suspeição; 

▪ incompetência do juízo; 

▪ litispendência; 

▪ ilegitimidade de parte; 

▪ coisa julgada. 

 

Se o juiz rejeitar qualquer das exceções, não caberá recurso. 

Na exceção de suspeição, somente se o juiz vier a acolher a exceção 

não caberá recurso, pois, se o próprio julgador não se considera imparcial para 

aquele caso, não cabe ao tribunal obriga-lo a julga-lo.  
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Acolhida a exceção de incompetência relativa, ficam anulados apenas 

os atos decisórios (CPP, art. 567), aproveitando-se os instrutórios e os de 

mero encaminhamento do processo. 

O acolhimento da incompetência absoluta anula todos os atos, 

decisórios ou não, do mesmo modo que a ilegitimidade da parte, a suspeição e 

o suborno do juiz (CPP, art. 564, I e II). 

d) da decisão que pronunciar ou impronunciar o réu: 

No primeiro caso (pronúncia), tem-se uma decisão interlocutória mista 

não terminativa, que encerra uma fase do procedimento, sem julgar o mérito. 

No segundo (impronúncia), a sentença é interlocutória mista terminativa, 

extinguindo o processo, e não uma fase do procedimento, sem julgamento do 

mérito. 

Prevalece o entendimento que a sentença que desclassifica o crime 

para a competência do juízo monocrático apenas concluir pela incompetência 

do juízo, enquadrando-se no inciso II e não no IV. 

O recurso da pronúncia só suspende a realização do julgamento, 

devendo o réu permanecer preso, se assim determinado. O réu é parte 

ilegítima para recorrer da sentença de impronúncia. 

e) decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea 

fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revoga-la, conceder 

liberdade provisória ou relaxar prisão em flagrante: 

Caberá o ReSE da decisão que confirma o arbitramento da fiança feito 

pela autoridade policial. 

Não cabe recurso da decisão que decretar a prisão preventiva ou 

indeferir pedido de liberdade provisória ou o relaxamento de prisão. 

f) da decisão que absolver sumariamente o réu: 

A regra é a de que somente cabe apelação das sentenças definitivas de 

absolvição (CPP, art. 593, I). Excepcionalmente, no caso da absolvição 
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sumária, caberá ReSE em face da previsão expressa do art. 581, VI do CPP. 

Além desse, cabe o reexame necessário. 

Se for reconhecida a prática da infração penal, mas também a 

inimputabilidade do agente por doença mental, haverá absolvição sumária com 

a imposição de medida de segurança (absolvição imprópria) e, nesse caso, o 

acusado também terá interesse de recorrer.  

Admite-se recurso da acusação visando à absolvição sumária do réu 

pronunciado, desde que se pretenda a imposição de medida de segurança, em 

face da inimputabilidade do acusado. 

g) da decisão que julgar quebrada a finca ou perdido o seu valor: 

A decisão que decretar a quebra ou perda da fiança é de competência 

exclusiva do juiz. O recurso em sentido estrito, nesse caso, terá efeito 

suspensivo (CPP, art. 584). 

h) da decisão que julgar extinta a punibilidade: 

O recurso não tem efeito suspensivo, devendo o réu ser colocado 

imediatamente em liberdade. 

i) decisão que indeferir pedido de extinção da punibilidade; 

j) da decisão que negar ou conceder habeas corpus: 

Refere-se à decisão do juiz de primeira instância, sendo que do 

deferimento também cabe reexame necessário (CPP, art. 574, I). 

No caso de decisão denegatória, proferida em única ou última instância 

pelos TRFs ou TJs, caberá o recurso ordinário para o STJ (CF, art. 105, II, ‘a’). 

Se a decisão denegatória for proferida em única instância (somente) 

pelos tribunais superiores, caberá recurso ordinário para o STF (CF, art. 102, 

I, ‘a’). 

Na decisão denegatória, o ReSE não pode ser substituído pelo pedido 

originário no tribunal. 
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O MP pode interpor ReSE da decisão concessiva de habeas corpus. 

l) da decisão que conceder, negar ou revogar o livramento 

condicional: 

Dispositivo revogado, porque cabe agravo em execução. 

m) da decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão 

condicional do processo: 

O dispositivo não tem aplicação, pois se o sursis é concedido ou 

negado, está na sentença, e o que cabe é apelação, e revogação ocorre após 

o trânsito em julgado, cabendo o agravo em execução (LEP, art. 197). 

n) decisão que anular a instrução criminal no todo ou em parte; 

o) da decisão que excluir ou incluir jurado na lista geral: 

A partir da publicação, qualquer pessoa poderá interpor o ReSE dentro 

do prazo de 20 dias, endereçando-o ao juiz-presidente, a fim de incluir ou 

excluir o jurado da lista (CPP, art. 586, p. ún.). 

p) da decisão que denegar a apelação ou julgá-la deserta: 

A denegação ocorre no juízo de prelibação em primeira instância, isto é, 

se o juiz deixa de receber o apela se entender não preenchido algum 

pressuposto recursal positivo ou negativo. 

O recurso não se volta contra a sentença apelada, mas estritamente 

contra a decisão que não admitiu a apelação. 

O ReSE não possui juízo de admissibilidade em primeiro grau e jamais 

poderá ser denegado. Se o juiz, entretanto, fize-lo, desta decisão cabe carta 

testemunhável, diretamente ao escrivão. 

q) decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de 

questão prejudicial: 
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A suspensão decorre de questão cuja solução importa num pré-

julgamento da lide. Questão prejudicial é todo fato cujo conhecimento implica 

em um antecedente lógico necessário para a solução do litígio. 

Suspenso o processo criminal, para aguardar a solução da prejudicial, 

fica também suspensa a prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 116, I). 

Só cabe recurso da decisão que suspender o processo, sendo 

irrecorrível a que denegar a suspensão. 

 

r) da decisão que ordenar a unificação das penas: 

Revogado, pois cabe o agravo em execução (LEP, art. 197). 

s) da decisão que decidir o incidente de falsidade: 

Qualquer que seja a decisão, caberá o recurso em sentido estrito. A 

decisão sobre a falsidade não faz coisa julgada material, só tendo relevância 

no processo em que houve argüição. O documento será retirado ou mantido 

nos autos, conforme a decisão. 

O despacho que denega liminarmente a instauração é irrecorrível. Só 

cabe o recurso da decisão que, enfrentando o mérito, denegar ou deferir a 

retirada do documento. 

A instauração do procedimento só suspende o processo se a verificação 

da falsidade for imprescindível para a existência do crime, equiparando-se a 

prejudicial não-devolutiva. 

t) da decisão que converter a multa em detenção ou prisão simples: 

Derrogado pela nova redação do art. 51 do CP.  

 

2.2 Procedimento 
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Será endereçado para o tribunal competente para aprecia-lo, mas a 

interposição far-se-á perante o juiz recorrido, para que este possa rever a 

decisão. 

O recurso subirá nos próprios autos, nas seguintes hipóteses: 

• rejeição da denúncia ou queixa; 

• julgar procedentes as exceções, salvo suspeição; 

• pronunciar ou impronunciar o réu; 

• absolvição sumária; 

• extinção da punibilidade; 

• concede ou denega habeas corpus. 

No caso de pronúncia de um dos co-réus, o recurso subirá por 

instrumento se os demais não forem ainda intimados ou se se conformarem 

com a decisão. 

Após a interposição, o prazo é de dois dias para as razões, do que a 

parte será intimada para que se inicie o prazo. 

A falta de oferecimento das razões não impede a subida do recurso 

(STF e STJ). 

Não existe a faculdade de arrazoar em segunda instância. 

O recorrido tem dois dias para oferecer as suas contra-razões, a contar 

de sua intimação. A jurisprudência tem entendido que o que impede a subida 

do recurso é a falta de intimação, e não a falta de razões. 

O juiz, dentro de dois dias, reformará ou sustentará a sua decisão, 

mandando instruir o recurso com as cópias necessárias. A falta de 

manifestação do juiz importa em nulidade, devendo o tribunal baixar os autos 

para esta providência. O recorrido será intimado no caso de retratação do juiz. 

Não ocorre deserção no caso de fuga do réu após a interposição do 

ReSE, ao contrário do que sucede na apelação. 
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2.3 Efeitos 

 

Devolutivo, regressivo (iterativo ou diferido) e suspensivo em alguns 

casos. 

Efeito suspensivo: 

• perdimento da fiança; 

• decisão que denega a apelação ou a julga deserta: o 

recurso não suspende os efeitos da sentença; 

• despacho que julgar quebrada a fiança; 

• da pronúncia, somente quanto à realização do julgamento. 

 

- recurso da impronúncia e da decisão que julga extinta a punibilidade 

não impede que o réu seja posto imediatamente em liberdade (CPP, art. 584, 

§1º c/c art. 596 e 598). 

- na desclassificação de crime doloso contra a vida, o ReSE terá efeito 

suspensivo, pois o processo somente poderá ser remetido após se tornar 

precluso a discussão sobre a competência. 

A legislação elencou taxativamente os casos de efeito suspensivo 

(STJ).  

Admite-se, nos demais casos, o mandado de segurança para conferir 

efeito suspensivo ao recurso. Exige-se, contudo, a demonstração do direito 

líquido e certo e do dano irreparável ou de difícil reparação. Depende de prova 

de interposição do recurso tempestivo e do recurso cabível. 

Não cabe o MS para substituir o recurso de que não se utilizou o 

impetrante. 

 

3.Protesto por novo júri 
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3.1 Conceito 

 

Consiste no pedido de realização de novo júri, sempre que, em razão de 

um único crime, tiver sido imposta pena de reclusão igual ou superior a vinte 

anos. 

Só é cabível quando um crime ou um dos crimes ensejar a pena igual ou 

superior a vinte anos. Não é possível quando a pena superior a vinte anos 

resulta de concurso material. Pode, entretanto, quando se trata de crime 

continuado ou concurso formal (STF). 

É dirigido para o próprio órgão recorrido e não comporta avaliação 

discricionária do juiz-presidente, de maneira que, estando preenchidos os 

requisitos legais, ele é obrigado a determinar a realização de novo julgamento. 

 

• características: 

- recurso exclusivo da defesa; 

- desnecessidade de fundamentação; 

- só pode ser utilizado uma vez. 

 

3.2 Pressupostos 

 

a) sentença condenatória; 

b) pena de reclusão; 

c) pena igual ou superior a vinte anos; 

d) pena imposta por um único crime: no caso de concurso formal 

imperfeito (desígnios autônomos), há pluralidade subjetiva de condutas, 

sendo, inclusive, as penas somadas, pelo que não é cabível o protesto 

por novo júri nesta hipótese (STF). 
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e) pena imposta pelo juiz-presidente, ou seja, em primeira instância: 

não se admite o protesto se a pena foi imposta em grau de apelação. Se 

o juiz-presidente aplica pena de 16 anos e o tribunal a aumenta para 20 

anos, não caberá o recurso (CPP, art. 607, §1º). Atenção: o STF e o STJ 

entendem admissível mesmo com a pena fixada em segunda 

instância. 

 

3.3 Procedimento 

 

Não impedirá a interposição de apelação quando, pela mesma sentença, 

o réu tiver sido condenado por outro crime em que não caiba o protesto. A 

apelação pelo conexo, uma vez recebido pelo juiz, terá sua tramitação 

suspensa até que se realize o novo júri. 

Terminado este julgamento, caso haja apelação desta decisão do júri, os 

dois recursos subirão.  

Caso a defesa aguarde o segundo julgamento para interpor o recurso do 

conexo, terá perdido o prazo para faze-lo. 

Se o réu apela do mérito, nada impede que o tribunal reconheça o 

recurso como protesto, que é mais benéfico, não podendo o réu ser 

prejudicado por erro grosseiro do seu defensor (CPP, art. 579). 

 • prazo: cinco dias, sem a necessidade de razões. 

 

 • CPP, art. 594: o benefício não se estende ao protesto por novo 

júri, o réu não terá direito de aguardar em liberdade pelo novo julgamento. 

 

 • fuga: a fuga do réu, após o protesto, não acarreta deserção. 
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3.4 Reformatio in pejus indireta 

 

No novo julgamento, os jurados estarão livres para decidir, pois a 

reformatio in pejus vedada, da natureza infraconstitucional, não sobrepuja a 

soberania dos veredictos. 

O juiz-presidente não pode aplicar pena maior se a decisão for mantida 

pelo Conselho de Sentença. 

 

4.Carta testemunhável 

 

4.1 Conceito 

 

Recurso que tem por fim provocar o reexame da decisão que denega ou 

impede o seguimento do recurso em sentido estrito e do agravo em execução. 

Tem natureza recursal, pois visa o reexame de outra decisão, no caso a 

denegatória do recurso. 

 • denegação da apelação: por expressa disposição legal, cabe o 

recurso em sentido estrito (ReSE) e não a carta testemunhável. 

 • denegação do recurso extraordinário e recurso especial: 

cabe agravo de instrumento do despacho denegatório (L. 8038/90, art. 28). 

 • denegação de embargos infringentes e embargos de 

nulidade: cabe agravo regimental, nos termos do regimento interno. 

 

4.2 Procedimento 

 

A carta deve ser requerida dentro de 48 horas, ao escrivão, após a 

ciência do despacho que denegar o recurso ou da decisão que obstar seu 

seguimento. 
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O escrivão deverá formar o instrumento. 

Na instância superior, o recurso seguirá o rito do recurso denegado. O 

tribunal mandará processar o recurso ou, se a carta estiver suficientemente 

instruída, julgará diretamente o recurso (original). 

A carta testemunhável não tem efeito suspensivo. 

A falta de razões não impede o seu conhecimento. 

 

 

5.Embargos infringentes 

 

5.1 Conceito 

 

Recurso oponível contra decisão não unânime de segunda instância, 

desde que desfavorável ao réu. 

O prazo é de dez dias a contar da publicação do acórdão, sendo 

desnecessária a intimação pessoal. 

 

5.2 Cabimento 

 

Só podem ser opostos do recurso em sentido estrito ou da apelação. 

Não cabem na revisão criminal ou pedido de desaforamento, pois não são 

recursos. 

O recolhimento à prisão é desnecessário para interpor os embargos. 

É admitido que defensor dativo os interponha ratificando simplesmente 

os argumentos constantes do voto vencido, sem apresentar quaisquer razões. 

O defensor dativo, contudo, não está obrigado a interpor os embargos. 
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Não podem ser interpostos pelo próprio acusado, sem a assistência de 

advogado. 

 • se a divergência versar sobre matéria estritamente processual, 

decidindo-se se o processo será ou não anulado, serão chamados embargos 

de nulidade. 

 

5.3 Procedimento 

 

a) interpostos os embargos, colhe-se a manifestação do querelante ou 

do assistente de acusação, se houver, no prazo de dez dias; 

b) em seguida, colhe-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por 

igual prazo. 

Não cabem os embargos infringentes pela acusação. 

 • STF: cabem da decisão não-unânime do Plenário ou da Turma 

que julgar procedente a ação penal, improcedente a revisão criminal; for 

desfavorável ao réu, em recurso criminal ordinário.  

 

6. Embargos declaratórios 

 

Recurso interposto para o mesmo órgão prolator da decisão, dentro do 

prazo de dois dias, no caso de ambigüidade, obscuridade, contradição ou 

omissão da sentença. 

É desnecessária a manifestação da parte contrária. 

 • efeitos infringentes: função retificadora, permitindo-se, em certos 

casos, sob pena de ofensa à coerência, alterar o conteúdo da decisão. São 

casos extremos, como não se manifestar sobre preliminar de nulidade, a qual 

acaba sendo acolhida. 
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Interpostos perante o próprio juiz prolator da sentença ou, no caso dos 

tribunais, ao relator do acórdão embargado. 

Na Lei 9099/95, o prazo para interposição é de cinco dias. 

É preciso que o embargante indique, no requerimento, o ponto a ser 

declarado ou corrigido. 

Podem ser opostos tanto pela acusação quanto pela defesa, nada 

obstando que sejam manejados pelo assistente de acusação. 

Conforme o art. 538 do CPC, os embargos declaratórios interrompem o 

prazo recursal. 

Na Lei 9099/95, suspendem o prazo (LJE, art. 83, §2º). 
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CAPÍTULO XV – RECURSO ESPECIAL E 

EXTRAORDINÁRIO (L. 8038/90) 

 

 

1. Recurso extraordinário 

 

1.1 Conceito, natureza jurídica e finalidade 

 

Conceitua-se o recurso extraordinário como o recurso destinado a 

devolver, ao STF, a competência para conhecer e julgar questão federal de 

natureza constitucional, suscitada e decidida em qualquer tribunal do país. 

Possuindo assento na Constituição, o RE, quanto à sua natureza 

jurídica, pode ser qualificado como um instituto político de Direito Processual 

Constitucional, comum a todo e qualquer processo, seja ele civil, penal, 

trabalhista, militar ou eleitoral. 

 

1.2 Condições de admissibilidade 

 

A par das condições de admissibilidade gerais a todo e qualquer 

recurso, para que o RE seja conhecido é indispensável. 

a) causa decidida em única ou última instância:  

O recurso visa a impugnação de uma deisão final sobre uma questão 

levada ao Judiciário. Decisão final é aquela proferida após esgotadas, por 

quem impugna, todas as vias recursais ordinárias. Desta forma, não se 

conhece de RE contra acórdão em recurso de apelação do qual ainda caibam 

embargos infringentes. 
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Não basta a preclusão, são necessários todos os recursos postos, por 

lei, à sua disposição. 

Este é o teor da súmula 287 do STF: “É inadmissível o RE quando 

couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 

b) prequestionamento: 

Entende-se pelo prequestionamento que não pode ser objeto do RE 

questão não haja sido expressamente conhecida e decidida pela instância 

inferior. 

Se o apelante, ao oferecer suas razões, solicitou do Tribunal o 

pronunciamento sobre determinada questão constitucional e o acórdão o 

omitiu, é necessário, para que possa interpor RE, que o sucumbente oponha 

embargos de declaração (STF, 356). 

c) questão de natureza constitucional: 

São aquelas questões arroladas pelo art. 102, III da CF, quando a 

decisão: 

• contrariar dispositivo da Constituição; 

• declarar a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado: 

é preciso que a decisão, expressamente, os afirme 

incompatíveis com a Constituição, que solenemente 

declare sua inconstitucionalidade, por ação ou exceção; 

• julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face 

da Constituição: por local entende-se estadual ou 

municipal e “ato de governo” é o ato de administração, no 

sentido amplo, praticado pelos Poderes, desde que não 

seja lei ou ato jurisdicional. 

É necessário um julgamento de validade da lei ou ato de governo local 

que hajam sido impugnados de inconstitucionais. 

Se a decisão recorrida houver declarado a inconstitucionalidade da lei ou 

ato local, é incabível o RE. 
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• julgar válida lei local contestada em face de lei federal (EC 

45/04). 

d) Súmula 283 do STF: 

“É inadmissível o RE quando a decisão recorrida se assenta em mais de 

um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles.” 

Não pode o recorrente impugnar apenas um dos fundamentos por falta 

de interesse em recorrer na modalidade utilidade, visto que, mesmo que 

provido o recurso, a decisão manter-se-ia pelos outros fundamentos, que são 

autônomos. 

e) Súmula 284 do STF: 

“É inadmissível o RE quando a deficiência na sua fundamentação não 

permitir a exata compreensão da controvérsia”. 

f) Súmula 279 do STF: 

“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

 

1.3 Legitimidade 

 

Pode o sucumbente interpor o RE. Pode ser o MP, o querelante, a 

defesa e o assistente da acusação. 

Quanto ao assistente da acusação deve-se observar as restrições 

impostas pela natureza jurídica de sua função e pelas Súmulas 208 e 210 do 

STF, segundo as quais o assistente só pode recorrer extraordinariamente nos 

casos do art. 584, §1º (impronúncia e extinção da punibilidade) e art. 598 

(apelação supletiva), e desde que não se trate de decisão concessiva de 

habeas corpus. 

Quanto ao Ministério Público Estadual, a interposição é atribuição do 

Procurador-Geral de Justiça. 
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1.4 Interposição e processamento 

 

O prazo para a interposição é de 15 dias (LRE, art. 26, caput), a partir 

da publicação do acórdão. 

A petição que deve ser dirigida ao Presidente do Tribunal que proferiu a 

decisão recorrida, deve ser fundamentada e conter a exposição de fato e do 

direito, a demonstração do cabimento do recurso e as razões do pedido de 

reforma da decisão (LRE, art. 26, p. ún.). 

O recorrido será intimado para, em 15 dias, apresentar as contra-razões 

(LRE, art. 27). 

Com as contra-razões, os autos serão conclusos ao Presidente do 

Tribunal a quo para a realização do juízo de admissibilidade, a ser feito no 

prazo de cinco dias. 

Da decisão que denegar seguimento ao RE caberá agravo de 

instrumento no prazo de cinco dias ao STF (LRE, art. 28) (STF, 699). 

O juízo de admissibilidade deste agravo cabe exclusivamente ao STF. 

No Supremo Tribunal Federal, distribuído o agravo, o relator proferirá 

decisão. Primeiro a de admissibilidade, depois, conforme for, a de mérito (art. 

28, §2º). Dando-lhe provimento, se o instrumento contiver os elementos 

necessários ao julgamento do mérito do RE que fora denegado, o relator 

determinará a inclusão do feito na pauta, salvo se houver RE admitido que 

deva ser julgado em primeiro lugar. 

Da decisão do relator que negar seguimento ou provimento ao agravo de 

instrumento caberá agravo para o órgão julgador em cinco dias (LRE, art. 28, 

§5º). 
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1.5 Efeito suspensivo 

 

Os RE e REsp são recebidos no efeito devolutivo. Assim, a sua 

interposição não impede a execução imediata do conteúdo da decisão 

jurisdicional. É possível a execução provisória. 

 

2. Recurso especial 

 

2.1 Conceito, finalidade e natureza jurídica 

 

É o recurso destinado a devolver ao STF a competência para conhecer e 

julgar questão federal de natureza infraconstitucional, suscitada e decidida 

perante os TRFs ou pelos Tribunais dos Estados. 

Não cabe REsp para reexame de prova (STJ, 7). 

 

2.2 Condições de admissibilidade 

 

a) causa decidida em única ou última instância: 

Desde que originada dos tribunais. 

b) prequestionamento: 

O STJ não tem admitido recurso especial contra acórdão tomado por 

maioria de votos contra o qual não se ofereceram embargos infringentes. 

c) questão federal de natureza infraconstitucional: 

Deve o recurso suscitar questão infraconstitucional, conforme o art. 105, 

III, da CF: 

• contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes a vigência; 
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• julgar válido ato de governo local contestado em face de lei 

federal; 

• der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja 

atribuído outro tribunal: a divergência entre órgãos 

julgadores de um mesmo tribunal, quanto à interpretação e 

aplicação do direito, pode ser resolvida mediante o 

incidente de uniformização de jurisprudência. 

Daí o conteúdo da Súmula 13 do STJ: “A divergência entre julgados do 

mesmo tribunal não enseja recurso especial.” 

Quanto aos demais pressupostos, confundem-se com os do recurso 

extraordinário. 

 

2.3 Efeito suspensivo 

 

O REsp possui apenas efeito devolutivo (LRE, art. 27, §2º). 

 

2.4 Interposição e processamento 

 

O sistema é o mesmo do RE, devendo-se acrescentar a interposição 

simultânea dos recursos. 

a) interposição deve ser feita em petições distintas (LRE, art. 26); 

b) admitidos os recursos, os autos do processo serão remetidos 

primeiro ao STF, para o juízo de admissibilidade definitivo e 

julgamento do REsp (art. 27, §3º); 

c) julgado o REsp, os autos devem ser remetidos ao STF para 

julgamento do RE se este não estiver prejudicado (art. 27, §4º); 

d) se o relator do REsp considerar prejudicial o RE, em decisão 

irrecorrível, sobrestará o julgamento do feito e remeterá os autos ao 

STF, para apreciação do extraordinário (art. 27, §5º); 
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e) divergindo o relator do RE da decisão do STJ, não o considerando 

prejudicial, em decisão também irrecorrível, devolverá os autos ao 

STJ, para julgamento do REsp (art. 27, §6º). 

Denegado o seguimento pelo tribunal, caberá, na forma do art. 28, 

agravo de instrumento ao STF ou STJ, no prazo de cinco dias para que este 

verifique a admissibilidade.  
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CAPITULO XVI – HABEAS CORPUS 

 

 

É um remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a 

violência ou a coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou 

abuso de poder. 

Sua natureza jurídica é a de ação penal popular com assento 

constitucional, sempre que ocorrer quaisquer dos casos do art. 648 do CPP: 

I – ação cautelar, declaratória ou constitutiva, dependendo do caso; 

II e V – ação penal cautelar; 

VI e VII – ação rescisória ante ação já transitada em julgado ou 

declaratória, se o processo estiver em andamento. 

Pode ser liberatório (repressivo) ou preventivo. 

 

1. Legitimidade ativa 

 

Por qualquer pessoa, independentemente de habilitação legal ou 

representação por advogado (dispensada a formalidade da procuração). 

O analfabeto pode impetrar, desde que alguém assine a rogo (CPP, art. 

654, §1º, ‘c’). 

O Promotor de Justiça (L. 8.625/93, art. 32, I), a pessoa jurídica em favor 

de pessoa física, o delegado de polícia, não como autoridade, mas como 

cidadão. 

Não pode o juiz de direito, em face da inércia da jurisdição, ingressar 

com o habeas corpus. 
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2. Legitimidade passiva 

 

Prevalece o entendimento de que pode ser impetrado o habeas corpus 

contra ato de particular, pois a CF não fala só em coação por abuso de poder, 

mas também por ilegalidade. 

Cabe também contra o Juiz de Direito, Promotor de Justiça ou Delegado 

de Polícia. 

 

3. Admissibilidade 

 

É inadmissível a impetração de habeas corpus durante o estado de 

sítio (CF, art. 138, caput e art. 139, I e II). A vedação se dirige somente ao 

mérito da decisão do executor da medida, podendo ser impetrado se a coação 

tiver sido emanada de autoridade incompetente, ou em desacordo com as 

formalidades legais. 

Não cabe se a punição for militar (CF, art. 142, §2º). 

Não cabe habeas corpus contra dosimetria da pena de multa, uma vez 

que, diante da L. 9.268/96, não existe mais a possibilidade de esta pena ser 

convertida em privativa de liberdade. 

Não se admite visando exame aprofundado e valoração de provas. 

As hipóteses de cabimento encontram-se enumeradas no art. 648 do 

CPP: 

a) quando não houver justa causa: 

É a inexistência de fundamento jurídico e suporte fático autorizadores do 

constrangimento á liberdade ambulatória. Para a prisão, para o inquérito e para 

o processo. Só há justa causa para a prisão no caso de flagrante delito ou de 

ordem escrita e fundamentada da autoridade policial competente. 
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Falta justa causa para o inquérito policial quando este investiga fato 

atípico ou quando já estiver extinta a punibilidade do acusado. 

O simples indiciamento em IP não constitui constrangimento ilegal a ser 

corrigido por intermédio do habeas corpus. 

A investigação policial somente pode ser interrompida por HC se de um 

simples exame dos autos já se verifica, fora de qualquer dúvida, não haver 

infração penal, sequer em tese, abuso evidente ou ausência evidente do crime. 

b) quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei 

determina: 

Excesso de prazo na prisão provisória. No STF, o entendimento é no 

sentido de que os prazos se contam separadamente, não sendo possível 

considerar que o constrangimento ilegal surja apenas quando se tiver excedido 

o total dos prazos, de modo que o excesso de uns possa ser compensado com 

a economia de outros. 

Não se considera excesso de prazo se o processo já estiver na fase dos 

arts. 499 e 500 do CPP. 

Tratando-se de crime da competência do júri, pronunciando o réu, fica 

superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de 

prazo na instrução (STJ, 21). 

Não constitui o excesso de prazo na instrução provocada pela defesa 

(STJ, 64). 

c) quando quem ordenar a coação não tiver competência 

para fazê-lo: 

Só pode determinar a prisão a autoridade judiciária dotada de 

competência material e territorial, salvo a prisão em flagrante. 

A incompetência absoluta pode ser reconhecida em sede de habeas 

corpus. 

d) quando houver cessado o motivo que autorizou a coação: 
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Por exemplo o sentenciado já cumpriu a sua pena mas continua preso. 

e) quando não se admitir fiança nos casos em que a lei a 

prevê: 

CF, art. 5º, LXVI – ninguém pode ser preso quando a lei admitir a 

prestação de fiança. 

f) quando o processo for manifestamente nulo: 

Pode decorrer de qualquer causa, como falta de condição de 

procedibilidade, ilegitimidade para a causa ou processual (menor de 18 anos), 

incompetência do juízo, ausência de citação ou de concessão de prazo para a 

defesa prévia, alegações finais, etc. 

g) quando estiver extinta a punibilidade: 

Conforme o art. 107 do CP. Se estas forem anteriores à ação penal, esta 

já não pode ser recebida (CPP, art. 43, II). 

 

4. Competência 

a) juiz de direito de primeira instância:  

Para trancar o inquérito policial; 

Se o IP tiver sido requisitado por autoridade judiciária (CPP, art. 5º, II), 

competente será o tribunal. 

O juiz não pode conceder ordem sobre ato de autoridade judiciária do 

mesmo grau. 

b) Tribunal de Justiça: 

Quando o coator for Promotor de Justiça, ex: se requisita o IP sem 

fundamento jurídico ou  suporte fático. 

A autoridade coatora for Juiz de Direito. 

c) Tribunal Regional Federal: 
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O Juiz Federal como autoridade coatora (CF, art. 108, I, ‘d’). 

d) Superior Tribunal de Justiça: 

• coator ou paciente: Governador de Estado ou do Distrito 

Federal, membros dos TCEs, desembargadores, membros 

dos TRFs e TREs, membros dos Conselhos e Tribunais de 

Constas dos Municípios e membros do MPU que oficiem 

perante os tribunais; 

• coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de 

Estado e Comandante das Forças Armadas; 

Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. 

e) Supremo Tribunal Federal: 

• coator: Tribunal Superior; 

• coator ou paciente: autoridade ou funcionário cujos atos 

estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF; 

• crime sujeito à jurisdição do STF em única instância; 

• decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Criminais; 

• impetrado contra ato de tribunal, tenha este ou não a 

qualificação de superior. 

 

 

5. Impetração 

 

Pode ser feito por qualquer pessoa. 

Faz parte do seu conteúdo: órgão jurisdicional a quem é endereçada a 

ação; o nome da pessoa ameaçada (paciente); nome de quem exerce a 

coação; descrição dos fatos que constituem o constrangimento; assinatura do 

impetrante ou de alguém a seu rogo (CPP, art. 654, §1º). 
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A liminar é admissível, se os documentos que instruírem a petição 

evidenciarem a ilegalidade da impetração (CPP, art. 660, §1º). 

A reiteração de pedido de HC só é possível quando haja novos 

fundamentos de fato ou de direito que já não tenham sido analisados no pedido 

anterior. 

 

6. Processamento 

 

Na prática, recebida a petição, o juiz requisita informações da autoridade 

coatora, dentro do prazo que fixar, e, em seguida, decide. 

O Ministério Público não se manifesta no procedimento de habeas 

corpus, quando impetrado perante Juiz de Direito, somente quando se der 

perante tribunal. 

 

7. Julgamento e efeitos 

 

a) concessão de HC liberatório implica seja o paciente posto em 

liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso (CPP, art. 

660, §1º); 

 b) se a ordem de HC for concedida para evitar a ameaça, será 

expedida ordem de salvo-conduto em favor do paciente; 

c) se a ordem for expedida para anular o processo, este será 

renovado a partir do momento em que se verificou a nulidade 

(CPP, art. 652); 

d) quando concedida para trancar o IP ou a ação penal, esta 

impedirá o seu curso; 
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e) a decisão favorável do HC pode ser estendida a outros 

interessados que se encontram em situação idêntica à do 

paciente beneficiado (CPP, art. 580, por analogia). 

 

8. Recursos 

 

• cabe o recurso em sentido estrito da decisão do juiz que 

conceder ou negar a ordem de habeas corpus (CPP, art. 

581, X); 

• cabe também o reexame necessário da decisão que 

conceder a ordem (CPP, art. 574, I). 
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CAPITULO XVII - REVISÃO CRIMINAL. CORREIÇÃO 

PARCIAL 

 

 

1.Revisão criminal 

 

1.1 Conceito 

 

Ação penal rescisória promovida originariamente perante o tribunal 

competente, para que, nos casos expressamente previstos em lei, seja 

efetuado o reexame de um processo já encerrado por decisão transitada em 

julgado.  

A CF, em seus arts. 102, I, ‘j’; 105, I, ‘e’; e 108, I, ‘b’, atribuiu, 

respectivamente, ao STF, STJ e TRFs a revisão criminal dos seus julgados. 

Não é recurso, mas ação contra a sentença, porquanto instala uma 

nova relação processual. 

 

1.2 Legitimidade 

 

A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou mediante 

representação por procurador legalmente habilitado, ou seja, advogado 

inscrito na OAB, sem necessidade de poderes especiais. 
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Pode o sentenciado promover direta e pessoalmente a revisão criminal, 

sem assistência de advogado. Entretanto, somente o próprio condenado 

poderá fazê-lo. 

No caso de morte do condenado, a revisão pode ser promovida pelo 

seu cônjuge, ascendente, descendentes ou irmão. 

O Ministério Público não tem legitimidade para requerer revisão 

criminal. Poderá impetrar habeas corpus, não a revisão. 

No caso de falecimento após o início da revisão, o presidente do 

tribunal dará curador para dar prosseguimento. Trata-se de hipótese de 

substituição processual que dispensa a iniciativa de familiares do réu. 

 

1.3 Prazo 

 

Após o trânsito em julgado, a qualquer tempo. 

Pouco importa estar o réu cumprindo pena, ou tê-la já cumprido ou que 

tenha havido causa extintiva da punibilidade. 

Sua finalidade não é impedir o cumprimento da pena imposta 

ilegalmente, mas corrigir uma injustiça. 

 

1.4 Cabimento 

 

a) quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso 

da lei: a sentença condenatória é contrária à lei quando não procede como ela 

manda ou quando nela não encontra respaldo à sua existência. 

A revisão é meio inadequado para a aplicação da lei posterior que 

deixar de considerar o fato como crime, uma vez que a competência é do juízo 

das execuções (STF, 611 e LEP, art. 66, I). 



264 
 
 

b) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos 

autos: é a condenação que não encontra apoio em provas idôneas, mas em 

meros indícios, sem qualquer consistência lógica e real. 

c) quando a sentença condenatória se fundar em provas 

comprovadamente falsas: não basta a presença da prova; é necessário que o 

juiz, ao proferir a decisão condenatória, tenha-se fundado na prova falsa. 

A falsidade não vai ser investigada no juízo revidendo. Cabe ao 

requerente encaminhar-lhe prova da falsidade a ser colhida em processo de 

justificação, sentença declaratória, processo criminal por falso testemunho ou 

falsa perícia, etc. Nunca no próprio processo de revisão. 

d) quando surgirem provas da inocência do condenado: prova nova 

é a produzida sob o crime do contraditório, não se admitindo, por exemplo, 

depoimentos extrajudiciais. 

e) quando surgirem novas provas de circunstância que autorize a 

diminuição da pena: provas novas (itens ‘d’ e ‘e’) são também as 

preexistentes ao tempo da sentença e que não cogitada da sua existência. 

No caso de revisão contra decisão manifestamente contrária à prova 

dos autos, proferida pelo júri popular, o tribunal deve julgar diretamente o 

mérito, absolvendo o peticionário, se for o caso. 

 

Contra:  

 

“A meu sentir, seguindo a exegese da melhor doutrina, o 

reconhecimento pelo Tribunal a quo, de que a decisão do Júri 

foi manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que em 

sede revisional, não tem o condão de transferir àquela Corte, a 

competência meritória constitucionalmente prevista como 

sendo do Tribunal do Júri. Portanto, entendo que cabe ao 

Tribunal, mesmo em sede de revisão criminal, somente a 

determinação de que o paciente seja submetido a novo 

julgamento.” (STJ, HC 19419. r. Jorge Scartezzini) 
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1.5 Admissibilidade 

 

É cabível a revisão das sentenças absolutórias impróprias, pois há 

imposição de medida de segurança. 

Mesma após a extinção da pena, pode ser requerida a revisão por 

qualquer das causas, a não ser que esta seja anterior ao trânsito em julgado da 

condenação. 

Não se admite reiteração do pedido, salvo se fundado em novas 

provas (CPP, art. 622, p. ún.). 

 

1.6 Competência 

 

• STF: rever, em benefício dos condenados, quando a 

condenação tiver sido por ele proferida ou mantida – a 

revisão criminal ... dos seus julgados (CF, art. 102, I, ‘j’); 

• STJ: quando dele tiver emanado a decisão condenatória – 

as revisões criminais ... dos seus julgados (CF, art. 105, I, 

‘e’); 

• TRFs e TJs: de seus julgados e das decisões dos juízes de 

primeiro grau. 

 

1.7 Processamento 

 

▪ a petição é dirigida ao presidente do tribunal competente; 

▪ pode ser rejeitada liminarmente, caso se trate de reiteração 

sem novas provas, se a petição não estiver instruída de 

modo suficiente, ou se o pedido não se enquadrar em 

nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP; 
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▪ a petição deve ser instruída, no mínimo, com a certidão do 

trânsito em julgado e com o traslado das peças 

necessárias à comprovação dos fatos argüidos; 

▪ caso não haja indeferimento liminar, será distribuído a 

relator que não tenha se pronunciado anteriormente no 

processo; 

▪ o relator poderá, também, rejeitar liminarmente a revisão; 

▪ se admiti-la, pode determinar o apensamento dos autos do 

processo original à revisão; 

▪ os autos irão com vista ao MP e retornam ao relator, para 

lançar o relatório no prazo de 10 dias; 

▪ os autos são encaminhados, com o relatório, ao revisor, 

que, após examina-los,também em 10 dias, pedirá a 

designação da data do julgamento. 

A decisão pode (a) absolver o réu, (b) reduzir a pena, (c) anular o 

processo, ou ainda, (d) alterar a classificação (CPP, art. 626). 

A absolvição restabelece todos os direitos perdidos em virtude da 

condenação. Quando se tratar de absolvição imprópria, deve o tribunal impor a 

medida de segurança. 

  

• reformatio in pejus indireta: anulado o processo em virtude de revisão 

criminal, não pode o réu ter sua pena agravada em razão de nova sentença. 

Não são cabíveis embargos infringentes e de nulidade, pois a revisão 

não é recurso, mas ação penal originária do tribunal. 

Em caso de empate na votação, prevalece a posição mais favorável ao 

réu. 

Da sentença penal estrangeira não cabe a revisão, pois o STJ, ao 

homologá-la, não ingressa no seu mérito, não se tratando, pois, de julgado 

daquele tribunal. 
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Quanto a indenização por erro judiciário, por ter tornado o art. 5º, LXXV 

da CF incondicional, não mais subsistem as limitações do art. 630 do CPP, em 

que não cabia a indenização quando a condenação decorria de ação penal 

privada ou de culpa do acusado. 

 

 

2.Correição parcial 

 

2.1 Conceito 

 

É uma providência administrativa contra despachos do juiz que importem 

inversão tumultuária no processo, sempre que não houver recurso previsto em 

lei. 

 

2.2 Legitimidade ativa 

 

Possuem-na o réu, o Ministério Público, o querelante e o assistente de 

acusação. 

 

2.3 Objeto do recurso 

 

Corrigir o erro cometido pelo juiz em ato processual que provoque 

tumulto no processo (error in procedendo). 

Não é adequado se a impugnação visa o erro no julgamento. 

Só é admissível a correição quando não exista recurso específico para 

impugnar a decisão. 

 


