
DIREITO PROCESSUAL PENAL – 2° BIMESTRE 

PROF. ROBERTO ARCANJO 

 

Indiciamento 

 

O indiciado é a pessoa eleita pelo Estado –Investigação, dentro de sua convicção, como autora da infração 

penal. Assim, ser indiciado é aquele apontado como autor do crime pelos indícios colhidos no inquérito policial, 

implicando em um constrangimento natural, pois a folha do indivíduo agora receberá antecedentes mesmo que 

posteriormente o inquérito seja arquivado. 

 

O indiciamento não é um ato discricionário da autoridade policial. Deve basear-se em provas suficientes para 

isso. 

 

Pitombo diz: “...inexiste a possibilidade legal de escolher entre indiciar ou não. A questão situa-se na legalidade 

do ato. O suspeito, sobre o qual se reuniu prova da autoria da infração, tem que ser indiciado. Já aquele que, 

contra si, possui frágeis indícios, ou outro meio de prova esgarçada, não pode ser indiciado. Mantém ele como é: 

suspeito. Em outra palavras, a pessoa suspeita da prática de infração penal passa a figurar como indiciada, a 

contar do instante em que, no inquérito policial instaurado, se lhe verificou a probabilidade de ser o agente” 

 

Habeas corpus: ao juiz de direito da Comarca, caso alguém se sinta injustamente convocado à delegacia para 

ser indiciado. Assim, a autoridade pode fazer cessar a coação, se ilegal, impedindo o indiciamento ou 

determinando o trancamento da investigação. É uma conduta excepcional, pois em regra o Estado tem o dever 

de investigar toda e qualquer infração penal. 

 

 

O que é o indiciamento? 

É o ato privativo da polícia judiciária que constitui o investigado em indiciado em decorrência da descoberta de 

indícios que apontam para essa pessoa com a provável autora da infração. 

 

O CPP não deu a atenção necessária indiciamento, não o disciplinou de forma pormenorizada. Fez meras 

referências ao indiciado nos dispositivos legais. Quem nos socorre neste caso? A doutrina. Especificamente o 

Sergio Marcos de Moraes Pitombo: a forma segura de dizer se o indiciamento vai ser aplicado ou não reside no 

critério relacionado ao juízo do possível e do provável. 

 

Juízo do possível 

É o 1° grau de certeza na persecução penal. Como assim primeiro grau? Decorre de possibilidades, mas sem 

qualquer segurança para indicar a pessoa praticou a infração. É precário e neutral (neutro). Consequentemente 

não é possível impor qualquer ônus ao suspeito. Porque suspeito? Porque este não é o autor da ação, é o 

primeiro passo da certeza, mero suspeito, um âmbito de dúvida. A partir dos indícios que apontam determinada 

pessoa, passamos para o: 

 

Juízo do provável 



Conduz a autoridade policial com segurança para proceder o indiciamento. Tanto o indiciamento como o 

possível recebimento da ação penal, pelos indícios e provas de materialidade. 

 

A oitiva do indivíduo será por meio de interrogatória policial. 

 

Finalidade do indiciamento 

Além de (i) constituir o indivíduo como provável autor da ação, também é o (ii) marco dos direitos e garantias 

fundamentais do investigado na persecução penal (veredito Roberto Garcia pozze).  

 

Porque? É o momento que o investigado toma ciência de todo que existe contra ele na investigação. Momento 

que passa exercer não só a autodefesa por meio do interrogatório, como também eventualmente a defesa 

técnica. 

 

Natureza jurídica 

 Se o inquérito policial tem o propósito judicial, se a policia é judiciária, a natureza é administrativa.  

 

Legalidade 

 O fato no CPP não tratar de forma não pormenorizada, não significa que o indiciamento é arbitrário. Muito pelo 

contrário! Segue uma discricionariedade regrada, por isso ao praticar esse ato deve motivá-lo.  

 

Como assim motivá-lo?  

A lei não exige que a autoridade policial, providenciando o indiciamento do suspeito, esclareça, nos autos do 

inquérito, as razões que a levaram àquela eleição. Todavia, como o indiciamento é ato constrangedor, poderia 

haver, realmente, exigência legal para a motivação do ato. Assim, além de que a legislação brasileira deveria 

adotar a explicitação das razões para a classificação do fato em determinado tipo penal, deveria também fixar a 

obrigatoriedade da motivação do ato de indiciamento. 

 

A autoridade deve explicar, fundamentar, afinal o possível autor ainda permanece no “estado de inocência”. Vai 

fazer assim: “Diante do depoimento da testemunha x... diante do descobrimento da arma em sua 

residência...procede o formal indiciamento constituindo-o como indiciado”.  

 

O indiciamento é legal, constitucional. Porque?  

No Estado Democrático de Direito não deve subsistir qualquer ato estatal sem o respectivo motivo. Caso 

contrário, atingirá uma vontade pessoal, a arbitrária. 

 

Na fase preliminar, tecnicamente não existe nulidades. Por isso que os atos judiciais praticados nessa fase são 

cancelados.  

 

O indiciamento indevido, arbitrário, desmotivado deve ser anulado!  

Quem determina a anulação? O PJ. Como? MS, habeas corpus. O PJ na persecução penal, especialmente na 

primeira fase, tem o dever de proteger os direitos e garantias fundamentais. Deve cancelar e a respectiva baixa 

no instituto de identificação. A Policial Judiciária não cancela sem autorização do PJ. 

 



É possível cancelar o indiciamento nas hipóteses de arquivamento dos autos do inquérito policial.  

 

Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria!!! Isso que é necessário para propor uma ação penal. 

 

Segundo o Pitombo: o indiciamento impõe uma marca, denominada infâmia. Porque? Pois o sujeito 

presumidamente inocente por determinação constitucional, fica em uma fase ou estágio de incerteza social. 

Não foi acusado, condenado, mas é indiciado. E para a sociedade isso basta. A questão é que a dúvida é muito 

pior do que a certeza, pois com “a certeza” é possível a restituição da paz social. No mais, sempre haverá a 

suspeita de que a pessoa praticou, portanto afetará a sociedade. 

 

Valor do inquérito policial 

Livre convencimento: O juiz apreciará livremente as provas dando o valor que bem quiser a cada uma, desde 

que motivadamente. 

 

Indiciado como objeto da investigação 

Durante o desenvolvimento do inquérito policial o indiciado é considerado como objeto da investigação. Não 

pode, no decorrer da investigação, exercitar o contraditório nem a ampla defesa. Deve acostumar-se ao sigilo do 

procedimento não tendo acesso direto aos autos, somente através do seu advogado. 

 

Não significa que o indiciado seja desprovidos de direitos, considerado uma coisa qualquer, mas representa o 

valor de ser o indiciado o “alvo” da investigação, sem que possa nesta interferir, como faz, regularmente, no 

processo penal instaura. 

 

Instrução preliminar 

A instrução realizada nos autos do inquérito policial em regra é preliminar, ou seja, todas as provas produzidas 

(testemunhas, vítima, interrogatório do investigado) é provisório devendo ser renovado em juízo. 

 

E porque provisório?  

- instruir a acusação criminal 

- instruir o recebimento dessa acusação pelo juiz 

- instruir o juiz para decretar alguma medida cautelar. Ex: prisão temporária ou preventiva, decretar busca para 

apreensão. 

- e até para embasar uma decisão de arquivamento dos autos do inquérito policial  

 

 

Arquivamento dos autos do inquérito policial 

A autoridade policial não pode determinar o arquivamento dos autos do inquérito policial. Quem determina é o 

juiz! Quem pede é o MP! Se o juiz discordar do pedido do MP, ele remete ao Procurador Geral. 

 

O Procurador pode fazer o que? (i) insistir ao arquivamento, (ii) oferecer a denuncia, (iii) ou designar um 

promotor a fazê-lo. 

 

*há quem diga que o art. 28 do CPP é inconstitucional pois viola o art. 129 da CF 



 

Porque oferecia a outro promotor a denuncia? É preciso preservar a independência funcional daquele 

promotor que pediu o arquivamento. 

E o segundo promotor (designado pelo procurador geral) tem a faculdade de oferecer e propor o 

arquivamento? Ou tem o dever? Tem o dever! Pois o primeiro diz “faça em meu nome”. 

 

O arquivamento é definitivo? 

Não, os autos do inquérito podem ser desarquivados a qualquer tempo, desde que seja descoberta uma nova 

prova, substancialmente nova, ou seja, tem que ser uma inovação, uma descoberta, ao novo, ao que ninguém 

sabia e chegou ao conhecimento da autoridade policial, algo que faz a diferença no processo. Assim quando 

arquivado, o processo não foi concluído. É uma falha do estado na primeira fase da persecução penal. 

 

Ação penal 

Conceito: é aquela que se procede mediante denúncia ou queixa, desde que recebida pelo juiz penal. 

 

Quando temos a acusação penal, se recebida pelo juiz = ação penal. 

Quando temos a citação do réu = processo penal. 

 

A denúncia e a queixa são propostas de ação penal. Depende do recebimento pelo juiz. Esses dois instrumentos 

como ato praticado, expressa uma acusação criminal. É no corpo da denúncia e da queixa que um fato é 

imputável a alguém, é onde o autor descreve o fato com todas suas circunstâncias, indica quem praticou aquele 

fato ou na impossibilidade de indicar a identidade da pessoa, a descreve fisicamente com seus sinais 

característicos.  

 

Porque estamos falando tudo isso? Para o processo penal importa a identidade física! Temos que ter uma 

forma segura de identificar o acusado. 

 

Também encontramos na queixa: (i) Dispositivo legal violado, (ii) pede-se o recebimento da acusação, por seu 

regular processamento (ex: citação), (iii) a condenação do acusado ao final, e ainda de pede que (iv) descreva as 

provas que pretenda produzir, como o arrolamento das testemunhas. 

 

Obs: a descrição do fato deve ser feito por forma pormenorizada!  

O que significa isso? De forma completa, a mais completa possível, devendo descrever todos os detalhes. Dia, 

local, caracteristicas do local, a conduta. 

O nosso ordenamento assegura não só o contraditório como a ampla defesa, ou seja, se não for por forma 

pormenorizada, estamos violando. Não pode ser nada obscuro, confuso, omisso, pois impõe a rejeição da 

descrição criminal e se recebida pode ter ser arquivamento por meio de habeas corpus. 

 

Deve existir uma conclusão com relação ao fato descrito e o recebimento da acusação penal. Correlação entre 

acusação e sentença, mas a correlação da acusação penal é auferida conforme as etapas do processo = princípio 

da correlação da acusação. 

 

Espécies de ação penal 



 

Ação Penal Pública: aquela mediante denúncia, em regra. Desde que recebida pelo juiz (a mesma ressalva). 

Em regra temos que a ação penal publica é incondicionada (quando a lei silenciar, por representação ou 

requisição do Ministro da Justiça) ou por determinação legal, condicionada à representação do ofendido ou 

quem tiver qualidade para representar o ofendido. 

 

Ação Penal Privada: aquela que se procede mediante queixa, desde que recebida pelo juiz. 

1.Exclusiva: é a regra geral. Aquela proposta pelo próprio ofendido, mas se admite sucessão. É permitido que os 

sucessores proponha a ação ou ingressam no caso de morte ou ausência declarada 

 

2.Personalíssima: somente o ofendido pode propor a ação penal. Assim com a morte ou ausência declarada, vai 

se extinguir. Art. 236 , parágrafo único. 

 

3.Subsidiária da Pública: o titular da ação pública tem o prazo para propor a ação, art. 46.  

 

Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o 

órgão do MP receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado.No último 

caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contra-se-á o prazo da data em que o órgão do MP 

receber novamente os autos. 

 

Ai ela vira privada. Mas é possível que o MP adite a queixa, a fim de adequar os fatos, incluir acusados, propor 

provas e acrescentar tudo que for necessário para o bom desenvolvimento da ação penal, mas não retoma a 

titularidade da ação penal, continuando privada.  

Exceto: negligência do querelante, a qualquer tempo no curso da ação. 

 

Justa causa para a ação penal 

A acusação criminal impõe ao acusado o enorme ônus.  

 

Como assim o enorme ônus? O acusado criminalmente, corre o risco de ser preso, condenado, alguns direito 

restritos, liberdade de forma cautelar, bens apreendidos, perder bens em favor da união, de ter seu nome 

lançado no rol de culpados. São inúmeras as características que podem prejudicar o acusado. 

 

É por isso que se formou na doutrina e na jurisprudência o entendimento que a denuncia ou a queixa será 

recebida se houver justa causa para a ação penal. 

 

Prof. Afrânio Silva Jaridn (procurado de justiça do RJ): a mera propositura da ação penal já atinge um “status 

dignitatis” do individuo e é por isso que se deve existir alguns elementos mínimos para constituir alguém como 

acusado no processo penal. 

 

Maria Teresa Rocha de Sismoura: ela vai além do posicionamento anterior, no sentido de propor uma ação 

penal segura. É preciso primeiro provar a materialidade! E além disso demonstrar de forma segura que há 

indícios suficientes de autoria, fazemos isso através do juízo do possível e do provável,  ou seja, o indiciamento 



policial é o rascunho da denúncia e queixa, assim como essas últimas são rascunho da sentença penal 

(pergunta da provas – justa causa ação penal?) 
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Princípios da Ação penal Privada 

 

Oportunidade 

O ofendido pode ou não ingressar com a queixa crime, ou seja, tem a oportunidade. 

 

Disponibilidade 

O ofendido pode dispor da ação penal proposta, ou seja, pode desistir da ação. 

 

Indivisibilidade 

A ação penal é indivisível, ou seja, o querelante, o ofendido, não tem a faculdade de escolher entre os prováveis 

autores qual ou quais pretende processar. 

 

Como assim? Aconteceu um fato delituoso em que há 4 autores. A investigação foi concluída, ele poderá 

processar só o A e B? Não, só poderá processar todos. 

Se houver indícios suficientes de autoria somente contra uma pessoa não ocorre uma divisão, o 2º, 3º 4º não 

podem ser processados por não serem o provável autor da ação. Essa regra diz respeito então aos prováveis 

autores da ação. 

 

Intranscendência da ação penal 

Esse princípio decorre do mesmo que decorre a pena. A pena não passará da pessoa do condenado, ou seja, só 

o sujeito que foi considerado o provável autor da ação, julgado, condenado, que será o responsável, podendo 

receber a sanção penal, como também só ele poderá ser processado (não podemos acusar o seu representante, 

por ex). 

 

Temos vários suspeitos, mera possibilidade, aqui há possíveis autores. Ai quando a investigação avança, houve 

testemunhas, dizendo que aqueles dois juntos praticaram tal atitude, depois há a perícia que reforça o que a 

testemunha 1 e 2 trouxeram e assim vai. Então aqueles passaram de possíveis para prováveis autores. 

 

Renúncia e perdão 

 

O que é renúncia? Impede a propositura da ação penal, podendo ser expressa ou tácita (comportamento 

incompatível com o desejo de processar alguém).  

 

O que é Perdão? Este obsta o prosseguimento da ação penal. O perdão só ocorre quando aceito pelo acusado. 

 

Obs 1: ambos os institutos extinguem a punibilidade. 

Obs 2: são institutos privativos da ação penal privada. 

Obs 3: a renúncia ou perdão de um dos agentes a todos aproveitam. 



 

 

Aspectos gerais da ação penal 

 

Princípios da Ação Penal Pública 

 

Além dos princípios da indivisibilidade e da intranscendência adotamos o princípio da obrigatoriedade e da 

indisponibilidade, que significam respectivamente que o MP está obrigado a propor a ação penal quando houver 

justa causa e que não poderá desistir da ação penal proposta tão pouco do recurso interposto. 

 

Obs: havendo justa causa, elementos mínimos que demonstrem a materialidade da autoria, o MP está obrigado 

a tomar providências, ou seja, oferecer a denúncia. 

 

Conteúdo da denúncia e da queixa 

 

Deverá constar na denúncia e na queixa a descrição dos fatos¹ com todas as suas circunstâncias e segundo a 

jurisprudência e o pacto do São José da Costa Rica (art.8, II) por forma por menorizada.  

 

Para viabilizar a ampla defesa e o contraditório se exige essa descrição, sob pena de inépcia da inicial. Embora 

não haja recurso para essa decisão desafia a impetração de habeas corpus a fim de anular o recebimento e 

trancar a ação penal. Porque habeas corpus? Pois está em risco a liberdade do individuo e é um instrumento 

hábil a impugnar atos ilegais quando a liberdade estiver em jogo. 

 

Deverá constar ainda , na denúncia e queixa, a identificação do provável autor da ação², do acusado, ou na 

impossibilidade a sua descrição física, seus traços característicos, cor do cabelo, olhos, altura, pele... 

O que importa na esfera penal é a identificação física da pessoa. 

 

Deverá constar ainda a indicação do dispositivo ou dispositivos penais violados³, amoldando-se ao fato à 

conduta descrita no tipo penal e o pedido, para que então a acusação seja recebida, para que o acusado seja 

citado, processado e condenado ao final. 

 

Obs: na hipótese de queixa deve ser ainda apresentada uma procuração com poderes especiais 

 

Condições da ação penal. 

 

1.Legitimidade das partes 

 

2.Interesse de agir: aqui estamos falando em necessidade e adequação da ação penal. Se o fato for 

aparentemente típico a ação penal sempre será necessária e adequada. 

 

3.Pedido possível. 

 

Elementos da ação penal 



 

1.Partes 

2.Pedido 

3.Causa de pedir 

 

Natureza da decisão que recebe a acusação criminal: Interlocutória simples. 
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Competência penal 

 

Introdução 

Toda pessoa tem o direito e deve ser processada e julgada por um juiz competente, em razão da decorrência 

lógica do princípio do juiz natural, não só em questão de competência, também é vedado o tribunal de exceção. 

Nós precisamos estabelecer critérios para estabelecer a competência. O Poder Judiciário em essência é uno e 

indivisível, assim como a jurisdição. A jurisdição é o poder do estado de processar e julgar as pessoas. 

 

Como determino entre os inúmeros juízes com jurisdição, qual o competente para a causa? 

Precisamos dividir essa tarefa de julgar. Às vezes será por especialidades, como eleitoral, militar, trabalhista... 

mas também, as vezes, temos por matéria. Em penal temos uma específica, dos crimes dolosos contra a vida, 

que é o Tribunal do Júri. 

 

Temos também algumas questões que serão levadas a julgamento aos Tribunais e não de forma recursal. A 

forma normal de acesso aos tribunais é por meio do recurso, mas tem alguns casos que as pessoas são julgadas 

pelos tribunais. Ex: caso do mensalão. 

 

Então porque existe todo esse sistema complexo de processar e julgar? É preciso de regras para que o PJ 

consiga atender toda a demanda, por isso da competência penal. 

 

 

Conceito de competência penal 

 

É a atribuição conferida a um juízo criminal, conforme as regras estabelecidas na constituição e na lei para 

processar e julgar as infrações penais. 

 

Alguns doutrinadores dizem que a competência é a medida da jurisdição ou uma divisão da jurisdição, mas o 

prof entende que a competência é o próprio exercício da jurisdição, do poder estatal, como ato do poder 

competente temos o exercício do poder estatal. Não é uma mera divisão, até porque o Poder Judicial é uno e 

indivisível, o que temos é uma distribuição de atribuição para administração da justiça. Na administração da 

justiça temos um divisão penal e extrapenal. Nosso objeto é a matéria penal. Tudo o que não é penal não é 

problema nosso. 

 



O que poderemos notar na prática é que os juízes, promotores entendem muito bem das competências penais, 

já os delegados se dão às vezes por incompetente.  

 

Mas a autoridade policial tem competência penal? Não, eles possuem uma circunscrição de polícia, poder de 

polícia, poder administrativo e não jurisdição policial. 

 

Por exemplo SBC é uma comarca e dentro desta comarca encontramos as circunscrições policial (1, 2, 3, 4... DP). 

Poderá praticar seus atos em qualquer região de SBC sem precatória. Agora quando precisa por ex intimar uma 

pessoa que reside em Osasco (fora da comarca de SBC), expede um carta precatória para Osasco para que a 

pessoa compareça ao 3° DP de SBC para prestar esclarecimentos. É como funciona quando o juiz precisa ouvir 

alguém de Tocantins expede uma carta precatória.  

 

Mas caso precise de esclarecimento de alguém do EUA? Carta rogatória. 

 

 

Critério de eliminação gradativa a fim de determinar a competência penal 

 

Resumindo o que vamos ver nesse item: é uma forma hierárquica de eliminação: internacional, nacional. Se 

nacional temos que ver se tem alguém com foro por prerrogativa, ai para. Se não houver, verificaremos se há 

alguma justiça especial para julgar. Não havendo, vamos para comum. Nesta temos a federal ou estadual. Ai 

chegamos ao foro (território), saindo da esfera constitucional. Depois chegaremos ao juízo que esta firmada a 

competência, que poderá ser modificada pela conexão e continência. 

 

O nosso parâmetro é essencialmente constitucional e só ao final desse critério chegamos a lei, uma norma 

infraconstitucional. 

 

 

A competência é internacional ou nacional? 

 

A lei processual penal é nacional, como podemos falar em internacional? Acontece que o Brasil é signatário de 

um tratado internacional e por determinação constitucional (§4° do art. 5°) nos aderimos à jurisdição TPI. 

 

“§4°. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.” 

 

A jurisdição do T.P.I é complementar, pois é condição para exercício dessa jurisdição que o pais signatário do 

estatuto de Roma para o TPI se omita quando ocorrer uma das infrações de competência deste tribunal 

estabelecida no referido estatuto. Quais são: Crimes contra a humanidade; Crimes de guerra; Genocídio e 

Agressão. 

 

O estatuto de Roma define os três primeiro crimes. Se o Brasil se omitir em iniciar uma persecução penal em 

umas dessas infrações, estará sujeito ao TPI. 

 



*Obs: o crime de agressão é o único que não foi definido pelo Estatuto de Roma, mas em 2010 foi editado uma 

resolução pelo próprio TPI que estabeleceu os parâmetros para identificar os crimes de agressão. 

 

Não sendo de competência internacional, será nacional. 

 

Foro por prerrogativa de Função 

 

O foro por prerrogativa de função tem o propósito de proteger os cargos e as funções mais elevadas da 

República Brasileira a fim de evitar perseguições políticas a fim de estabelecer a competência originária dos 

tribunais para processar e julgar as infrações praticadas pelos ocupantes dos referidos cargos e funções. 

 

Obs1: protege-se o cargo e não a pessoa! E por isso é equivocado afirmar que o foro é privilegiado.  

Como assim? Se fosse um privilégio se protegeria a pessoa.  

Ex: presidente Lula no exercício de seu mandato tem o foro por prerrogativa de função e criminalmente é 

processado pelo tribunal X. Quando termina seu mandato, ele não tem mais esse foro. Isso é o que levou o 

cancelamento da Súmula 399 do supremo. 

 

Principais funções 

1.Presidente da República é processo e julgado pelo STF.  

 

2.Deputados Federais, processados e julgados pelo STF. 

 

3.Governados dos Estados que são processados e julgados pelo STJ. 

 

4.Prefeitos são processados e julgados pelo Tribunal de Justiça. 

 

5.Magistrados estaduais e membros do MP estadual são pelo Tribunal de Justiça. 

 

Prevalece sempre o foro por prerrogativa de função, exceto quando for estabelecido em instrumento diverso 

do CF: ex - O Delegado Geral de polícia tem o foro por prerrogativa de função que não foi estabelecido na CF e 

se ele cometer um crime doloso contra a vida será processado e julgado pelo Tribunal do Júri, porque é 

competência constitucional federal (hierarquia das normas),então, sempre prevalece a competência do foro por 

prerrogativa exceto quando houver um conflito de competência constitucional.  

 

Prof. entende que esse foro foi criado para gerar impunidade. Isso funcionou ate um tempo atrás, no qual as 

pessoas ficavam impunes. Os deputados dificilmente eram julgados. Eis que surge um marco na nossa historia: 

mensalão. As pessoas que ocupavam altos cargos foram levados ao STF para serem julgadas e muitos foram 

condenados. Aconteceu, pois existiu uma pressão popular, uma grande repercussão. 

 

Justiça especial? 

As justiças especializadas existem para processar e julgar determinadas matérias em razão de suas 

particularidades. Quais são elas que têm jurisdição penal? Eleitoral e Militar. 

 



Justiça Comum? 

Federal e Estadual. 

 

A justiça federal apresenta uma certa especialidade em relação a justiça comum estadual, como assim? Ocorre 

que a justiça estadual tem competência residual. 

 

Art. 109, , §5°: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a 

finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos 

humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase 

do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal (fracionar a 

resposta, explicar cada ponto e responder). 

A justiça estadual é resídua! 

Foro 

 

O foro deve ser entendido como território. O território para nós será a comarca ou a subsessão judiciária, estas 

dizem respeito ao território que será exercida a jurisdição penal. Acontece que em uma mesma comarca podem 

existir inúmeros juízes igualmente competentes e desta forma, chegamos a competência de juízo. 

 

Competência de juízo 

 

 A prevenção ocorre quando um dos juízos competentes se antecipar perante os demais na pratica de algum ato 

durante a persecução penal.  

Ex: quando determina a prática de uma medida liminar, uma medida protetiva. 

 

Na capital temo o DIPO (Departamento de Inquéritos Policiais e Corregedoria de Polícia Judiciária). Este atua 

como juízo das medidas cautelares, ou seja, existem 5 ou 6 juízes que despacham o tempo todo autorizando a 

prática de medidas cautelares na primeira fase da persecução penal. A autoridade policial representa para o 

juízo do DIPO, pela decretação da prisão cautelar para o DIPO, intercepção telefônica para o juízo do DIPO. Ué, e 

onde fica o juiz natural? Afinal não é o juiz do DIPO que irá julgar? Aparentemente sim. O Tribunal apresentou a 

manifestação de que os juízes do DIPO são auxiliares dos juízos da capital. 

 

Esse contato inicial com o juízo da capital (DIPO) torna um dos juízes da capital prevento, porque é feita uma 

prévia distribuição. Sempre que um fato é levado ao conhecimentos do PJ, antes do juiz decidir acerca da 

liminar, é distribuído um numero e diz qual juiz é prevento. 

 

Critérios para classificar a competência da DIPO: 

(i) Prevenção 

(ii) Distribuição: sorteio a fim de determinar qual juízo é o competente para processar e julgar a causa 

penal. 

 

 

 



22.05.2013 

 

Da competência pelo lugar da infração 

 

Regra geral art. 70, CPP. 

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de 

tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 

 

Assim, qual o lugar da infração para fins de competência penal? É o local da consumação da infração¹ = Teoria 

do Resultado. 

 

§1°. Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será 

determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o ultimo ato de execução. 

 

§2°. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar 

em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. 

 

Tudo bem, e se não houve resultado? Vamos para a atentiva a baixo. 

 

3.1. Tentativa – art.14, II, do CP 

Sendo crime tentado, o foro competente será o local do ultimo ato de execução da infração penal. 

Ex: passou por 3 comarca cometendo a infração e foi interrompida e tem-se como ultimo local SP, então a 

competência vai ser de SP. 

 

§3°. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter 

sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela 

prevenção. 

 

 

Crimes a distancia 

 

Estamos tratando dos Crimes Transnacionais, que se iniciam numa noção soberana e se consumam em outra, ou 

pelo menos deveriam ser consumadas em outras. Então pode começar no Brasil e terminar lá fora, ou começa lá 

fora e encerrar aqui. 

 

1.Início no Brasil: o foro competente para processar e julgar a infração é o local do último ato de exceção, ainda 

que a infração tenha se consumado lá fora. 

Ex: sujeito vai pratica um tráfico de mulheres. Passar por Tocantins, Fortaleza e depois Madri. Será julgado e 

processado em Fortaleza. 

 

2.Início fora do país: com o propósito ser consumado aqui no Brasil mesmo, o foro competente será do local do 

resultado ou onde deveria ter ocorrido o resultado (Na tentativa – ter descoberto o crime na viagem em 

automar, há essa interrupção). 



 

Limite territorial in certo 

 

Infração penal ocorrer em um região que juntava 3 foros, como será resolvido o problema da competência? 

Usa-se a prevenção, se não se sabe onde o crime ocorreu, o juízo que se antecipar torna o fora prevento. Ah 

então o juízo vai lá e diz que é ele? Não, é quando ele é provocado pela autoridade policial. 

 

Infração penal continuada ou permanente 

 

Continuado – sujeito pratica estelionato em SBC, diadema, SP, Mauá, sempre o mesmo “modus operandi”. 

Infração começou em um local e se consumou em outro, qual o foro competente? Prevenção (em regra é 

sempre bom chutar sobre o foro isso, 80% é prevenção mesmo). 

 

Domicílio ou residência do acusado 

 

1.Local desconhecido 

Diferente do local incerto, pois sabemos que ocorreu numa região, mas não temos certeza onde. Aqui não 

sabemos onde aconteceu, mas sabemos que a infração ocorreu, portanto o foro competente será do domicilio 

ou residencial do acusado. 

 

2. Mais de uma residência e 3. Sem residência certa ou paradeiro ignorado 

Prevenção! 

 

4. Faculdade do querelante 

Aqui tratamos da Ação Penal Exclusiva, na qual o querelante tem a faculdade de propor a ação penal no local da 

infração ou no domicílio ou residência do acusado. Porque tem essa faculdade? Qual a ideia do legislador? O 

ideal é que proponha no local da infração, mas em razão dar celeridade, a lei permite que p particular proponha 

a ação no domicio ou residência do acusado. 

 

Da competência pela natureza da infração 

 

Aqui estamos tratando da competência em razão da matéria. Para que ela existe? A CF estabeleceu esse tipo de 

competência em decorrência das peculiaridades que representam determinadas infrações que exigem do 

julgador um conhecimento especializado como na hipótese de crimes: militares, eleitorais e dolosos contra a 

vida. 

 

1. Crimes dolosos contra vida - art. 5º, XXXVIII, CR/88 

“ é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: 

a) A plenitude de defesa 

b) O sigilo das votações 

c) A soberania dos veredictos 

d) A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida” 

 



Esses crimes por determinação judicial são de competência do Tribunal do Juri, mas qual Tribunal do Juri? 

Precisamos retornar o critério de eliminação gradativa. 

 

É possível que no segundo critério já eliminarmos o critério de eliminação gradativa. O de prerrogativa sempre 

prevalece, exceto quando instituído em instrumento diverso da CF, quando houver um conflito com o tribunal 

de júri, que prevalecerá a competência do tribunal do júri, segundo o STF. 

 

2. Crimes militares - art. 124, CF 88 -> Dec. Lei 1.001/69 

“Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei” 

 

Também exigi essa especialidade da matéria, principalmente pautada na hierarquia e disciplina. É por isso que 

existem os tribunais militares, conhecem o procedimento, são os oficiais militares que integram o tribunal ao 

lado de um juiz civil.E o art. 124 diz que competente a justiça militar processar e julgar os crimes previstos em 

lei, crime próprios, eminentemente militar. 

 

A Justiça Militar pode ser: 

(i)Federal – processo e julgar os integrantes das forças armadas. 

(ii)Estadual – processo e julgar das policiais militares. 

 

3. Crimes eleitorais 

Dispõe a CF que a lei complementar definirá a competência da Justiça Eleitoral e a lei complementar que faz 

referencia é o CEB (Código Eleitoral Brasileiro) que estabelece a competência da Justiça Eleitoral para processar 

e julgar os crimes eleitorais próprios (descritos no próprio código eleitoral, bem como algumas leis especiais que 

são praticados durante um determinado período – pleito eleitoral). 

 

 

Crimes de menor potencial ofensivo 

 

Quem julga? A CF art. 98, I, estabelece que compete os Juizados Especiais Criminais o processamento e 

julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivos. Quais são elas? 

 

Obs1: o legislador inovou, no sentido da quantidade de pena. Assim não tem mais o assunto eleitoral ou penal e 

sim qual a matéria.  

O que são crimes de menos potencial ofensivo? São todas as contravenções penais e os crimes cujas penas 

máximas cominadas abstratamente são iguais ou inferiores a 02 anos (art. 61 da lei 9099). 

 

Competência do Juizado especial criminal? 

A regra geral do CPP é da Teoria do Resultado, mas na JEC adotamos o local da pratica da ação – Teoria da Ação. 

Local da prática da conduta delituosa, conforme dispõe o art. 63 da lei 9099. 

 

Aspectos do JEC 

1.Se pauta nos princípios da celeridade, informalidade, oralidade e da reparação de dano. Procedimento 

denominado sumaríssimo. 



 

2.Quando a infração é de menor potencial ofensivo e a Ação Penal é Pública, o MP tem que apresentar uma 

proposta de transação penal, é um proposta para que se evite a cão penal e o próprio processo e se evite, 

também, o risco de uma condenação. Se evita ação, processo e uma eventual estigmatização do acusado. 

 

Obs¹: O MP antes de apresentar uma proposta tem que verificar se há justa causa. Se não haver justa causa, o 

MP tem que arquivar. 

 

Obs²: Se o juiz receber a ação, o acusado tem uma segunda chance. Quando? Após o recebimento tem uma 

proposta de suspensão condicional do processo (“sursi processual”?). Isso ocorre quando a pena mínima é igual 

ou inferior a 1 ano. Ai o processo fica suspenso e se cumprido direito, encerra. 

 

Delitos: Gênero. 

Contravenções e Crimes: espécies. 

 

Quando falamos em contravenção, estamos falando em crime anão, pequeno. Estão elencadas na Lei das 

Contravenções Penais. Ex: jogo de azar. 

 

 

05.06.2013 

Cheguei atrasada! 

 

3.Regras gerais 

Qual o critério para reunir os processos? Qual o juiz prevalente? 

 

1ª Tribunal do Júri x outro órgão da Justiça Comum 

No concurso entre a jurisdição do júri e outro órgão da Justiça Comum prevalecerá a competência do tribunal 

do júri. Então o tribunal do júri processará e julgara o crime doloso contra a vida como também o crime conexo? 

Sim. 

 

2ª Foro da mesma categoria 

Pode ser que o foro (território) seja da mesma categoria, ou seja, temos inúmeros juízos e cada um com uma 

competência, mais os crimes são conexão e precisamos reuni-los, qual o critério?: 

 

a) Penas mais graves (esse é a regra geral): será prevalente o juízo da infração que dispor a pena mais 

severa ou que cominar a pena mais severa 

 

b) Penas idênticas: aqui é no caso em que as penas são de igual gravidade, como resolver? Qual o juízo 

prevalente? O do local que ocorrer o maior número de infrações. Ah, e se o número de infrações forem 

idênticas? Entramos na alternativa c). 

 

c) Demais casos: se resolverá pela prevenção, aquele juízo que tomar primeiro o contato com a matéria. 

 



3ª Jurisdição de diversas categorias 

Haverá reunião dos processos, assim a competência irá se modificar. E qual a justiça ou qual categoria de justiça 

será competente? A jurisdição mais graduada que prevalecerá nesse caso. Ex: autoridade com foros por 

prerrogativa de função diferentes 

 

4ª Justiça Comum x Justiça Especial 

Aqui prevalecerá a Especial. 

 

4) Exceções às regras de modificação 

Vimos na 4ª regra que prevalece a especial em relação a comum, quando houver um concurso entre elas. 

Acontece que na hipótese da comum com a militar haverá a disjunção, a separação de processo. 

 

 

1ª Justiça Comum x Justiça Militar 

Haverá a disjunção, separação de processos. Porque? Porque a CF atribui à justiça militar o julgamento exclusivo 

dos crimes militares. Assim a Justiça Comum julga o crime comum e a militar o crime militar. 

 

Ex: homicídio praticado pelo policial militar e lesão corporal contra outra. O tribunal do júri julga tudo ou não? O 

militar que pratica crime contra civil que não é doloso contra a vida no exercício de sua função comete crime 

militar, e assim a separação é obrigatória. Mas existe um crime de justiça comum especialmente no tribunal do 

júri. Haverá separação a militar julga crime doloso contra civil e a justiça militar julga a lesão corporal. 

 

 

2ª Justiça Comum x Justiça de menores 

Quando falamos em juizados menores entamos tratando do juízo da infância e juventude.  

O menor pratica crime? Não, mas sim ato infração. A justiça comum penal não tem competência para julgar o 

caso do menor infrator, pois ele é inimputável por idade. O que impede o julgamento pela Justiça Comum, assim 

será julgado pelo Juízo da Infância e Juventude e esta por sua vez aplicará uma medida sócio-educativa. 

 

 

3ª Se sobrevier doença mental 

Eventualmente durante o curso do processo sobreveio uma doença mental: o processo ficará suspenso apenas 

apara aquele que sobreveio doença mental, e será separado para os demais afim de dar prosseguimento a ação 

penal. 

 

 

4ª Coréu foragido 

“art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o 

processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 

consideradas urgentes e,se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termo do disposto no art. 312” 

 

O especial destaque diz respeito ao art. 366 do CPP, trata da hipótese daquele acusado que não é encontrado 

para ser citado e desta forma é citado por edital e até 96 ele era considerada revel e consequentemente era 



condenado e às vezes ate indiciado indiretamente na fase policial e posteriormente processado a revelia e 

condenado, pois a defesa técnica apresentava um negativa, pois não tinham muitos elementos fáticos. O 

diálogo com o condenado, uma mera formalidade para alcançar a condenação do sujeito que não tinha 

conhecimento da acusação. Desta forma, veio a convenção americana dos direitos humanos, pacto de São José 

da Costa Rica art. 8, 2, “d”, não poderia então o Brasil admitir essa hipótese de revelia.  

 

Hoje o sistema é: aquele acusado que é citado por edital que não comparece em juízo e nem constitui defensor 

não será processado, pois o processo ficará suspenso e também o prazo prescricional. 

 

Agora em questão da conexão: puxa, mais existem outros acusados. Resolveremos pela separação. Assim o 

processo fica suspenso para o que não foi citado e prossegue o desenvolvimento do processo aos demais 

acusados. 

 

 

5ª Recusa dos jurados 

Aquela que inviabiliza a formação do o Conselho de Sentença.  

Quem é esse conselho? É o corpo de jurados.  

E como isso funciona? Quando houver mais de um acusado e não houver um consenso em relação às recusas, 

pode ser que o número de recusas inviabiliza a formação do conselho de sentença.  

Neste caso, deve o juiz separar os processos . Ai existe o risco de decisões divergentes? Mas é o risco de todas 

separação de processo. 

 

 

5) Separação facultativa 

1.Caso das circunstancias de tempo e local diferentes: o crime é até conexo, mas o tempo e os locais são tão 

distantes que é conveniente separar. Os locais são tão distantes que pode inviabilizar a produção probatória. 

 

2.Quando houver um número excessivo de acusados: não existe um número definido de litisconsorte. O juiz 

tem que usar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade a fim de evitar não só a prescrição (pela demora) 

como também no sentido de que os vestígios, as provas desapareçam. Imagine cada acusado em um 

procedimento comum ordinário tem a possibilidade de arrolar ate 8 testemunhas, imagine multiplicarmos por 

10 = 80 pessoas. Quanto tempo levaria para ouvir 80 testemunhas e em um só processo? É por isso que é 

recomendável a separação. Na Federal é bem tranquilo, na estadual é um pouco complicado. 

 

A separação por numero excessivo de condenados não importará em nulidade se não houver prejuízo. Acontece 

que o número excessivo é o que a princípio não importaria a separação, mas pelas circunstancias acabam 

separando. Prejuízos? Ampla defesa, contraditório. 

 

 

11.06.2013 

 

Para a prova: estudar principalmente a conexão intersubjetiva. 

 



Vimos que a jurisdição pode ser fixada ou modificada. Após uma dessas modalidades ocorre a perpetuação da 

jurisdição (“perpetuasso juridicione”), ou seja, se torna imutável (em regra). 

Ex: o local do fato quando é desconhecido, a competência será determinada pelo foro do domicílio ou 

residência do acusado. Depois descobre-se o local do fato? Será modificado? Não, a jurisdição já se perpetuou. 

Nesse caso o juiz do foro do domicilio ou da residência prosseguirá o processo, justamente pela perpetuação da 

jurisdição. 

 

Obs¹: juízo de formação da culpa do tribunal do júri: 1° fase da persecução é investigatória, acontece que nos 

crime doloso contra a vida temos a denuncia, recebimentos, citação, resposta a acusação... aqui o júri tem um 

peculiaridade é bifásica. Temos, na segunda fase da persecução penal) o Juízo de Formação da Culpa e o 

Plenário, ou seja, aqui temos a bifase. Quando o juiz “pronuncia” é que o juiz está mandado o acusado para o 

Plenário. 

 

É possível que no juízo de formação da culpa não ocorra a pronuncia, mas uma desclassificação (quando o juiz 

entende que ó crime não é doloso contra a vida, logo não remete ao tribunal do júri , pois o juiz é 

incompetente) ou uma impronuncia devido a um crime conexo (o fato existe mas não há provas suficientes. 

Caso haja o surgimento de novos fatos pode ser pronunciado novamente, caso ainda não prescrito o prazo) ou 

uma absorção sumária por um crime conexo. Como fica a competência? O que faz o juiz nessas hipóteses? 

O que o juiz fará com esse crimes conexos? O juiz deverá encaminhar ao juiz competente. 

 

Obs²: e se a desclassificação ocorrer no Plenário? Diz que não é doloso contra vida e sim uma lesão corporal. 

Deverá ser encaminhado ao juiz competente? Não. Reconhecida a incompetência do Juri por meio da haverá a 

perpetuação da jurisdição e na hipótese de desclassificação pelo Plenário, o juiz presidente profere a sentença, 

ou seja, ele julga conforme sua convicção, conforme provas produzidas na instrução. 

 

 

Derrogação da competência 

 

Estamos tratando das hipóteses em que houve a perpetuação, mas excepcionalmente é preciso modificar a 

competência. Vejamos as hipóteses de derrogação: 

 

1° Desaforamento do Tribunal do Júri: pode acontecer que exista (i) risco para  a vida do acusado. O propósito é 

proteger tanto o acusado como o próprio tribunal do júri,que se remete a uma cidade próxima, comarca 

próxima que possa propiciar um julgamento seguro. É possível também que uma determinada comarca tenha 

sua (ii) pauta atrasada, no qual também é preciso remeter a outro local para processar e julgar essa ação, até 

mesmo para evitar uma prescrição, ou havendo qualquer risco também, mas sempre na competência do 

tribunal do júri. 

 

2° Deslocamento da comarca da Justiça Estadual para a Federal -> art. 109, §5°, CF 

Qual a natureza do deslocamento da competência da estadual para a federal? Incidente.  

Quem pode suscitar? O Procurador Geral da República.  

Quem tem competência para julgar? STJ. 

Em que hipóteses? Grave violação dos direitos humanos.  



Qual o propósito? Assegurar os tratados que o Brasil é signatário. 

 

3° Se alguém com foro por prerrogativa de função for vítima de um crime contra a honra, quem tem a 

competência para processar e julgar essa ação? Primeiro grau, mas pode acontecer que o requerelado 

apresente uma exceção de verdade, só que esta é contra quem acusa (querelante), ai temos nossa 3° hipótese = 

exceção de verdade contra querelante com foro por prerrogativa de função? Sobe para o tribunal competente 

e depois desce  

Pode acontecer de crime que apesar conexos tramitem separadamente e em determinado momento se 

descobre e querem reuni-los. Mas um deles já foi julgado. Após o julgamento não é mais possível uni-los. 

 

Um outro caso: Descobrem que além de conexão eram crimes continuados (sendo continuado é benéfico no 

sentido que escolhem uma das penas, a mais severa, e aplica um aumento). E o que fazer se um deles já pe 

julgado? É faticamente impossível. O juiz deve processar e julgar a outra ação, proferir sentença, ignorar o outro 

caso que foi julgado e após o transito em julgado dessas ações, temos um terceiro momento = processo de 

execução penal! Por meio de um guia de execução. É nesse momento que o juiz da execução recebendo os 

processos, as condenações, reúne, identificando a continuidade delitiva, as penas e aplica a regra da 

qualificação, ou seja, pode aumentar a quantidade da pena. Assim não há reniuão do processo, contudo, 

havendo continuidade delitiva é possível no juízo de execução penal, especificamente na uniam das penas, 

aplicar as regras do crime continuado. 

= sumula 235 do STJ 

 


