
PROCESSO PENAL 

3° BIMESTRE 

 

 

O processo penal é um instrumento do Estado que responsabiliza o individuo pelo crime. O que demonstra ao juiz 

que praticou determinada conduta são as provas. Nem tudo que trabalhamos no processo penal são provas. 

 

1. O que é prova? 

É todo elemento circunstanciado que agregado a um certo juízo de valor e argumentação presta-se à 

demonstração de um fato. 

 

“Elemento circunstanciado”: é apenas uma expressão geral, para conseguir abranger tudo. Essa expressão não 

significa nada, para não limitar as provas. Ex: um corpo caído do seu lado, não significa nada! Somente após um 

juízo de valores ele passa a significar algo, qual crime praticado e etc. 

 

Além dos juízos de valores, temos a argumentação: também faz com que extraímos da prova o que aconteceu. 

Olhando o corpo, projétil, mancha de sangue, não significa nada, apenas após o juízo de valor e argumentação 

passa a significar algo. 

 

Tudo isso para mostrar que houve um crime, quem praticou, como e etc. 

 

VALE LEMBRAR: ao cuidarmos de provas, estamos voltados para a “busca da verdade”. Verdade é conformidade 

da noção ideológica com a realidade, enquanto certeza é a crença nessa conformidade, provocando um estado 

subjetivo do espírito ligado a um fato, ainda que essa crença não corresponde à verdade objetivo! 

 

= “a certeza está em nós; a verdade está nos fatos” (Carrara) 

 

2. Destinatários da prova? 

É toda pessoa interessada em conhecer o fato (aquele que a prova vem mostrando).  

 

Quem é o principal destinatário da prova? O Juiz, pois em ultimo caso a prova se presta a demonstração de um 

fato (forma definitiva no processo). Como também o delegado, pois também avaliará (forma instrutória do 

inquérito). Na verdade, todos são destinatário da prova, mas o juiz é o principal. 

 

Portanto, é preciso destacar que a descoberta da verdade é sempre relativa! Pode ser que seja verdade para uns 

e falso para outros. A meta da parte no processo é convencer o magistrado, através do raciocínio, de que a sua 

noção da realidade é a correta, isto é, de que os fatos de deram no plano real exatamente como esta descrito em 

sua petição.  

 

3. Objeto da prova? 

É o fato que se pretende demonstrar.  

 

4. Meio de prova? 

É todo procedimento pelo qual eu produzo uma prova. São todos os recursos, diretos ou indiretos, utilizados para 

alcança a verdade dos fatos no processo. 



 

Ex: alguém chega na delegacia querendo confessar um crime, tenho que colher o depoimento dele, extraindo a 

prova dele, produzindo a prova por meio dele. Interrogatório eu extraio da pessoa o que eu desejo, o que é 

preciso para eu obter a prova. 

 

Ou meios podem ser (i) lícitos ou (ii) ilícitos (aqueles expressamente proibidos por lei, bem como os imorais, 

antiéticos,atentatórios à dignidade e à liberdade da pessoa humana e aos bons  costumes e os contrários ao 

princípios gerais de direito). Somente os primeiros devem ser levados em conta pelo juiz. 

 

E as restrições estabelecidas no CC, serão aplicadas aqui também? 

 

Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 

podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 

 

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. 

 

Não, somente o que diz respeito ao estado das pessoas, tais como: casamento, minoridade, filiação, cidadania, 

entre outros. 

 

5. Indício? 

Art. 239: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por 

indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.” 

 

Ex: o cara chega na delegacia dizendo que viu o fulando matando o beltrando, aquele que viu o crime 

acontecendo, estou colhendo uma prova, ok!. BUT, vamos dizer que ela disse que viu um suspeito saindo do local 

do crime, esse fato permite deduzirmos que aquele fugitivo poder ser o autor do crime. Desta forma, o indício 

não demonstra o fato, apenas sugere o fato, permite que interpretemos a circunstancia. 

 

Prova é a prova mesmo, que demonstra o fato ocorrido, a maioria do que temos é o indício. 

 

Classificações 

 

1. Objeto: as provas classificam-se em 

 

Diretas -> aquelas que demonstram a existência do fato. 

Indiretas -> aquelas que permitem por indução concluir-se pela existência de outras provas = indícios. 

 

2. Sujeito:  

 

Pessoal -> aquela produzida por meio da oitiva de uma pessoa. Ouço, reduzo a termo = prova pessoal. 

Real ->  aquela produzida da análise de vestígios. 

 

“Vestígio”: algo muito específico – resultado material. Crimes não transeuntes, aquele que vai passando e 

deixando para traz uma série de vestígios. 



 

3. Forma:  

 

Testemunhal -> produzida pelo depoimento de uma pessoa. 

Documental -> produzida pela apreensão de registros. (injúria por escrito) 

Material -> sujeita a análise subjetiva de um vestígio. (análise de um crime tributário) 

 

Ex: injúria por escrito, esta pessoa levando a injúria a delegacias, estamos diante de uma prova documental, o 

qual anexará no processo. Diferente de análise de um crime tributário, no qual anexará ao processo 3.000 folhas, 

é uma prova material que precisará de um perito, técnico e etc. 

 

4. Momento: 

 

Policial -> produzida em sede de inquérito policial. 

Judicial ->  produzida em sede de ação penal. 

Peça de informação -> produzida pelo MP por meio de uma CPI, inquérito policial militar, CADE.  

Ex: prova produzida na RF de evasão fiscal será uma peça de informação. 

 

5. Natureza: 

 

Prova cautelar -> depende de autorização judicial. Ex: interceptação telefônica. 

Provas antecipadas -> produzida com efeitos judiciais, mas antes do início ação penal, ou seja, em sede de 

inquérito policial ou por meio de peça de informação.  

 

Enquanto a cautelar depende de autorização policial, a antecipada é para não termos o perecimento da prova, de 

auto risco de perecimento, no qual o juiz poderá fazer uma audiência antecipada para ouvir a pessoal que tem 

contato com a prova. 

 

*lembrando que no processo civil, os conceitos são invertidos!!! 

 

Provas repetíveis, aquelas produzidas extrajudicialmente que admite ou exige reprodução judicial.  

Ex: perícia dizendo que tal pessoa morreu por tomar paulada na nuca. O juiz diz que o laudo não está bom, e já 

que o corpo da vítima ainda está lá, não foi enterrado, é uma prova repetível, até para ter o contraditório. 

 

Outra coisa: prova testemunhal, sempre haverá reprodução judicial. 

 

Provas irrepetíveis: aquela produzida extrajudicialmente e que não admite ou dispensa reprodução judicial.  

 

Qual a diferença para a repetíveis?  

A diferença é que se as repetíveis não forem reproduzidas em juízo, o juiz não poderá fundamentar sua decisão, 

exclusivamente, sobre elas, agora se a prova for irrepetível, poderá o juiz proferir sua decisão exclusivamente 

sobre ela. 

 

Princípios da prova 



1. Da comunhão das provas: uma vez produzidas, as provas instruem o processo, não as partes, ou seja, a aprtir 

do momento que a prova é apresentada no processo, ela não pertence mais à parte para pertence ao processo, 

no conjunto das provas. 

 

2. Da liberdade das provas: posso produzir qualquer prova, desde que não seja proibida em lei. 

 

3. Da concentração e imediatividade: sobre a concentração diz que as provas devem ser produzidas em uma 

única audiência, em um único ato processual. Imediatividade: devem ser produzidas preferencialmente perante o 

juiz que irá julgar a causa. 

 

Procedimento probatório 

Na ação penal tem que ser observado os seguintes procedimentos: 

 

1. Proposição: as partes propõem ao juiz quais provas entendem que devem ser produzidas. 

 

2. Admissão: o juiz irá admitir ou não as provas que as partes propuseram. 

 

 Ex: “eu quero ouvir o vizinho do réu como testemunha”, o juiz irá aprovar ou não. Em tese o juiz, no processo 

penal, não deveria negar a oitiva de testemunha, mas na prática os juízes comunicam os advogados declarando 

sob quais fatos que as testemunhas irão depor. 

 

3. Produção da prova 

 

4. Valoração: ouço quatro testemunhas, 3 delas dizem que o réu matou e 1 dizendo que o réu não estava no 

local. Isso sempre depois que todas as provas estiveram produzidas. Dependendo do conteúdo dos depoimentos, 

o juiz poderá usar somente um deles como valoração da prova. 

 

14.08.2013 

 

Sistemas de avaliação das provas 

É importante lembrar que as provas serve para demonstrar ao juiz o que aconteceu e o que não aconteceu. E 

como o juiz faz para avaliar essas provas e chegar a uma conclusão?  

 

Os sistemas de avaliações servem para ponderar as provas e chega a uma conclusão!!! 

 

1. Intima convicção ou certeza moral do juiz: o juiz não está vinculado as provas dos autos, ele decide de forma 

intima, levando em consideração o que acha que deve levar, seja prova ou outra coisa qualquer. Assim se o juiz 

achar que o indivíduo tem cara de bandido ele vai lá e condena sim, justamente porque não está vinculado as 

provas, decide como quer. Agora, o nosso ordenamento adotou esse sistema? Não. 

 

Até 2009 encontramos um resquício dessa situação: temos as exceções do processo penal, que é o Júri. Assim a 

doutrina encontrava no Júri uma exceção, já que o Júri decidiria de forma íntima, pois nunca sabemos o porque 

aquele  ele deu a resposta daquela maneira. 

 



A lei não mudou, mas a doutrina lembrou-se de uma hipótese de apelação da sentença proferida pelo Tribunal do 

júri. Ex: homicídio em que não encontramos o cadáver. No dia do plenário do Júri, entra a vítima do homicídio na 

frente de todos os jurados, todos veem que a vítima está viva. Na hora do julgamento (sala secreta) os jurados 

condenam o réu por homicídio consumado. Decisão manifestamente contra as provas dos autos, eu posso 

apelar e anular a decisão dos jurados. Se esta decisão deles esta sujeita à anulação, é claro que os jurados julgam 

sim em relação às provas dos autos. Por isso que esse resquício despareceu. O julgamento dos jurados do Júri, 

dão as resposta sem justificativa, mas nos autos justificam. 

 

2. Regas legais ou certeza moral do legislador: no primeiro sistema o juiz tem ampla e restrita liberdade para 

decidir, agora nesse sistema o juiz não tem liberdade nenhuma, pois quem julga é a lei. A lei estipula um valor 

para cada prova, o juiz somará e quem ganhar mais “pontinhos” ganhou, assim a lei criará uma tarifação de 

valores para as provas. 

 

Esse sistema foi adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro? Não. Os USA adotam. 

A doutrina ainda encontra um resquício desse sistema no nosso ordenamento -> Art. 158 do CPP: “Os crime que 

deixarem vestígios, exigem exame de corpo de delito”, esse crimes transeuntes (crimes com resultado material) 

exigem o exame de corpo de delito. Esse exame não é só sobre o cadáver, mas todo o material, como o carro, 

arma e etc, sob pena de não estar caracterizada a prova material do crime (um dos requisitos). 

 

3. Livre convicção ou persuasão racional: o juiz pode decidir de forma livre desde que fundamente-se nas 

provas dos autos. Esse sim é o sistema de análise de prova adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro!!! 

 

A liberdade que encontramos no art. 155, CP, não significa que o magistrado possa fazer a sua opinião pessoal ou 

vivencia de algo integrar o conjunto probatório e torná-las prova. O juiz justamente extrai sua convicção das 

provas produzidas legalmente no processo (e a elas devem se vincular), abstraindo-se de avaliar o caso segundo 

sua inclinação pessoal. 

 

O magistrado não poderá levar em conta, como fundamento de sua decisão, a prova colhida na fase investigatória 

(fase do inquérito policial), pois não há o contraditório, nem ampla defesa (art. 155, CP: “O juiz formará sua 

convicção pela livre apreciação d aprova produzida em contraditório judicial, não podendo  fundamentar sua 

decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, 

não repetíveis e antecipadas – ex: exame cadavérico”). 

 

4. Livre convencimento irracional: o juiz esta vinculado ao resultado da prova, o problema é que o fato 

demonstrado pela prova não guarda relação à imputação. 

 

PROVA ILEGAL 

 

Segundo o CPP são admissíveis ou inadmissíveis? 

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as 

obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.  

 

 

Conceitos 

 



Prova ilícita -> é aquela que viola um preceito de direito material, ou seja, não poderia produzir essa prova.  

Ex: seria uma intercepção telefônica, diz que só poderá utilizar para crime que tenham como pena mínima de 

reclusão, mas na lei de contravenções penais só temos a simples, no qual então não tem a intercepção telefônica.  

 

Mas o juiz deu a autorização, supri a necessidade legal? Não, é uma prova ilícita, jamais poderá ter uma 

interceptação em uma contravenção penal. 

 

Prova ilegítima ->aquela que viola um preceito de direito processual. 

Ex: interceptação telefônica é uma prova com prova de 15 dias e se eu tiver a interceptação no 16° dia? Não vale, 

é uma prova ilegítima, descumpri a regra colocada. 

 

Prova irregular -> obtida sem a observação dos termos impostos à sua produção.  

Ex: estou com a interceptação telefônica no crime de quadrilha no prazo legal, ai gravo a conversa do cara com o 

advogado, ok posso gravar, mas não posso juntar nos autos se não será considerada irregular. 

 

1. Espécies de ilegalidade: as provas ilegais podem ser de duas formas: 

a) Originalmente ilegais  ou prova legal originária -> quando tiver um vício na sua própria produção.  

Ex: se obtenho uma informação por meio de tortura, é ilegal, pois por um ato que não é legal obtive uma 

informação. 

 

b) Prova ilegal por derivação -> aqui o vício está da onde eu obtive a informação pela qual eu fui produzir a prova, 

ou seja, é a prova produzida em decorrência de outra que já foi produzida ilegalmente.  

 

Ex: ok, eu confesso matei o cara (aqui foi por meio da tortura), ai eu acho o corpo, faço perícia e faço relação com 

a arma que eu tenho. Qual prova é originalmente ilegal? A Tortura, mas daquela eu encontrei o corpo, fiz relação 

com a arma e bla bla = “Teoria da Árvore dos Frutos envenenados”.  

 

Art. 157, § 1o ->São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo 

de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente 

das primeiras. 

 

O que é fonte independente? 

§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da 

investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.  

 

 

2. Exceções à vedação da prova legal: a palavra ilegal não é admitida, é desentranhada do processo. Agora 

quando a prova ilegal tiver uma prova muito relevante (confissão mediante muita tortura), o juiz mesmo tem que 

sair do processo. Mas para algumas pessoas a prova ilegal não é tão relevante assim. 

 

a) Teoria da proporcionalidade: você pode admitir a prova ilegal desde que o grau da ilegalidade seja menor que 

o grau de vantagem obtida por aquela prova. Ex: agora imagine que a delegacia consegue capturar o um dos caras 

dos que manteve em cativeiro uma menininha, o que faço com o cara? Tortura. 

 



b) Teoria da admissibilidade pro reo: quando a prova ilegal servir aos direitos do réu, ela pode ser admitida. Não 

tem porque não aceitar a prova, invadi a casa da pessoa e trago documentos que comprovam que eu não sou 

culpado mesmo, ah vou responder por essa invasão de domicílio, mas eu estou em estado de necessidade. 

Inclusive a jurisprudência admite que quem faz a produção de prova ilegal esta em estado de necessidade. 

 

c) Teoria da descoberta inevitável: serve somente para prova ilegal por derivação. Se houvesse um caminho legal 

para a produção da prova que foi produzida por um caminho ilegal, essa prova poderá ser admitida. Embora não 

muito pratica foi permitida pelo CPP, art. 157, §2°, só que admitida com nome errado – “Teoria das fontes 

independentes” que é quando outra instituição produz uma prova legal quando a outra instituição produz a 

mesma prova de forma ilegal. 

 

Prova emprestada 
 
É aquela produzida nos autos de determinado processo cujo conteúdo é aproveitado por outro. 

Posso empresta ou não? Uns dizem que sim outros dizem que não, por isso da criação de requisitos. 
 

Requisitos 

 
a) Identidade entre as partes processuais: autor e réu tanto no processo originário como o processo que a prova 

será emprestada, serão os mesmo.  

 

Posso pegar as provas de um processo público para um processo privado? Não, já que o público, sempre uma 

das partes será o MP. 

E do processo civil para o processo penal? Pode, desde que as partes sejam as mesma. 

 

Ação civil pública (proposta pelo MP) e improbidade administrativa (proposta pelo MP)? Pode! 

 

b) Prova produzida por meio legal 

 

c) Demonstração de um mesmo fato penalmente relevante 

 

d) Deve ser produzida sobre o crivo do contraditório  

 

Posso emprestar prova de ação penal para ação penal? Sim.  

Pode de ação penal para inquérito penal? Sim. 

De inquérito para ação? Não posso, pois a prova no inquérito não tem o contraditório. Mas não significa dizer 

que a prova do inquérito nunca poderá ser emprestada, pois depois de iniciada a ação penal, vai estar sujeita ao 

contraditório diferido. 

 

Ônus da prova 
É a obrigação de provar, ou seja, se quem alega. Se a acusação alega que tal pessoa praticou o crime, deverá 

provar. 

 

Assim, não posso alegar uma argumentação do réu in dúbio pro reu. 

 



Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:  

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e 

relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;  

 

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir 

dúvida sobre ponto relevante. 

 

Ou seja, o juiz não tem ônus da prova e sim “poder de produção de prova”, quando o juiz toma a iniciativa de 

produzir a prova não significa que ele esta suprindo a produção de prova de alguém? Sim, então pode. 

 

 

Temos que estabelecer a diferença de fatos que dependem de prova e os fatos que não dependem de prova! 

 

Fatos que dependem de prova: 

1. Fatos e circunstâncias relevantes alegadas pelas partes. 

 

2. Fatos incontroversos. 

 

3. Direito especial (direito adm, estadual e municipal) ou estrangeiro. 

 

Fatos que não dependem de prova: 

1. Fatos de conhecimento público e notório. 

 

2. Fatos axiomáticos ou intuitivos: “pessoa completamente embriagada”, não preciso provar que ela tem 

condições para o depoimento. 

 

3. Fatos penalmente irrelevantes: motivos dos crimes sempre são relevantes? Não, art. 59 CP. 
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Provas em espécie: 

 

1. Interrogatório (art. 185 e 55 do CPP) 

 

É um meio de prova, mas não uma prova em si. É a oitiva do acusado ou do investigado, é inquirido 

pessoalmente, é instrumento para a prova, mas não é um prova. 

 

E se o acusado se manter calado? 

Não obteve prova alguma, não se obtém prova nessa situação. Acontece que o acusado só não colabora com a 

verdade. Caso opte por falar e fale “mentira” pode ser acusado de prestar falso testemunho, por isso, se 

permanecer calado não será acusado desse crime. 

 

E ele pode permanecer calado? Sim!!! Art. 5°, LXIII -> o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 

permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. 



 

Não podemos esquecer que além de meio de prova, é um meio de defesa também, pois por meio do 

interrogatório o acusado exerce sua autodefesa e o advogado exercer a defesa técnica. 

 

Mesmo que o acusado não fale nada, é um meio de prova indispensável e a presença do advogado também é! 

 

Qual o momento para termos o interrogatório? 

Durante o curso do processo penal, que segue do recebimento da denuncia ou queixa até o transito em julgado 

da decisão condenatória ou absolutória, a autoridade judiciária de 1ª ou 2º grau, a qualquer momento, fora do 

instante próprio, pode ouvir o réu/acusado quando pedir. 

 

A falta do interrogatório, quando o réu se torna presente após o momento próprio, é nulidade relativa, isto é, 

somente deve ser reconhecida se houver provocação da parte interessada, demonstrando ter sofrido prejuízo. 

 

Interrogatório por videoconferência? 

Embora exista a previsão, isto não é exercido por falta de equipamentos. 

 

Classificação do interrogatório: 

(a) Interrogatório de qualificação: deve o réu fornecer seus dados identificadores. ESTE MOMENTO NÃO CABE 

DIREITO AO SILÊNCIO, NEM FORNECIMENTO DE DADOS FALSOS, SEM QUE HAJA CONSEQUENCIAS JURIDICAS 

COM SANÇÃO. 

 

(b) Interrogatório de individualização: indagação a respeito de sua vida pregressa, precedentes, dados familiares 

e sociais, ou seja, o perfil do réu. Aqui cabe o direito ao silencio e, se o deseja, mentir, sem qualquer possibilidade 

de ser por isso punido. 

 

(c) Interrogatório de mérito: indagação a respeito dos fatos e demais detalhes. 

 

2. Confissão (art. 197 e 55 do CPP) 

 

Diferente do interrogatório, a confissão é considerada prova, pois ela tem conteúdo que demonstra como o fato 

aconteceu. Confissão é a admissão, ainda que parcial da autoria do crime investigado ou apurado. 

 

Mas um admissão apenas da autoria do crime, ela não se presta a prova da materialidade do crime. 

 

Qual o peso da confissão? 

Já vimos que o sistema adotado pelo Brasil é a do livre convencimento motivado, ou seja, aquele em que as prova 

não possuem valores pré-avaliados. Já a confissão tem um valor, ela vale menos do que as outras provas, pois o 

art. 197 diz que a confissão tem que ser validada por outros elementos que vão verificar a compatibilidade e a 

concordância da história. Isso porque a confissão é um prova muito manipulável!!! 

 

Art. 197.  O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua 

apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe 

compatibilidade ou concordância. 

 



Por quem é feita a confissão? 

A confissão é dada por uma pessoa que tem tudo a ver com os fatos, mas pode ser que não foi exatamente essa 

pessoa autora do crime. 

 

Quais suas características? 

Ela é (i) divisível e (ii) retratável.  

 

Divisível -> posso confessar apenas parte dos fatos que estão sendo apurados.  

Retratável -> pois a qualquer momento até a sentença eu posso virar para o delegado ou para o juiz e retratar a 

confissão, é como se eu nunca tivesse confessado. 

 

Posso justificar minha retratação? 

Não, eu simplesmente retrato, e uma vez retratado o juiz não pode levar em consideração a confissão. 

 

Retratação da confissão é diferente de prova ilegal!!! A retratação não faz com que as provas conseguidas com 

ele sejam ilegais!!! 

 

O silencio do réu importa em confissão? 

O silencio do réu não importa em confissão, nem pode ser usado em seu desfavor. Enquanto a lei (art. 198) diz 

que o silencio pode ser usa em seu desfavor, a CF diz que não pode. Portanto, a segunda parte do art. 198 do CP 

não foi recepcionada (porque a lei é anterior a CF, diferente de inconstitucional que é quando a lei vem depois do 

CF) pelo CF de 88. 

 

Classificações 

 

- Confissão simples: mera admissão dos fatos. Ex: você que matou? Sim! 

 

- Confissão qualificada: é a admissão dos fatos sob alegação de excludente ex: foi você que matou? Sim, mas... 

 

- Confissão complexa: admissão de vários fatos que podem estar em um mesmo processo ou em mais de um 

processo. 

 

- Confissão parcial: admissão de parte dos fatos apurados. 

 

- Confissão delatória: admissão da autoria dos fatos com imputação de coautoria de terceiros.  

Ex: foi você que matou ele? Sim, mas Joãozinho e Helio também.  

 

Isso é mesma coisa que “delação premiada”?  Não! Pois esta é uma forma especial de confissão delatória, 

através da qual a cooperação do investigado ou do acusado é retribuída com benefícios penais ou processuais.  

 

 

3. Prova testemunhal (art. 202 e 55 do CPP) 

 

Manifestação de informações conhecidas por determinadas pessoas colidas de forma pessoal ( não posso ter 

depoimento de testemunha por procuração) e reduzidas a termo. 



 

Quem pode ser testemunha?  

Em princípio qualquer pessoa pode ser testemunha de depoimento pessoal 

 

Características da prova testemunhal? 

 

Judicialidade: a prova testemunhal deve ser produzida em juízo. Prova testemunhal é uma prova repetível. 

 

Oralidade: a prova testemunhal deve ser colida pessoalmente. 

 

Objetividade: o depoimento deve versar exclusivamente sobre os fatos. O Código diz o contrário dizendo que as 

expressões da testemunhal não servem ao processo. 

 

Retrospectividade: a testemunha deve depor sobre fatos passados. 

 

Individualidade: as testemunhas devem prestar depoimentos isoladamente, de forma individual. 

 

 

Deveres das testemunhas 

 

- Dever de depor: todos que tiverem informação sobre um fato criminoso tem o dever de depor. 

 

Exceções 

(a) Familiares do réu: Art. 206 CPP, não tem o dever de depor, pois eles são dispensados de depor. 

(a’) A não ser que seja a única maneira de produzir a prova. 

 

(b) Proibição profissional ou exceção profissional: art. 207 CPP, alguns profissionais são proibidos (e não 

dispensados) de depor.  

 

Que tipo de profissional? Advogado, psicólogo, ministro religioso.  

 

Exceção: esses tipos só poderão depor se houver a concordância da testemunha e do próprio réu. Isso por ex é 

para o Advogado, agora na área da Psicologia, são proibidos, nem com autorização. 

 

- Dever de comparecimento: a testemunha intimada tem o dever de comparecer a audiência. 

 

Exceção:  

(a) Pessoas idosas ou enfermas (art. 220) 

(b) Autoridades públicas (art. 221). 

 

- Dever de dizer a verdade: compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorre no crime de falso testemunho. 

 

Exceção:  

(a) Familiares do réu que optarem por depor, não possuem o compromisso de dizer a verdade. 

(b) Menores de 14 anos e alienados mentais. (art. 208) 



 

- Dever de comunicação de alteração de endereço: se a testemunha se mudar no curso do processo tem o dever 

de comunicar ao juiz. 
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4. Prova pericial (art. 158 e SS CPP) 

Prova técnica realizada por profissional habilitado, ou seja, a prova pericial acontece sob um tema diverso do 

jurídico. Se fosse jurídico o próprio juiz resolveria e inclusive, tem a obrigação de resolver. 

 

(a) Exame de corpo de delito 

Art. 158, o exame de corpo de delito é uma prova pericial obrigatória, nos crimes não transeuntes (aqueles que 

não deixam vestígios). 

 

� Exame de corpo de delito DIRETO: aquele realizado diretamente sob os vestígios. 

 

� Exame de corpo de delito INDIRETO: aquele realizado por outros meios, quando não for possível o exame 

direto. 

 

Significa: como faço a prova da materialidade delitiva do homicídio? É um crime que deixa vestígios, assim 

examino o corpo. Como provo o homicídio? Faço exame de corpo de delito na vítima, ou seja, direito. Mas e se 

esse homicídio acontecer em alto mar, que joga a vítima no mar. Como faço o exame? Esse é um caso que 

preciso de outros elementos para demonstrar que o crime aconteceu. Se eu tiver uma testemunha que viu o 

suspeito enfiou a arma na cabeça do outro. Serve de prova indireta? Sim!!! E se eu encontrar no navio um pouco 

de massa encefálica? Também é um indício forte que a pessoa morreu. E uma imagem que mostre que o 

suspeito arrastou o corpo da vítima? Também é! Assim, reunindo tudo isso pode concluir que a vítima morreu, 

ou seja, fiz prova da materialidade do crime, pelo exame do corpo de delito indireto. 

 

*lembrando que o indireto só poderá acontecer caso não tenha possibilidades pela forma DIRETA. 

 

Prova pericial é prova? 

O interrogatório é meio de prova, a confissão é prova. A outiva de testemunha é meio de prova, a colhida é prova. 

A prova pericial, conforme estudamos, é meio de prova, pois é por meio dela que posso produzir um documento, 

uma prova!!! Assim a prova é o LAUDO. 

 

Como é dividido o laudo? 

1. Descrição do objeto da perícia, descrição do vestígio que esta sendo periciado: se for um cadáver, tenho que 

fazer a descrição de como ele chegou para o exame. 

 

2. Descrição da perícia: do exame que está sendo realizado com aquele vestígio. Se for cortar o corpo para saber 

como esta o interior dele, tem que constar que cortei o corpo senão vão presumir que ele já veio assim. 

 

3. Conclusão do perito: o perito responde o que ele entendeu do exame que lhe foi solicitado. Um pedido de 

exame necroscópico o perito dirá “sim, a pessoa morreu por tal motivo”. 

 



4. Resposta aos quesitos: resposta de pontos específicos, no qual a perícia é obrigada a esclarecer. 

 

Na ação penal como MP e a defesa participa da produção de provas? Como exerço o contraditório deferido 

sobre uma perícia? 

As vezes dá para fazer a perícia de novo, mas e se não der? 

Para esclarecer as dúvidas o promotor, advogado, mandará quesitos para a perícia esclarecer. Quando der para 

repetir a prova (prova repetível) ok, mas e se forma perícia do corpo quando depois de muito tempo não dá para 

fazer (prova irrepetível), como devemos proceder? 

 

Ex: Um diz que ela morreu sufocada com vestígios no pescoço e o outro diz que foi envenenamento. Como o 

perito irá esclarecer se não tem como analisar o corpo de novo?  

Quando o perito realizar o corpo de delito ele faz um laudo, já colocando os resultado do tipo “Não foi 

encontrado nenhum tipo de anormalidade nas vias respiratórias e intestinais” ou “nenhuma lesão”. Desta forma, 

quando surge essas dúvidas justamente de provas irrepetíveis só resta ao perito analisar o que foi escrito no 

laudo e no caso apresentado vai responder que a afirmativa “não condiz com o que descrevemos naquele laudo”. 

 

Mas e se não tiver essa descrição inicial dizendo que está prejudicada as vias respiratórias e intestinais? 

Impugno o laudo. 

 

Realizada a pericia, com resposta dos quesitos, o juiz ficará vinculado ao resultado? Não. 

 

Se tiver algum outro elemento que contrarie o que a perícia concluiu, sem problema, pois o juiz não esta 

vinculado. 

 

Pode condenar alguém de tráfico de drogas em que o resultado deu negativo?  

Pode decidir assim, pois de novo não está vinculado a perícia. 

 

E se a perícia diz que o documento é verdadeiro? 

O juiz poderá decidir dizendo que o documento é falso. 

 

 

5. Declarações do ofendido (art. 201 CPP) 

É a vítima! Oitiva pessoal da vítima! 

A vítima é testemunha? Não!  

Desta forma como é não é não é testemunha, temos dois pontos: 

(i) Não conta quando do arrolamento das testemunhas. 

No procedimento ordinário posso arrolar 8 testemunhas + vítima.  

Se eu não arrolar a vítima, ela será ouvida? Não, tem que arrolar 

 

(ii) Tem deveres (de comparecer, depor e comunicar a mudança de endereço). 

 

Tanto a vítima tem que depor como também pode ser conduzida coercitivamente a depor! E detalhe não pode 

ficar em silêncio, ou diz a verdade ou mentira. 

 

A vítima pode ter seus dados protegidos? 



Sim, se ela pedir todos os termos serem protegidos. Todos os dados da vítima ficam na contra capa do processo 

com os dados (mas advogado do réu tem acesso a isso, sim essa é a proteção que é oferecida haha). 

 

Quando a vitima estiver prestando suas declarações, ela pode solicitar que o réu se retire. Ai o réu fica em uma 

sala separada, então a cada resposta da vítima o advogado do réu vai falar “excelência, vou consultar meu 

cliente”. Uma hora o juiz vai falar que não permitirá mais isso, porque não há previsão legal. Agora a falta de 

previsão legislativa, não pode prejudicar o direito de defesa! Apenas digo, “ok, excelência, só conste na ata que 

você não permitiu mais que eu consultasse meu cliente”. 

 

 

6. Busca e apreensão (art. 240 e 55 do CPP) 

É uma prova cautelar e depende de autorização judicial (diferente de prova antecipada que precisa ser realizada 

antes do tempo, sob pena de perecimento).  

 

Art. 241.  Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar 

deverá ser precedida da expedição de mandado. 

 

*Essa primeira parte do art, não foi recepcionado. Mesmo que o juiz, delegado estiver presente na apreensão, eu 

preciso de autorização judicial. Assim, toda busca e apreensão exige prévia autorização judicial. 

 

Requisitos da autorização judicial na busca e apreensão 

1. Individualização do local de onde realizará a busca: vou entrar na casa do seu Zé e peço autorização 

apontando o local que quero ir. E agora, se for uma favela? Então em cada casa até achar o seu Zé? Na prática é 

(rs), mas não deveria. Como faz então? Não tem solução! Isso mesmo. (esse requesito e não tem solução). 

 

2. Motivos e finalidades da medida: busca e apreensão tem como finalidade busca algo específico. Entro na casa 

do seu Zé, numerada e tudo mais, estou procurando a coisa errada “1”, uma arma por ex, e acho a coisa errada 

“2”, droga,  posso apreender a “2”? A questão é que quando encontro drogas é algo flagrâncial, posso 

apreender!!! Agora vou em busca de drogas e encontro uma faca com sangue em cima de uma camiseta, posso 

apreender a faca e a camiseta?  

 

Temos duas correntes: 

(i) Não, pois o mandado de busca e apreensão limita o grau de intervenção na casa alheia, pois então dando 

liberdade para buscar algo determinado, específico, essa outra prova encontrada é ilícita.  

 

(ii) Outra parte da doutrina diz que sim, pois o mandado de busca e apreensão é uma prova cautelar que 

permite que entre na casa da pessoa, assim quando o juiz autoriza a busca e apreensão ele está permitindo em 

encontrar o que eu quiser. 

 

Agora vamos supor “o seu Zé, estou aqui que eu tenho autorização para pegar o 38 que está ai”, ai o seu Zé vai lá 

e entrega o revolver para ele. Segundo essa primeira teoria, o policial não poderá entrar na casa para buscar o 

que quiser, pois ele tem autorização para buscar aquele objeto e o seu Zé já entregou o que ele veio buscar, 
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7. Quebra de sigilo bancário 

Previsão: lei complementar 105/2001 

Essa prova é considerada como uma prova cautelar na medida autorização judicial para sua produção.  

 

O que é a quebra?  

O Sr. Juiz quero saber quais são as movimentações financeiras da conta, ou seja, tenho o numero da conta e 

quero saber para quem é repassado o dinheiro. Agora se eu quero saber quem é o titular ou qual é a conta ou 

quais as contas que tal pessoa tem, chamamos de dado cadastral, esse não é necessário de autorização judicial. 

 

� Quebra do sigilo bancário: PRECISA DE AUTORIZAÇÃO 

 

� Dado cadastral: NÃO PRECISO DA AUTORIZAÇÃO 

 

 

8. Interceptação telefônica 

Previsão: 9.296/96 (exclusiva desse assunto) 

É a interceptação em tempo real do conteúdo de uma conversa telefônica. 

 

O que é isso na pratica?  

Eu acho que determinado numero esta envolvido em conversas muito feias. Assim todas as ligações serão 

desviadas também a uma central de inteligência que será ouvida e gravada a conversa. 

 

Todas as nossas ligações são gravadas então? 

As nossas ligações não estão sendo gravadas, só as que consiste na interceptação, até porque a telefonia não 

grava as conversas, quem tomará a atitude é a Polícia ou a MP quando solicitado, até porque será em tempo real. 

 

São decretadas de maneira prospectiva, futura, para ouvir a conversa que vai acontecer, não consigo ouvir uma 

conversa anterior. 

 

Não pode ser confundida com gravação, escuta!!!  

 

O que é interceptação? 

Na interceptação tenho 2 interlocutores e uma terceira ouvindo a conversa (interceptador) e nenhum dos 

interlocutores sabe que está sendo gravada. Esse é o caso mais comum.  

 

O que é gravação telefônica ou gravação clandestina?  

Eu só tenho os dois interlocutores e um deles está gravando a conversa. 

 

O que é escuta telefônica ou escuta clandestina? 

Tenho dois interlocutores e um interceptador e um dos interlocutores sabe que a conversa está sendo gravada. 

Quando uso ela? Extorsão mediante sequestro. 

 

Quebra de sigilo telefônico? 

É parecido com a quebra do sigilo bancário, eu não consigo o conteúdo, mas sim os registros daquelas ligações. 

Da onde veio, qual o número, mas nunca sei o que está sendo falado. 



 

Qual o problema? 

 O que regulamenta a gravação, escuta, quebra de sigilo? Nada. 

A interceptação telefônica é uma prova cautelar e exige autorização judicial, conforme a própria Lei 9.296 pede 

isso. 

 

Quanto à quebra de sigilo telefônico por analogia tanto pela Lei 9.296, como pela 105... é considerada uma prova 

cautelar.  

 

Eis a questão: se a gravação telefônica e a escuta não tem regulamento algum... 

 

Elas dependem de autorização judicial? 

 

Não dependem? 

 

Ou não podem ser produzidas? 

 

- Dessas três opções a menos acolhida pela doutrina é a questão de que não podem ser produzidas.  

- Quem entenda que são prova cautelares e precisa de autorização, vai dizer “independente de que gravar a 

ligação tem sigilo, só pode mediante autorização”.  

- Quem entende que não depende dirá “a pessoa esta abrindo mão do sigilo então não tem porque ter 

autorização”. 

 

Na pratica e na duvida? Faça mediante autorização judicial. 

 

E se dissermos que a prova de interceptação é ilegal? 

Dizer que a prova é ilgeal não é certo, pois como há liberdade das provas e não há vedação na legislação, ela 

poderá ser produzida sim!!! 

 

 

Procedimentos penais 

Procedimentos penais são as espécies de ações penais!!! É uma sequencia concatenada de atos. 

 

 

Procedimento comum ordinário 
 

Aquele previsto no art. 394, §1°, I.  

 

Art. 394.  O procedimento será comum ou especial.  

§ 1o  O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. 

I - ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos 

de pena privativa de liberdade. 

 

Comum, pois se aplica a qualquer crime, desde que previsto nas hipóteses de cabimento dele.  

Ordinário, pois é o procedimento mais comum e não que ele é a regra geral. 



 

Rito processual para apurações de crimes quando a pena máxima é igual ou superior a 4 anos. 

 

Como funciona? 

(a) Oferecimento da denuncia: quem oferece é o MP ou ofendido. Art. 41 do CPP, regulamenta os requisitos para 

oferecimento da denuncia. 

 

(b) Recebimento ou rejeição da denuncia: previsto no art. 395, CPP. Mostra quais são os critérios que o juiz deve 

observar para ver se a denuncia deverá receber ou não. 

 

� Rejeitará: quando a inicial for (i) manifestamente inépcia (inobservância dos requisitos do art. 41, CPP – 

descrição do crime com todas suas circunstancias, qualificação do autor e capitulação do crime), (ii) falta de 

pressuposto processual ou condição da ação e (iii) falta de justa causa para a promoção da ação penal. 

 

Se estiver tudo ok e o juiz rejeitar, caberá recurso!!! veremos depois. 

 

3. Citação (art. 352 e SS do CPP): depois do recebimento, será a citação do réu. É a modalidade de ato processual 

no qual o sujeito passivo é chamado a integrar a relação processual. 

 

A citação é a primeira vez e a intimação são as outras vezes.  

� A citação dá a notícia ao citado que há um processo contra ele. 

 

�  Intimação chama naquele processo que ele já sabe. 

 

 

O processo começa com o recebimento da denúncia, certo? 

Em tese o processo começa com o recebimento da denuncia, mas alguém disse “acho que o processo começa no 

oferecimento da denuncia”. Porque?  

 

(a) Primeiro que o oferecimento da denuncia tem prazo, algo característico de um processo e; 

 

(b) Segundo que é um ato exclusivo da parte, cheirando a processo e terceiro se o processo começa no 

recebimento o que tenho quando temos a rejeição? Lembra que na rejeição cabe recurso? omo vou ter recurso 

se não tem processo? 

 

O que tenho que saber do oferecimento da denuncia? É o termo final para a retratação da representação. 

 

O que tenho que saber do recebimento da denúncia? Aquele que interrompe o prazo prescricional. 

 

 

Modalidades de citação 

1. Citação por mandado: é a regra geral, aquela cumprida pessoalmente por oficial de justiça. 

 

2. Citação por carta precatória: quando o réu residir em comarca diversa daquela em que foi distribuída a ação. 

É uma citação por mandado soque será cumprida por oficial de justiça de outra comarca. 



 

3. Citação por hora certa: foi introduzida recentemente no CP. Temos dois requisitos:  

 

(i) Oficial tenha por três vezes tentado a citação por mandado, mas sem sucesso e; 

(ii) Haja fundada suspeita que o réu esteja se evadindo para não ser citado (aqui ele tem que fundamentar, por 

ex, mas na hora que eu bati na porta vi apagando a luz e uma voz dizendo “fica quieto cachorro”). Na quarta vez 

que ele chegar lá, não importa, o réu ser considerado citado. 

 

4. Citação por edital: quando não se souber o paradeiro do réu, não se confundindo com o réu estar se 

evadindo. Esse edital vale por 15 dias, depois desses dias, o réu é considerado citado! Assim, a partir do 16° dia o 

seu Zé estará considerado citado. 

 

Porém, citado por edital e o réu não se manifesta de forma alguma que conheceu da citação por edital como não 

constando em juízo nem contratando advogado, o processo será suspenso (e não se dará a revelia). 

 

Art. 366 – é uma das hipóteses que posso ter a prova antecipada, ou seja, mesmo que o réu não aparece e o 

processo estiver suspenso. 

• Não podemos esquecer que o réu que está fugindo poderá ser decretada sua prisão preventiva!!! 

 

 

Citações especiais: 

1. Citação do réu: O réu preso deve ser citado pessoalmente. 

 

2. Citação do servidor publico civil: deve ser citado pessoalmente. A diferença é que o feche dele será notificado 

da audiência ou do processo, pois pelo principio da continuidade do serviço publico, pode ser que a ausência 

daquele servidor prejudique o serviço publico prestado. 

 

3. Citação do servidor publico militar: não é citado pessoalmente, mas sim na pessoa do seu superior 

hierárquico. 

 

 

Antes a citação era para que o réu comparecesse em juízo, hoje não é mais para isso, mas para que o réu 

apresente resposta à acusação, apresente sua defesa. 
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Resposta à acusação (art. 396-A) 

Art. 396-A.  Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.  

 

É uma manifestação preliminar de defesa, classificada como “peça de defesa” (sem ela o processo não segue), ou 

seja, o réu é citado pessoalmente. 

 

Quando não constitui advogado e não apresenta peça de defesa, o que acontece? Ele será revel? 



§ 2o  Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias 

 

Sim!!! Se não comparecer quando citado por edital, o processo será suspenso. Se depois de citado pessoalmente 

não apresentar respostas, será considerado revel e o juiz nomeará um advogado. 

 

É uma peça de teses vinculadas, o que poderei pedir na minha defesa então? 

1. Absolvição sumária: é o pedido mais importante. É uma hipótese de julgamento antecipado da ação penal ( o 

que nunca existe é a condenação antecipada), quando presentes uma das hipóteses do art. 397 do CPC. 

 

a) Manifesta causa excludente da antijuricidade: estado de defesa, legitima defesa, estrito cumprimento do 

dever legal. Assim, se estiver provado que o agente umas dessas excludentes poderá absolver. 

 

b) Manifesta excludente de culpabilidade, menos inimputabilidade: inimputabilidade, inexigibilidade de 

conduta diversa ou potencial consciência da ilicitude. Seja em razão da potencial consciência da ilicitude ou 

inexigibilidade de conduta diversa, se qualquer um dos dois motivos eu excluir a culpabilidade poderei absolver o 

réu. Assim, duas dela permite a absolvição sumária. Uma delas não! 

 

Inimputabilidade? Porque não entra? Uma das hipóteses aqui é a do “louco” e ele será absolvido 

impropriamente, ou seja, o juiz fará uma sentença formalmente condenatória absolvendo o réu, mas impõem 

uma sanção penal, por medida de segurança. Assim, o louco será processado até o final, pois a loucura não leva 

a absolvição sumária, e sim a imprópria. 

 

Outra hipótese é o menor, por conta da idade. O fato de ser menor não da ensejo a absolvição sumária porque? 

Será uma ação sócio-educativa, uma ação civil, o juízo da Vara de infância e juventude é civilista, pois o menor 

não tem responsabilidade penal alguma (diferente do louco que tem responsabilidade penal sim)!!! Assim o 

promoter tem que oferecer a denuncia, o juiz receber e citar, e assim esses atos serão todos nulos!! O que deve 

ser apresentado é representação administrativa sócio-administrativa. 

 

c) Atipicidade do fato 

d) Extinção da punibilidade: na verdade, não foi uma boa jogada do legislador. O legislador arrolou como 

hipóteses a extinção da punibilidade, mas essa não é hipótese de absolvição, mas sim uma hipótese autônoma.  

 

 

2. Nulidade de prova ou da ação penal 

 

3. Arrolar testemunhas e indicar as provas que pretendo produzir 

Quantas?  

 

No procedimento ordinário são 8 testemunhas, por fato!!! Então o réu esta sendo processado pro 1.roubo e 

2.formação de quadrilha, poderá arrolar 16 testemunhas.  

 

E se for um único fato, e as 8 não for suficientes?  

Serão arrolados 8 e depois indicará ao juiz que ouça as testemunhas como testemunhas do juízo, ou seja, como se 

fossem as testemunhas do juiz. 



 

Afinal é diferente do processo civil? 

Diferente do processo civil que tenho que dizer sobre o que ela irá testemunhar, em penal só tenho que arrolar 

com nome da pessoa, assim em tese o juiz não poderá indeferir. Agora se eu tenho aquelas 8 e quero sejam 

ouvidas 10, então indico 2 para o juiz, como não preciso justificar as 8, justifico as outras 2, assim nesses hipótese 

quando passa de 8, passo a justificar todas, as 10. 

 

Pegadinha: os juízes tem intimado o advogado do caso para informar que quais são as testemunhas são as 

testemunhas dos fatos. 

 

 

Oposição de execção 

No prazo de resposta às acusações (10 dias), a parte deverá opor as exceções.  

 

O que são? São os incidentes processuais, e o que são? Pontos que devem ser resolvidos para que o processo 

possa ter andamentos? Quais são as mais importante: 

 

Exceção de competência relativa 

 

Exceção de suspeição: se eu arguir uma exceção como preliminar da minha resposta à acusação, ela não será 

conhecida. Então eu acho que a ação deveria ter sido distribuída em santo Andre e não em SBC, se eu arguir isso 

como preliminar de resposta à acusação, o juiz não conhece, porque eu deveria apresentar em apartado no prazo 

para resposta à acusação a exceção 

 

Exceção de impedimento: versa sobre matéria de ordem publica, então não importa como eu apresento, o juiz 

tem que apreciar; 

 

Existe prazo para resposta à exceção? 

Sim, 10 dias!!! 

 

 

Despacho saneador (art. 399) 

Vimos que depois da resposta a acusação temos (i) o despacho saneador ou (ii) absolvição sumária. Se for o (ii) 

acabará a ação, irá para os recursos. Caso (i) não acolha nada produz o despacho deferindo a prova pedida pelas 

partes, indica quais provas ele quer produzir e designa a audiência de instrução e julgamento a ser realizada: 

 

- Pela lei em 60 dias 

- Pela doutrina em 60 dias se o réu estiver preso. 

- Pela jurisprudência não tem prazo, justamente pelo excesso de processo que temos. 

 

Qual o problema do despacho saneador? 

O art. 399 diz que apresentada resposta da acusação o juiz designa para audiência. Já o art. 396, oferecida a 

denuncia o juiz receberá a denuncia e citarão réu. 

 

Quais foram as alternativas? 



1. Fazer a interpretação restritiva do art. 399, pois ela fala mais do que deveria. Quando a lei diz que deve 

receber a denuncia, esquece, ele deve proferir um despacho e designa a audiência 

 

Oferecimento - Denuncia – Recebimento – Citação – Resposta – Despacho – Audiência 

 

*hoje, predomina essa alternativa, essa modalidade de interpretação, no qual encontraremos no procedimento 

comum ordinário, considerado o melhorcaminho. 

 

Fazer uma interpretação restritiva no art. 396: A doutrina entende como melhor desenvolvimento. 

 

Oferecimento – Juiz recebe a denuncia e a conhece - intimação do réu (não a citação) – Defesa do réu – 

Recebimento da denúncia – citação - Audiência 

 

2. Cumprir a lei: 

 

Oferecimento da denuncia – juiz recebe a denuncia – citação - resposta da intimação – recebimento da 

denuncia- citação- audiência de instrução e julgamento. 

 

 

Audiência de instrução e julgamento (art. 399e SS) 

Principio da concentração – para que todas as provas fossem produzidas todos em um ato só, agruparam todos 

os atos na audiência que em tese é única. 

 

Ordem dos atos realizados na audiência: 

 

1. Oitiva de testemunhas de acusação 

 

2. Oitiva de testemunhas da defesa 

 

3. Oitiva da vítima 

 

4. Esclarecimento dos peritos: o perito quando termina a pericia dele, emite um laudo, ou seja, o perito em 

momento algum se manifesta oralmente. Mesmo com a perícia em mãos não entendo o que está dizendo ou 

quero esclarecimentos, posso indicar a oitiva do perito para explicação. O perito não é testemunha, assim indicar 

o perito não conta como as 8 testemunhas que tenho direito a arrolar. 

 

5. Acareações: é a oitiva simultânea de duas ou mais testemunhas para o esclarecimentos de pontos 

controversos os nos seus esclarecimentos. Isso serve, pois elas já depuseram, mas existe controvérsia entre os 

fatos narrados por duas testemunhas. A acareação é uma prova autônoma, não é oitiva de testemunhas, por isso 

não é uma exceção ao principio da individualização da oitiva. 

 

6. Reconhecimento de pessoas ou coisas: de pessoas é quando as testemunhas reconheço agressor. 

 

7. Interrogatório: O interrogatório é feito no final para que o réu tenha oportunidade de se manifestar sobre os 

depoimentos das testemunhas. 



 

8. Requerimento de ovas diligências: art. 402 do CPP, esqueci de arrolar uma testemunhas posso arrolar agora? 

Não. Essa nova diligencia ela tem que recorrer de uma nova informação que foi produzida em audiência. Se não 

arrolei antes, é um ato precluído, só poderá ter nova diligência, caso seja produzida nova informação da audiência 

e assim o juiz entendendo isso em que há necessidade de uma nova diligencia, ele solicitará. 

 

9. Alegações finais: hoje em regra serão produzidas oralmente. Art.403, CPP. Cada parte terá 20 minutos, 

prorrogado por mais 10 para suas alegações. O CPP prescreve a possibilidade de conversão das alegações finais 

em memoriais escrito (so pode acontecer se o processo for muito complexo ou se houver muitas partes. Ocorre 

que essa exceção na pratica viola a regra: como ate 2005 a alegação foi escrita, as partes mesmo pedem para que 

seja escrito). Os memoriais escritos e as alegações finais orais também são classificados como peças de defesa, ou 

seja, sem elas o processo não anda; 

 

10. Sentença: em principio oral, mas o juiz poderá converter em memorial escrito. 

 

 

O sistema antigo de audiência era chamado de sistema presidencialista de audiência, ou seja, todas as perguntas 

e respostas passam pelo o juiz. 

 

Hoje não temos mais esse sistema e sim o sistema de examinação direta e cruzada, ou seja, quem começa a 

fazer a pergunta é quem arrolou a testemunha e não mais o juiz, uma examinação direta, quem arrolou a 

testemunha estará fazendo a pergunta. E outra a pessoa fazer a pergunta direta à testemunha, e não como no 

sistema no anterior que se alguém quiser faze rum pergunta falaria “juiz eu quero que você pergunte a 

testemunha...”. 

 

Porque cruzada? 

A outra parte que faz a pergunta, aquele que não arrolou a testemunha e posteriormente o juiz também 

perguntará se tiver perguntas. 

 

E nesse sistema o juiz narrará as respostas ao escrivão?  

Não, terá a câmera para filmar a seção com a sabatina ao réu e testemunhas. 

 

 

04.09.2013 

 

Procedimento comum sumário 
- art. 394, §1°, II, CPP 

- art. 538 do CPP 

 

Nada mais é que um procedimento ordinário (crimes cuja a pena é = ou superior a 4 anos da pena privativa de 

liberdade) só que mais rápido. Temos duas hipóteses diferentes. 

 

Quais são as hipóteses que utilizaremos ao procedimento comum sumário? 

 

(i) Art. 394.  O procedimento será comum ou especial.  



     § 1o  O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo: 

     II - sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de 

pena privativa de liberdade 

 

(ii) Art. 538.  Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar 

ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento 

sumário previsto neste Capítulo 

 

Aqui será quando os fatos forem incompatíveis com o procedimento sumaríssimo. 

 

Diferenças entre processo ordinário e sumário 

 

Despacho saneador para designar audiência: o prazo para o despacho é de 60 dias no procedimento ordinário e 

30 dias no sumário é de 30 dias. 

 

Conversão das alegações finais orais em memorais escritos: há previsão no ordinário, porém, não há previsão no 

sumário. 

 

Número de testemunhas: 8 no ordinário e 5 no sumário 

 

 

*Fora isso o sumário é idêntico ao ordinário. 

 

 

Procedimento comum sumário (do JEC) 
-art. 394, §1°, III CPP 

- art. 61 da Lei 9.099/95: prevê o JECivil e o JECriminal. 

 

Art. 394.  O procedimento será comum ou especial. 

§ 1o  O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. 

III - sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei 

 

É um procedimento completamente diferente dos dois vistos anteriormente, sob princípios completamente 

diferentes. A ideia da lei é afastar a incidência da ação penal. Assim o procedimento sumaríssimo não quer dar 

uma resposta mais rápida como nos outros, mas que haja uma resposta sem a necessidade da ação penal. 

 

Como faz isso? 

Para isso ele cria uma audiência preliminar que serve especificamente para tentar impedir que exista uma ação 

penal. 

 

Quando uso esse procedimento? 

(i) Crimes cuja a pena máxima não seja superior a dois anos 

(ii) Contravenções penais 

 



Esse procedimento é tão diferente que ele inova na apuração dos fatos na fase processual. Então nos outros 

procedimentos apuramos o crime por meio do inquérito policial, no procedimento sumaríssimo criou-se um 

instrumento próprio que é o chamando termo circunstanciado. 

 

 

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o 

encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos 

exames periciais necessários. 

 

1. Termo circunstanciado (art. 69): instrumento pré processual ou extrajudicial de apuração de crimes de menor 

potencial ofensivo. Acabando o termo (uns 15 minutos) é encartado e mandado ao fórum e o juiz designa a 

audiência preliminar. 

 

Qual a diferença deste com inquérito?  

� O inquérito inicia-se por portaria, depois há requisição de diligencia, acabou o inquérito tem o relatório.  

 

� O termo inicia-se com as partes todas reunidas, depois é mandado para o fórum (só tem b.o, mas não tem 

portaria, relatório) e lá o juiz automaticamente designa audiência. O termo é a compilação das declarações de 

todas as partes.  

 

 

Art. 538.  Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao 

juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário 

previsto neste Capítulo. 

 

Acontece que no termo circunstanciado não tem pericia, não tem comprovação de fatos. Se um crime de menor 

potencial ofensivo depender de pericia, ele não pode ser feito por termo circunstanciado, por isso haverá portaria 

e esse crime deverá ter o procedimento sumário. (o crime é muito mais complexo do que um termo 

circunstanciado!! É preciso ter um inquérito) 

 

E se a pessoa é surpreendida em situação flagrancial? 

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou 

assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso 

de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou 

local de convivência com a vítima. 

 

Se a pessoa for surpreendida em situação flagrancial de crime de menor potencial ofensivo, ela é levada a 

delegacia, é elaborado o termo e deve assinar também o termo de compromisso, esse termo é a pessoa falando 

que se compromete a comparecer na audiência quando o juiz chamar. A pessoa assinando o termo de 

compromisso, a Lei 9.099 diz que ela não será presa em flagrante. 

 

Mas se a pessoa não aceitar e não assina o termo de compromisso?  

Ela tem que ser presa, e se ela tem que ser presa eu não posso ter o termo, porque quem deve ser presa em 

flagrante, deve ter o auto de prisão em flagrante, e esse auto só existe no inquérito, não existe no termo, então é 

modificado para o procedimento sumário. 



 

Então: NÃO ASSINO O TERMO – PRESO EM FLAGRANTE – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – INQUERITO – 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO. 

 

 

2. Audiência preliminar (art. 72 e SS): audiência especial para que se tente afastar a incidência da ação penal. 

Para que não seja necessária a interferência do Estado pela incidência da ação penal. 

 

São três os instrumentos necessários para não instauração do processo penal: 

 

(i) Composição civil de danos: é um acordo entre o autor e a vítima. Fechado o acordo, será homologado pelo juiz 

que surgem duas consequências:  

 

(a) para a vítima é expedido um titulo executivo judicial, se a pessoa não pagar será executada na justiça civil e  

(b) para o autor dos fatos é extinta a punibilidade pela renúncia do direito de queixa ou representação. 

 

Só caberá essa composição na ação publica condicionada ou ação privada 

 

Como o direito de queixa e denuncia são direitos disponíveis da vítima a composição não tem nenhum requisito, 

basta que o autor ofereça e o réu aceite. 

 

(ii) Transação penal: é um acordo entre o MP e o réu.  

Qual o objetivo? A ideia é que o réu cumpra uma medida alternativa ao invés de ser processado. 

 

Cabe na ação publica incondicionada, mas e na condicionada?  

Cabe, afinal é publica, mas só caberá depois da composição civil. Assim, na incondicionada a audiência começa e o 

juiz pergunta para o promotor se tem proposta de composição. Na condicionada o juiz perguntará a vitima se tem 

interesse na transação penal. 

 

E cabe na ação privada? 

Temos duas correntes: 

 

(i) Parte da doutrina diz que cabe, pois o MP como fiscal da lei atua em todos as ações e na transação o MP esta 

buscando evitar a ação penal. 

 

(ii) A segunda corrente diz que não cabe, pois seria uma interferência no direito da vítima. Até porque na 

transação penal o promotor não vai fazer acordo para ganhar dinheiro da vítima. 

 

Como a composição civil versa sobre a posição da vitima não tem condições ou requisitos, mas a transação é um 

beneficio processual e possui requisitos e condições. 

 

Requisitos para a transação penal: 

 

1º Prova da materialidade delitiva e indícios de autoria – Esse requisito é favorável ao réu, porque se é um 

beneficio processual, a consequência do não acolhimento de uma transação, o réu seria processado 



criminalmente e se não tivesse esse requisito ele não poderia ser denunciado. Se não tiver, o termo será 

arquivado. 

 

2º Não ser o réu reincidente; 

 

3º Não ter sido o réu beneficiado por outra transação penal nos últimos 5 anos 

 

4º Que o réu tenha circunstancias judiciais favoráveis 

Presente todos os requisitos, o promotor pode oferecer a transação penal, pq para ele não oferecer, deve 

fundamentar a ausência de um desses requisitos. 

Depois do requisitos, o promotor vai colocar qualquer medida cautelar ou penas restritivas de direito. 

 

Suspensão condicional do Processo: 

Poderá haver, ainda, na audiência preliminar a Suspensão condicional do Processo, mas esta é aplicável para 

qualquer crime e não só para os crimes de menor potencial ofensivo, desde que a pena mínima não seja superior 

a um ano. A suspensão condicional do processo também é um beneficio processual e por isso tem requisitos e 

condições. 

 

Requisitos: 

Não estar respondendo nem ter sido condenado criminalmente; 

 

Não ser reincidente em crime doloso; 

 

Ter circunstâncias judiciais favoráveis. 

 

Presentes os 3 requisitos o promotor oferece proposta de suspensão condicional do processo, mas aqui é 

juntamente com a denúncia. 

 

Condições da suspensão condicional do processo: 

 

Reparação do dano, quando possível. 

 

Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização; 

 

Comparecimento periódico em juízo. 

 

E além dessas três o promotor pode incluir qualquer medida cautelar ou penas restritivas de direito. 

 

Período de prova: período pelo qual o réu deve cumprir as condições da suspensão condicional do processo. A Lei 

prevê que ele será de 2 a 4 anos, mas a Lei não estipula qual o critério para fixar, então a doutrina entende que 

qualquer acima de 2, é ilegal. Passado os dois anos é extinta a punibilidade do crime. Mas se durante esse período 

ele não cumprir com alguma das condições: é revogada a suspensão e é recebida a denuncia. 

 

3) Audiência de Instrução e Julgamento 

Aqui o réu apresenta resposta à acusação e dali a diante é a mesma coisa do procedimento comum ordinário. 



 

09.09.2013 

 

Procedimento especial do Tribunal do Juri 

 

Art. 5°, XXXVIII, “d”, CF: a competência do júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurado 

pela própria CF.  

 

Primeira fase: Instrução preliminar – tramita perante o juiz da Vara do Júri. 

Segunda fase: tramita perante o juiz presidente do Tribunal do Júri. 

 

A instrução preliminar tem duas diferentes em relação ao procedimento ordinário: 

(i) Nas respostas: em ambas arrolo testemunhas e indico provas e arguo nulidade de provas e nulidade do 

procedimento ou ação, mas só na resposta da acusação no Proc. Ordinário posso pedir a absolvição sumária. 

 

Quer dizer que não tenho absolvição sumária? Não, é apenas depois da resposta que não tenho. 

 

(ii) Depois da AIJ ao invés das três possibilidades (condenar, absolver ou D.E.P) o juiz terá outras quatros:  

 

1. O juiz poderá pronunciar o réu: pronuncia é uma decisão interlocutória mista, que julga admissível a 

acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Nessa situação é inaugurada a fase de preparação 

do plenário, que levará ao julgamento do mérito. 

 

Interlocutória, pois não entra no mérito da acusação. 

Mista, porque encerra uma jurisdição (falamos que o procedimento do júri tramite pelo juiz da vara do júri e a 

segunda fase pelo presidente tribunal do júri).  

 

A decisão que tira o processo da primeira fase para a 2° é esse que estamos falando. Significa que por meio dessa 

decisão o juiz da vara não poderá mais se manifestar nos autos, encerra ali a jurisdição dele. Tudo posterior que é 

necessário pedir, pedirei ao presidente da vara, não mais ao juiz da vara. 

 

Decisão interlocutória mista por meio da qual o juiz reconhece a justa causa para julgamento do Júri. Justa causa 

é quando identificamos os elementos de (i) indícios de autoria e (ii) prova da materialidade. 

 

Assim ao final da AIJ se tiver indícios de autoria e prova da materialidade o juiz pronuncia. 

 

A justa causa já não tinha sido observada anteriormente? Sim, quando o juiz recebe a denuncia, no qual ele já 

ver isso. O que justifica ele fazer novamente a mesma análise? 

- quando o juiz recebe a denuncia o réu em algum momento se manifestou. A partir da intimação e AIJ o réu 

começará a ter a oportunidade de se manifestar, no qual poderá convencer o juiz de que não há indícios de 

autoria e prova da materialidade. Assim agora o juiz levará em consideração a defesa do réu para saber se há 

justa causa. 

 

- qualquer diferença do conjunto probatório, poderá justificar o juiz decidir que não há mais justa causa. A 

diferença é que agora ele leva em consideração (i) outras provas e a (ii) defesa do réu. 



 

A decisão de pronuncia deve ser objetiva. Por ex, o juiz recebe um denuncia dizendo “esta muito provado que o 

denunciado praticou o crime” esse tipo de despacho é nulo, recebimento de denuncia é nulo. Mas nessa situação 

em que o juiz está convencido que já houve prova logo na denúncia, tem que guardar para ele, não poderá 

pronunciar o réu desse jeito fundamentando desse jeito, por mais nítido que esteja. A decisão de pronuncia é tão 

importante que o Código teve que colocar expressamente uma proibição às partes para que não façam a 

referencia de decisões de pronuncia, mesmo que sucinta, o julgamento SERÁ NULO! 

 

Desta forma, essa pronuncia deve ser sempre bem feita, sem que esteja exposto a posição do juiz. 

 

Quando o juiz não se convencer que há justa causa, ele toma a decisão de impronuncia. 

 

2. Impronuncia: também uma decisão interlocutória mista só que de conteúdo terminativo, ou seja, não entra 

no mérito, não condena nem absolve, mas encerra a jurisdição (a primeira fase do processo), deixando de 

inaugurar a segunda, sem haver juízo de mérito. 

 

Quando acontece isso? 

Quando não estiver presentes os elementos da justa causa, pois desta forma, está julgando improcedente a 

denuncia ou queixa e não a pretensão punitiva do Estado 

 

*se porventura surgirem novas provas que consigam posteriormente demonstrar os indícios de autoria e a prova 

da materialidade, outro processo pode ser instalado. 

 

Porque a impronuncia não é uma sentença? 

Pois se fosse um procedimento comum numa situação dessa o juiz absolveria por falta de provas.  

Ex: o juiz não chega a uma conclusão se tal pessoa é autor ou não, ele impronuncia. 

 

Ela não faz coisa julgada material. A absolvição sobre falta de prova, ninguem mais pode apurar esse crime, mas 

no caso da impronuncia, tbm motivada pela falta de prova, quer dizer que ele é arquivado, mas poderá ser 

desarquivado se houver nova prova!! 

*não confundir impronuncia com absolvição por falta de prova (faz coisa julgada material). 

 

O prazo para desarquivamento -> até a extinção da punibilidade do crime. 

 

Chegando ao final da AIJ, o juiz teria duas opções simples: 

-elementos presente – pronuncia 

- falta dos elementos – impronuncia.mas temos mais duas possibilidades: 

 

3. Absolvição sumária (art. 45): é uma sentença absolutória. No ordinário vem depois da resposta a acusação, 

aqui ela vem ao final da AIJ. 

 

As hipóteses: 

- prova da inexistência do fato: no momento do processo do Bruno, aparecesse com a Elisa. 



- prova do não envolvimento do acusado: como provo que não fui o autor do crime? A vitima esteja viva, mas 

inconsciente. Durante a ação penal a vitima recupera a consciência e faz um reconhecimento negativo d o réu, 

dizendo que não foi ele o autor. Prova então que ele não participou do crime. Assim sou absolvido sumariamente.  

* se não provarem que eu participei, não há prova algum -> sou pronunciado 

*há um prova muito fraca que eu sou autor -> sou pronunciado. 

 

- atipicidade do fato 

 

- se estiver presente uma causa excludente da antijuricidade ou da culpabilidade, esta ultima ressalvada a 

inimputabilidade, salvo com esta for a única tese de defesa: a inimputabilidade não dava ensejo a absolvição 

sumária pois ou era menor ou era louca, porque então aqui é diferente? Aqui já houve todo o procedimento 

ordinário, se eu concluir que a pessoa é louca, excluída a culpabilidade, terei o crime? Não. Se não tenho crime, 

não tenho crime doloso contra a vida, será atribuição do Juri? Não será do juiz singular. 

 

(iii) Desclassificação do crime (art. 49): é outra 

decisão interlocutória mista em que o juzi reconhece a justa causa, mas de um crime não doloso contra a vida.  

 

Quando o promotor denuncia por um crime doloso contra a vida e o juiz ao analisar defesa, provas, e todo o 

contexto entende que é crime de lesão, não é um crime doloso contra a vida e se dá por incopetente e remete os 

autos ao competente. 

 

� Desclassificação imprópria -> aquele que não afasta a competência do tribunal do júri. Ex: estou apurando um 

homicídio, chego a conclusão que é infanticídio, e como continua sendo um crime doloso contra a vida ele 

desclassificar e pronuncia.  

 

 

Qualquer decisão incidental sobre o crime doloso contra a vida neste momento, levará à remessa dos crimes 

conexos aos seus respectivos foros competentes. Assim, eu estou processando alguém por homicídio e ocultação 

de cadáver, se eu for pronunciado por homicídio serei automaticamente por ocultação de cadáver, assim os dois 

vão ser levados ao júri. Se eu for impronunciado pelo homicídio, já não há mais crime doloso contra a vida e assim 

o júri não julgara a ocultação do cadáver, ou seja, no processo as outras acusações saíram da Mao do juiz. agora 

essa mesma decisão incidental (absol ou descla) forem dado pelos jurados e dizerem que não culpado, ou seja, 

não temos mais o crime doloso contra a vida, o que faço com a ocultação? Não são mais competentes para 

analisar essa segunda e assim quem passará a analisar é o presidente do tribunal do júri. 

 

 

11.09.2013 

 

Segunda fase: Instrução em Plenário 

Perante o juiz presidente do tribunal do júri. 

 

Quando começa a 2° fase? 

Começa com a preclusão da decisão de pronuncia.  Se tiver decisão de impronuncia, absolvição sumária, é 

arquivado. A desclassificação será encaminhada para outro juiz. 

 



Podemos encontrar “com o transito em julgado da decisão de pronuncia”, mas esta errado pois se a pronuncia é 

um decisão interlocutória, não é uma sentença, portanto não transitou em julgado. 

 

Assim quando a decisão de pronuncia for definitiva, vai começar a 2° fase. 

 

O juiz presidente do tribunal do júri, vai abrir prazo de 5 dias para que as partes: 

(i) Arrolem testemunham. Quantas? 5 testemunhas. Mas na primeira fase eram 8 , pois era igual o procedimento 

ordinário. Porque agora só 5? Não tem explicação. Mas temos que lembrar que são 5 que arrolo, mas se eu tiver 

18 testemunhas eu indico ao juiz para que seja testemunhas dele. 

 

E se a testemunha arrolada não comparecer? A audiência acontece mesmo sem ela, portanto, para adiar a 

audiência para remarcar para outro dia, tenho que arrolar e mencionar que é testemunha imprescindível para 

haja essa adiação. 

 

Posso colocar que todas são imprescindível? 

Sim, a legislação não especifica que terá um numero determinado ou que não poderão ser todas. 

 

(ii) Indicar prova que pretendam produzir. 

 

Posso produzir prova mesmo que encerrada a primeira fase? 

Sim se tiver algo que precisa ser feito e não foi, poderá. 

 

(iii) Juntar documentos 

 

 

Passados os cinco dias, o juiz PODE ter que se manifestar sobre um decisão incidental chamada 

DESAFORAMENTO 

 

O que é? 

É o deslocamento da competência por questão de ordem pública, suspeita de parcialidade ou excesso de 

serviço. 

 

Se não tiver nenhum dessas três, o juiz passa longe disso. 

 

Por ex, pode ser que em determinado comarca um caso é tão intenso e grande que não tem como acontecer isso 

lá, é de uma repercussão muito grande, o numero de testemunhas não é comportado pelo fórum, o numero de 

dias não é compatível com a cidade -> uma questão de ordem pública, na qual o juiz da comarca abre mão de sua 

competência e há o deslocamento de competência. 

 

Suspeita de parcialidade: geralmente quando a cidade é muito pequena e todos querem a cabeça do cara. 

 

Excesso de serviço: se o julgamento não acontecer em até 6 meses da data de decisão de preclusão da denuncia, 

o processo deveria ser desaforado. Na prática, não funciona bem assim, as vezes tem um HC que demoram 3 anos 

que nem soltaram o réu e nem desaforaram o réu. 

 



 

Qual a diferença da audiência do Tribunal do Júri e da Audiência do rito ordinário? 

- Do júri: são convocados 25, se aparecerem apenas 15, ok, passamos para a próxima fase. Não aparecendo 15 no 

mínimo, a audiência será adiada. Serão sorteados 7 dos jurados (tipo coloca o nome aqui e vai tirando). Durante a 

escolha, cada parte tem direito de recusar 3 dos jurados emotivamente. “Promotor você aceita? Sim e você 

defesa, não. Obrigada jurado, o Sr. Esta dispensado”. 

 

O que normalmente é levado em consideração nessa composição? 

Afinal, só temos o nome, grau de escolaridade, profissão da pessoa. Inclusive se for estudando ou formado em 

direito eles já recusam, afinal o promotor e a defesa preparam o jogo de pergunta justamente para um júri leigo, 

ignorante. O que mais é levado em consideração é o gênero. Mas isso não é preconceito? Mas o advogado não 

esta levantando e dizer a é mulher, é uma recuso imotivada. 

 

Além das 3 recusas imotivadas, as partes podem fazer recusas justificadas. 

 

Depois de tudo isso se tiverem 6 pessoas para comparem o júri temos  a constituição do conselho de sentença e 

assim passa a vigorar a incomunicabilidade dos jurados. Só poderão conversar entre si e o assunto não poderá 

ser sobre o processo. Caso seja, será uma nulidade absoluta do processo. 

 

Fazem o juramente e começa a audiência de instrução em plenário. 

 

 

Ordem dos atos (é o mesmo que o procedimento ordinário) 

(i) A diferença é que antes do interrogatório tem um ato a mais -> leitura de peças 

Cada parte vai indicar peças do processo que quer que sejam lidas ao jurados, se quiser pode ser pedido para ler 

o processo inteiro. O que pode acontecer (rs)? Se foi você advogado que pediu, o promotor vai se levantar e falar, 

apenas para fazer uma ressalva quem pediu isso foi advogado de defesa (rs) perdeu o cara. 

 

O que pode ser pedido? Talvez o depoimento de uma testemunha muito importante e etc, laudo pericial (partes, 

por favor ou só a conclusão). 

 

Observação: o art. 479 do CPP, tem um vedação só à leitura de peças, mas um vedação que só acontece nesse 

momento do procedimento do tribunal do júri. Não é autorizada a juntada de peça com menos de 3 dias de 

antecedência da seção do Tribunal do Júri. Lembrando que posso sempre juntar documentos durante o processo, 

mas nesse processo específico não pode, é a única exceção. 

 

(ii) Interrogatório: não falou nada mesmo 

 

(iii) Debate oral 

Cada parte tem 1h e meia, depois o promotor tem 1h de réplica e a defesa 1h de tréplica. Se o promotor não fizer 

sua réplica, a defesa não terá direito a sua tréplica. 

 

São recolhidos para a sala secreta, serão votados os quesitos: 

- para a acusação: serão quesitos a materialidade do crime, autoria,qualificadora e aumento 

 



- para a defesa: depende do que esta sendo discutido. 

 

Enfim, quem monta os quesitos são as partes. 

 

O jurado ficará com um papel de SIM ou NÃO e todas a decisões serão por maioria simples. Tudo isso será 

respeito o principio da inviolabilidade das decisões ou sigilo de votação, não terei direito de saber como cada 

um está votando. 

 

Sem mudar a lei e a reforma de 2008, revisitaram a questão da votação unânime, e optaram por mudar e a partir 

do 4° papelzinho já tiver 4 NÃO ou 4 SIM, você para de tirar os papeis, para obedecermos o principio. 

 

Existem 3 quesitos que a lei impor que sejam votados 

(i) Materialidade do fato: “a vítima morreu? Morreu em razão de disparos de fogo?” 

(ii) Autoria: depois da primeira pergunta, “foi o réu que disparou a bala para matar a vitima”? 

(iii) “O jurado absolve o réu?” essa pergunta SEMPRE TERÁ, pois por mais que as resposta estejam lá, as 

vezes o jurado não queria ter condenado, por mais que as respostas estejam encaminhar para isso. O que pode 

acontecer? A vítima morreu? Sim. Em razão de disparos de arma de fogo? Sim. Foi o réu que matou? sim. O 

jurado absolve o réu? sim. Ué , foi o réu o culpado, mas absolve ele no final? Haha 

 

basta o juiz dizer que houve um erro na votação, mas tem que ser extremamente cautelosos e dizer que vão 

refazer a votação, reperguntar as coisas e etc. Se refez e continuou a cagada, mantido o erro o réu será absolvido. 

 

Assim essa pergunta final é totalmente importante, se for feita toda essa cagada e a ultima for sim, ele será 

absolvido. 

 

 

Homicídio + ocultação de cadáver 

Os jurados julgaram o homicídio e os crimes conexos. Se os jurados absolverem o crime doloso contra a vida e 

absolverem o réu, eles não julgaram o conexo, pois não tem competência para. Quem julgará o conexo? O juiz 

presidente do tribunal do júri. 


