
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

4° BIMESTRE 

 

SENTENÇA (ART.381 E SS) 

Temos que entender qual a diferença das sentenças com as demais decisões. 

 

Natureza das decisões judiciais 

 

a) SENTENÇA: É a decisão judicial que encerra o procedimento com julgamento do mérito. Encontraremos  

os nomes das partes, síntese da acusação e defesa, motivos de fato e de direito em que se funda a decisão, artigos 

e leis aplicados, o dispositivo, data e assinatura do juiz. 

Ex: absolvição sumária 

 

b) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: resolve uma questão processual, portanto, não entra no mérito da acusação. 

 

- Decisão Interlocutória Mista: aquela que resolve uma questão processual e encerra o procedimento. 

Ex: pronúncia, impronúncia e desclassificação 

 

- Decisão Interlocutória Simples: resolve uma questão processual sem encerrar um procedimento 

 

c) DESPACHOS: decisões que não interferem no processo, nem no mérito.  

*a diferença é que não existe recurso, pois não temos conteúdo decisório, não tem sentido apresentar um recurso 

de um despacho que marcou a data da audiência, por ex. 

 

 

Espécies de sentença 

 

Sentença penal condenatória: aquela que o juiz condena o réu. Para condenar o réu, o juiz precisa considerar 4 

elementos: 

 

- Prova da materialidade 

- Prova da autoria -> indício de autoria é o que precisamos para instaurar o processo penal, para condenar preciso 

da prova da autoria. 

- Não estarem presentes nenhuma excludente de antijuridicidade e culpabilidade: porque se eu tenho uma delas, 

nem crime eu tenho. 

- Não esteja extinta a punibilidade 

 

Sentença absolutória – Art. 368 

Diferente da anterior que para condenar preciso dos quatro elementos juntos, aqui só preciso provar apenas um 

dos que serão mencionados abaixo: 

 

I - Inexistência do fato 



O réu está respondendo por determinado fato, mas, posteriormente, a defesa consegue provar que o fato não 

aconteceu. Sendo absolvida por esse inciso I do art. 386, faz coisa julga extrapenal. 

Ex: alguém processado por corrupção passiva e for absolvido com base nesse inciso o processo administrativo 

deverá ser cancelado, pois essa decisão vincula os demais. 

 

II - Não haver prova da existência do fato 

Uma coisa é provar que o fato não aconteceu, outra coisa é não conseguir provar que o fato aconteceu. 

Ex: se eu faço o laudo conseguindo a prova tenho o inciso I, agora se não consigo provar estamos no inciso II, o que 

não aproveita a extensão da coisa julgada igual o inciso I tem. 

 

III – Não constituir o fato infração penal (eventual atipicidade do fato) 

Ainda que o fato tenha acontecido, não é crime. 

 

IV – Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal 

Aqui não me preocupo mais com o fato, mas sim com a prova da autoria. Enquanto a acusação deve fazer prova, a 

defesa pode tentar provar que não concorreu para a prática do crime, se a defesa conseguir dá para absolver pelo 

inciso IV. 

Ex: réu estava comigo na hora do crime, esta provando que não concorreu para a prática do crime. 

 

Quem diz que essa prova produz efeitos extrapenais -> art. 935 do CC, dizendo que não se discute a prova da 

autoria quando decidida de forma cabal. 

 

V - Prova da presença de excludentes de antijuridicidade e culpabilidade 

O código diz que basta haver uma suspeita de que a excludente está presente, ok. Na dúvida entre a presença ou 

não da excludente, havendo prova dos dois lados, o juiz poderá decidir baseado nas provas produzidas. O legislador 

esta sendo redundante! 

 

VI - Não existir prova suficiente para a condenação 

O problema é que esse inciso está para algo subsidiário, que não existe. Quando vou usar? Sempre acompanhado 

de um dos incisos, ou nunca usar, quando uso somente um dos demais incisos e não adiciono o VII também. 

 

Observação: DECISÃO ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – o inimputável tem responsabilidade penal?   

Como inimputáveis temos o menor e o louco. Porque o menino não dá problema? Pois ele não responde ação 

penal e sim uma medida sócio-educativa, ou seja, ação civil. Já o louco será responsável penalmente. Embora 

absolvido vai sofrer uma ação penal - Medida de segurança. 

 

Sentença declaratória ou terminativa (art. 107 do CP) 

Versa sobre a Extinção da Punibilidade, essa sentença não é a absolutória (em que por ex, coloca o réu em 

liberdade). 

 

Qualquer das causas de extinção da punibilidade que estiver presente, temos que pedir que o juiz declare extinta a 

punibilidade -> morte do agente, anistia/graça/indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato 



criminoso. Prescrição/decadência/ perempção, renúncia do direito de queixa ou elo perdão aceito nos crime de 

ação privada, retratação do agente, perdão judicial (casos previsto em lei). 

 

PARTES DA SENTENÇA 

Toda sentença por previsão expresso do CPP, precisa ter três partes. 

 

Relatório: aqui o juiz resume os fatos apurados (crimes praticados) e atos judiciais praticados (“trata-se de pratica 

penal, constituída pelo furto...réu foi preso...). Findo o relatório o juiz passa para a fundamentação. 

 

* A sentença do Juizado especial não precisa de relatório 

 

Fundamentação: momento em que se apreciam as provas produzidas atribuindo-as argumentação e juízo de valor, 

trabalhando a valoração de cada prova. 

 

Dispositivo: o juiz concretiza a decisão dele.  

 

Resumidamente -> O relatório descreve, na fundamentação avalia as provas que formaram sua convicção e no 

dispositivo ele concretiza a decisão dele (“por tudo isso que falei condeno – aqui ele calcula a pena/ efeitos 

secundário da condenação/ determina o valor mínimo para indenização -  absolvo – acabou - ou declaro extinta 

a punibilidade – acabou). 

 

 

PRINCÍPIOS 

 

Da identidade física do juiz: já dizia o CPP -> o juiz que presidir a audiência (audiência única) deve proferir a 

sentença. 

 

Qual o problema que o CPP não resolve? O CPP diz que a audiência é única, certo? Sim, e como única o juiz que 

preside a audiência profere a sentença. E se a audiência não acaba no mesmo dia? Vamos ter outro juiz e como 

faço com dois juízes? Art. 132 do CPC, o juiz que encerrar as audiências ou aquele que presidir a ultima audiência. 

 

Da correlação: na sentença o juiz esta vinculado aos fatos que foram apresentados na inicial, ou seja, o juiz tem que 

se pronunciar sobre os fatos apresentados, nem menos, nem mais. 

 

Qual o problema? O juiz não esta vinculado ao entendimento jurídico do MP, ou seja, o promotor às vezes 

denuncia por roubo e o juiz poderá condenar por furto, afinal este está vinculado aos fatos. O réu se defende dos 

fatos e não da capitulação dos crimes que o promotor apresentar.  

 

Ex: o autor vendo a vítima passear no parque puxa a corrente de ouro e sai correndo. Promotor entende que é 

roubo, pois esse puxão é uma violência. O juiz não entende que esse ato é uma violência, pois apenas quebrou. 

Assim o juiz pode condenar com base no crime que ele acha que aconteceu, isso é o chamamos de EMENDATIO 

LIBERIO (Art. 383: O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denuncia ou queixa,poderá atribuir-lhe 

definição jurídica diversa, ainda quem, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave), ou seja, o juiz quando 



proferir a sentença poderá alterar a capitulação do crime, desde que não altere os fatos. Poderá mesmo que for 

condenado a um crime maior que o capitulado. 
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RECURSOS OU AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO 

 

Teoria geral dos recursos 

 

CONCEITO: Recurso é um meio voluntário de impugnação de uma decisão. Quando dizemos que o recurso é um 

meio quer dizer que é um procedimento em si mesmo.  

 

FUNDAMENTOS LÓGICOS: São dois os fundamentos lógicos (não estamos falando em fundamentos legais). Porque 

recorro de uma decisão?  

 

(i) Inconformismo da parte, pois a decisão não atendeu as minhas expectativas ou; 

(ii) Falibilidade humana, pois o juiz está sujeito a erro e este é argumento usado contra a decisão para então 

ser reformada. 

 

Em suma, todos os recursos e todas as teses que desenvolvo no recurso estarão relacionados com o meu 

inconformismo ou com a falibilidade do juízo. 

 

PRINCÍPIOS 

 

Da taxatividade: eu só posso recorrer de uma decisão quando houver previsão em lei do recurso e de seu 

cabimento. 

 

Da unirrecorribilidade ou singularidade: para cada decisão deve haver um único recurso.  

Temos exceção? Na verdade, a doutrina majoritária diz que não podemos considerar os embargos de declaração 

como exceção. A questão é que não posso discutir o mesmo mérito em dois instrumentos diferentes. Assim, na 

apelação vou dizer que a decisão está errada, já nos embargos vou explanar que houve uma decisão obscura, 

ambígua, na qual necessita de esclarecimentos. Assim a interposição dos embargos junto com a apelação por 

ex,não fere o principio da unirrecorribilidade. Instrumentos diferentes que não se confundem. 

 

Da fungibilidade (art. 579, CPP): o direito de recorrer da parte não pode ser prejudicado em razão da interposição 

do recurso errado, ou seja, achei que era um tipo recursal, mas na verdade era outro tipo. Manifestei claramente 

minha vontade de recorrer, mas demonstrei por meio do recurso errado. Troco o procedimento pelo recurso que 

interpus pelo procedimento do recurso que deveria ter interposto. Salvo a hipótese de má-fé!!!  

 

Temos requisitos: (i) desde que o erro advenha de boa-fé e (ii) que a parte não seja beneficiada com o direito que 

não teria.  

 



Em razão do (ii) imagine que o prazo para interposição do recurso correto fosse de 5 dias, mas a pessoa interpõe o 

outro recurso (errado) quem tem com prazo de 10 dias, mesmo de boa-fé e eu juiz aceitar, estaria criando para a 

parte um direito que ela não tinha. 

 

Do duplo grau de jurisdição (“Convenção interamericana de Direito Humanos” – não significa que não esta no 

nosso ordenamento – art. 8°, número 2, letra H): o direito que uma pessoa tem para que a sua questão, ou 

processo o qual esta sendo processada, seja novamente apreciada pelo PJ. 

 

É necessário analisarmos de outro jeito, ao invés de falarmos em “duplo grau de jurisdição”, podemos utilizar a 

dupla análise de mérito e assim todas as decisões judiciais devem/podem ser revistas. Chegamos a um ponto do 

nosso PJ que não há mais órgão acima do STF e assim não temos o duplo grau de jurisdição. 

 

Da voluntariedade: vimos que o recurso é um meio voluntário de impugnação de uma decisão. Outorgo a parte 

uma faculdade de recorrer e não uma imposição de recorrer, pois preciso garantir que a parte aceite a decisão 

proferida mesmo que desfavorável.  

 

Da “ne reformatio in pesus”: ou seja, da “proibição da reforma prejudicial”. Primeira coisa que temos que pensar é 

que só se aplica em hipótese de recurso exclusivo de uma das partes, aqui em processo penal, em processo 

exclusivo da DEFESA. Ou seja, todas as regras de processo penal não se aplicam se for para beneficiar o réu. 

 

Só vamos usar esse princípio quando houver recurso exclusivo da defesa, a acusação não recorreu da decisão. 

 

O que é reformatio in pesus? Imagine que o réu foi condenado a 4 anos de reclusão por roubo, a defesa apela e a 

acusação não. O tribunal verifica que o juiz deixou de verificar um ponto importante que acabou por considerar 

uma pena menor do que deveria ter feito. Assim em hipóteses de recurso exclusivo da defesa, o tribunal não 

poderá criar uma situação menos favorável (aumentar pena, agravar regime, aplicar multa), o máximo que o 

tribunal poderá fazer é manter a pena. 

 

Temos um segundo instituto: reformatio in pesus indireta. A direta é quando o tribunal julga o recurso e prejudica 

o réu, ou seja, tenho uma decisão que sobe para o tribunal e o tribunal prejudica o réu. Já a indireta o Tribunal julga 

o recurso procedente, anula a decisão impugnada e o juiz profere nova decisão e o máximo que pode fazer é dar 

uma decisão tão grave quanto aquele que foi impugnada. 

 

 

EFEITOS 

 

Devolutivo: o mérito do processo será devolvido para uma nova análise/ apreciação. 

 

Suspensivo: não se confunde com a suspensão do prazo de outro recurso. É o efeito que faz com que a decisão não 

produza efeitos imediatos. 

 

Enquanto o devolutivo esta em todos os recursos, o suspensivo é excepcional, somente está presente quando 

previsto em lei. 



 

Extensivo ou de expansão subjetiva: a decisão em um recurso interposto por um único réu aproveita todos os 

outros que preencherem os mesmos requisitos. 

 

REQUISITOS 

 

Intrínsecos: legitimidade e interesse processual (sucumbência) 

 

Extrínsecos: possibilidade jurídica (cabimento) e tempestividade. Todo recurso tem prazo e hipóteses de 

cabimento, os extrínsecos são os atendimentos dessas duas condições. 

*regularidade formal do recurso: há recursos que exigem coisas a mais como o preparo. 

 

 

JUÍZOS 

São as análises feitas em um recurso quando interposto. 

 

Juízo de admissibilidade ou de prelibação: análise dos requistos recursais. Vou ver se o recurso preenche os 

requisitos que acabamos de falar. 

 

Juízo de retratação: é a possibilidade do próprio juízo recorrido rever sua decisão. Tem em todos os recursos? Não, 

somente quando estiver expressa essa previsão. 

 

Juízo de mérito ou de delibação: análise da pretensão recursal. 

 

 

RECURSOS EM SENTIDO ESCRITO (art. 581 e SS) 

É o nome do recurso! Chamado como RESE. 

 

Cabimento: em primeiro lugar, o rol do 581 é taxativo e a segunda coisa é que algumas hipóteses descritas no art. 

581 estão revogadas. Quais? Qualquer decisão do juiz das Execuções Penais é impugnável por meio de agravo em 

execução previsto do art. 197 da Lei 7.210/94 (LEP) 

 

Legitimidade 

Acusação 

Defesa 

Assistente de acusação: é a vítima por meio de um advogado habilitada no processo.  

 

Prazo: o prazo do RESE é de 5 + 2 dias. Quando for intimado de uma decisão contra o qual posse recorrer por meio 

do RESE tenho 5 dias para interpor o recurso (art. 586). Interposição de recurso é eu pegar uma petição levar até o 

juiz e dizer “excelência não gostei da sua decisão e estou recorrendo”. Assim tenho 5 dias para interpor o recurso, o 

juiz recebe e abre prazo de 2 dias para apresentar razões (art. 588). 

 

Posso interpor o recurso junto com as razões? Sim, mas não serão 7 dias, terá o prazo de 5 dias. 



 

Contrarrazões 

Do meu recurso, abrirá o prazo de 2 dias para que o MP ou a acusação se manifeste à respeito, por meio das 

contrarrazões. 
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Efeito suspensivo 

Em regra não terá efeito suspensivo, mas o art. 584 CPP prevê quais são as hipóteses de efeito suspensivo. Duas 

dessas hipóteses ainda que prevista no art. 581, com efeito suspensivo, são decisões dos juízes de execuções 

penais, que se recorre por meio de agravo em execução, a decisão sobre unificação de pena e a decisão de 

conversão da pena de multa serão recorríveis por agravo em execução com efeito suspensivo, porque o art. 584 da 

essa condição, ressalve-se que não existe a decisão da conversão da pena de multa em pena privativa de 

liberdade. 

 

Juízo de retratação 

Juiz profere decisão, tenho 5 dias para interpor recurso estrito, depois tenho 2 dias para apresentar as razões, 2 

dias para a outra parte contrarrazoar. Depois o juiz tem 2 dias para alterar a decisão proferida (retratar) ou manter 

sua decisão. 

Caso ele mantenha, sobe para o tribunal julgar. 

Caso se retrata, a parte que apresentou contrarrazões, poderá peticionar para que o tribunal conheça e decida 

sobre a solução do caso (tecnicamente não é um recurso, é uma “petição simples”). 

 

APELAÇÃO NO PROCESSO PENAL 

Existem três tipos de apelações: 

Recurso cabível contra sentença definitiva condenatória ou absolutória (art. 593): mas temos também a sentença 

declaratória, no qual declaro a extinção da punibilidade, o que caberá nessa? Recurso em Sentido estrito – rese é 

subsidiária. 

Recurso cabível contra decisões terminativas ou com força de terminativas/ definitiva (as chamadas decisões 

interlocutórias) quando contra elas não couber RESE, ou seja, não couber recurso: a apelação é um recurso 

subsidiário do RESE (lembrando que só esse segundo caso de apelação que temos isso) – apelação é subsidiária. 

Ex: pedido de restituição de coisa apreendida. Ao longo do processo digo ao juiz que aquele carro que foi 

apreendido é meu e não tem nada a haver com o processo, já foi periciado e tudo mais. Ai o juiz diz NÃO!  

Recurso contra decisão do Tribunal do Júri (eles proferem somente sentença): será contra a sentença proferida 

pelos jurados.  Quando apelo da decisão do Júri, não apelação pelo mérito, mas sim por algum erro no 

procedimento. Vou buscar que seja anulado o julgamento ou buscar que o juiz faça valer a vontade dos Jurados. 

Não há como mudar a decisão dos Jurados, pois ela é soberana – rese é subsidiária. Quando: 

1. Nulidade posterior à pronuncia: nulidade no processo e for posterior à pronuncia, eu posso apelar da decisão dos 

jurados. 



Ex: após a pronúncia o juiz não abriu prazo para arrolar testemunhas, gera nulidade para o processo, no qual 

somente após o plenário que poderei apelar requerendo a nulidade do processo. 

2. Quando o juiz decidir contra a lei ou contra a decisão dos jurados: o que o juiz presidente do tribunal do júri 

decide para justificar uma apelação? É ele quem consolida a decisão dos jurados, determinar a pena. Se o juiz 

decidir contra a lei (por ex, levar em consideração várias vezes sobre o sistema trifásico a mesma circunstancias 

aumentando a pena) ou busco o tribunal para que ele faça valer o julgamento dos Jurados, apelo dizendo que o juiz 

não esta fazendo valer a vontade deles, corrija a sentença do próprio juiz. Assim, o tribunal deverá reformar a 

sentença. Reformar em que termos? Para que faça valer a vontade dos jurados ou a lei. 

 3. Contra decisão que houver erro ou injustiça na aplicação da sanção penal ou medida de segurança: “injustiça” é 

uma expressão infeliz do legislador, pois não dá para recorrer de uma decisão porque você acha que é injustiça. 

Mas poderá recorrer quando provar que ela está errada. Alegarei que o juiz errou na aplicação do sistema trifásico: 

erro de cálculo ou erro procedimental. 

 

Do mesmo jeito que na segunda hipótese o tribunal reforma a decisão, nessa terceira também, pois o tribunal vai 

tocar na decisão do juiz e não do jurado. Afinal, o juiz que errou.  

 

4. Contra decisão dos jurados que forem manifestamente contrária à prova dos autos: para isso eu tenho que botar 

o tribunal para analisar o mérito da decisão? Sim! O Tribunal poderá analisar o mérito da decisão deles? Não, pois 

se é soberana, não poderá. 

 

Mas, por ex, imagina eu apresentar a Elisa do caso do Bruno viva, na audiência, mas por já começar o circulo do 

Júri, eles decidem por condenar por homicídio consumado, mesma com ela viva. Isso seria um julgamento 

manifestamente contrário às provas dos autos. 

 

Temos dois problemas:  

(i) De ordem prática: a doutrina prevê isso com uma hipótese excepcional. Uma testemunha quando depõe 

não produz prova? Sim. E no caso de alguma prova alegada por testemunha e o jurados julgarem contra essa 

prova? Também poderá apelar, ou seja, os advogados apelam de tudo, pois nessa situação também temos decisão 

manifestamente contrária a prova dos autos. 

 

(ii) De ordem teórica: quando a apelação for fundamentada no art. 593 (contém as três hipóteses de 

apelação) e der provimento o julgamento ocorrido é anulado. Porém, não será admitida nova apelação sob o 

mesmo fundamento. Apresento a Elisa, e os jurados se reúnem e condenam por homicídio consumado, o plenário 

dá provimento a apelação e anula o julgamento, pois a doutrina diz que pode anular a decisão, afinal a prova está 

lá de que não houve o homicídio. No segundo julgamento os jurados condenam de novo, o advogado não poderá 

apelar de novo, pois o código diz que só pode apelar 1 vez no mesmo argumento, mantendo a decisão então. A 

doutrina diz que ou você anula todas, ou nenhuma. 

 

 

Legitimidade para propor apelação 

- acusação 

- assistente de acusação (é a vítima habilitada! Com procurador) 



- defesa  

- vítima (não habilitada). 

 

Vitima não habilitada? A queixa crime subsidiária é a hipótese que a vítima poderá propor ação penal pública, 

quando o titular perdesse o prazo. É a mesma coisa aqui, assim a vitima poderá apelar quando o titular da apelação 

perder o prazo ou não interpor. 

 

Prazo 

Para interpor o recurso de apelação temos 5 dias (art. 593) e depois 8 dias (art. 600) para apresentar as razões. 

 

Se houver assistente, este arrazoará, no prazo de 3 dias, após o MP (tenha ele acompanhado este ou não). 

 

O Art. 600, §4° permite que a parte junte suas razões apenas no Tribunal. Desta forma, qual seria o procedimento 

de um recurso? Publicou sentença, abre prazo de apelação, juntar razões, contrarrazões da outra parte e mando ao 

tribunal. Aqui sou intimado, apresento o recurso falando que só vou apresentar as razões no Tribunal, ai no tribunal 

que irá me intimar para apresentar as razões = ganho tempo no processo. 

 

Só no caso da vitima habilitada o prazo é diferente, apela juntamente com as razões em 15 dias a partir do término 

do prazo da acusação. Então publicou hoje a sentença, a acusação tem 5 dias e passou sem recurso da acusação,o 

6° é o primeiro dias do 15 para recorrer. 

 

Efeito suspensivo 

A apelação tem efeito suspensivo em regra, assim o art. 596 garante esse feito. Porém, o art. 596 diz uma exceção: 

imagine que o réu esta preso preventivamente, respondendo o processo preso, chega na sentença o juiz absolve o 

réu e manda colocar o réu em liberdade. O MP vê e apela, assim só nesse caso a apelação não tem efeito 

suspensivo, visto que a sentença que coloca o réu em liberdade é cumprida imediatamente. 

 

Apelação x RESE 

Existem duas regras no que diz respeito ao confronto da apelação e RESE. O §4° do 593 diz que não caberá RESE 

quando couber apelação.  Qual apelação (pois temos três)? Quando couber a primeira (das sentenças definitivas de 

condenação ou absolvição) ou terceira apelação (das decisões do Tribunal do Júri)! Porque na segunda hipótese, a 

apelação caberá quando não couber RESE. A segunda é o recurso cabível contra decisão interlocutória quando não 

couber RESE, é que a apelação é subsidiária, os demais a RESE que é subsidiária. 

 

Juizado Especial 

A apelação do JE está previsto no art. 82 da lei 9.099/95. Com duas diferenças: a primeira é o prazo, a apelação da 

Lei deve ser interposta com razões no prazo de 10 dias e quanto ao cabimento, a apelação do JE cabe contra 

qualquer sentença e contra a decisão que rejeita a inicial. 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (arts. 382 e 619) 

É um recurso destinado ao próprio juiz que proferiu a sentença para que ele declare sua decisão, ou seja, que 

explique sua decisão. Exclusiva finalidade de esclarecimento da decisão (obscuridade/ambiguidade/contradição ou 

omissão). 

Cabimento: Sentença (Art. 382: “...pedir ao juiz que declare a sentença...”) ou acórdão (Art. 619: “Aos acórdãos 

proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração...”). Mas 

não cabe somente contra eles! Os embargos cabem contra qualquer sentença e decisões interlocutórias, exceto 

contra DESPACHO!!! 

 

Hipóteses de cabimento: 

 

Ambiguidade: hipótese em que há mais de um sentido para uma mesma expressão. É muito comum quando o juiz 

acumula uma vara civil e uma vara penal e faz referência à pessoa dizendo que ela é “incapaz”, coisa que é 

especifica no civil, o que não é necessariamente esse significado no penal. Mesma coisa para a “responsabilidade”, 

no processo penal só falamos dolo, culpa e etc, a expressão “responsabilidade” pertence ao civil. 

 

Obscuridade: quando não há nenhum sentido para uma determinada expressão. 

 

Ex: “ficou absolutamente comprovado de que os réus mataram as vítimas”, ué todos ao mesmo tempo deu uma 

facada na vítima? Esse tipo de colocação genérica causa obscuridade. 

 

Contradição: quando uma parte da sentença for incompatível com a outra.  

 

Ex: “sentença suicida”, aquela cuja fundamentação contraria a parte dispositiva. Imaginemos que o juiz ao tempo 

todo diz que restou comprovada prova da materialidade, de autoria e “tendo por exposto resta absolvido o réu”, 

ou seja, a todo tempo o juiz indicar que vai condenar e no final acaba por absolver. 

 

Omissão: quando o juiz deixa de se pronunciar sobre ponto obrigatório na sua decisão. Nem tudo o que acontece 

no processo o juiz é obrigado a argumentar, mas o que acontece muito é quando o juiz deixa de se pronunciar 

sobre uma questão de ordem pública (essa é obrigada a se pronunciar). 

 

Ex: se digo que prescreveu, que a prova é nula e etc, o juiz tem que se pronunciar a respeito, não podendo de 

omitir. 

 

 

Legitimidade: Qualquer uma das partes, o réu, MP e o assistente de acusação. 

 

 

Prazo: a parte tem 2 dias para interpor com razões os embargos. 

 

 



Casos especiais: não previstos em lei, mas que a prática cria. 

 

Embargos de Declaração para fins de pré-questionamento: quando formos recorrer de um acórdão, por meio de 

recurso especial ou extraordinário, temos o prequestionamento, ou seja, só posso recorrer de uma matéria que já 

tenha sido enfrentada. 

 

Ex: violação da lei de determinado processo, tem que ter essa discussão antes. 

 

Qual o problema? Como o STF e o STJ tem um número muito grande de processos, começou a não conhecer mais 

nada e assim surge os embargos dizendo que a sentença foi omissa, pois deixou de se pronunciar sobre 

determinada alegação e aí coloco minhas testes que já escrevi anteriormente no recurso, independente de 

resultado a favor ou não do embargante, acabei por conseguir o que queria, o pré-questionamento, ai sim já posso 

subir. 

 

Embargos de declaração com efeitos infringentes: infringente é efeito modificativo. A doutrina até diz que os 

embargos de declaração não é recurso, pois não possui o efeito devolutivo, afinal estou fazendo o mesmo juiz fazer 

o reexame da matéria apenas por esclarecimentos, porém, neste caso é um recurso próprio, pois altera o 

julgamento do caso. 

 

Ex: Juiz condena o réu, temos os embargos e digo que ele deixou de se manifestar a respeito da pena que na 

verdade já está prescrita (prescrição é matéria de ordem pública). O Juiz analisa os embargos e acaba por concorda, 

ou seja, acaba por modificar a decisão que era condenatória para uma declaratória de extinção de punibilidade, 

vista que estava prescrito. Assim o juiz não somente se explicou, mas mudou a natureza de decisão. 

 

Da decisão dos embargos, abrirá prazo para contrarrazoes para 2 dias!!!! 

 

 

Efeitos: Tem efeito suspensivo? Embargos não tem efeito suspensivo, mas possui suspensão de prazo para 

interposição dos outros recursos. Como vimos contra sentença temos a apelação (5 dias + 2 dias).  Se os embargos 

forem opostos, interrompe o prazo para o recurso de apelação. E ai, quando começo a contagem do prazo para 

interposição da apelação? Quando da decisão dos embargos. 

 

 

Juizado Especial (rito sumaríssimo) 

No JE temos que o prazo para embargos é de 5 dias, porém, neste caso os embargos apenas suspende o prazo para 

a interposição da apelação. Assim, se oponho os embargos no 2° dia após a sentença, quando for dada a decisão 

dos embargos terei apenas os 3 dias restantes para interposição da apelação, afinal, já se passaram os 2 dias.  

*Assim nos demais ritos, o prazo de embargos será de 2 dias e interrompe o prazo de interposição para apelação. 

 

REVISÃO CRIMINAL (art. 621 e SS) 

Caso eu perca o prazo, temos outro instrumento, a revisão criminal. 

 



Apesar de estar no meio dos recursos, a revisão criminal é uma ação de impugnação. Porque não é um recurso? 

Pois ela cabe quando houver o trânsito em julgado de sentença, ou seja, aquela decisão que não há mais 

cabimento de recurso. Desta forma, visa desconstituir o trânsito em julgado. 

 

Cabimento: sempre devemos ter uma decisão definitiva e ai juntaremos com umas das três hipóteses que serão 

mencionadas abaixo. 

 

Decisão definitiva (essa sempre vai estar presente) 

 

+ 

 

1. Decisão que contrariar a lei ou prova dos autos 

Vimos esse mesmo texto em uma das hipóteses de cabimentos da apelação. As críticas ao texto são tão válidas 

quanto a que fizemos em momento anterior. Tecnicamente quando o tribunal for julgar uma revisão criminal 

quando for analisar decisão do Júri, cabe a modificação. Ou seja, não pode modificar em recursos, mas na revisional 

pode? Sim, isso mesmo, aqui tem legitimidade para alterar o mérito da decisão do Júri. 

 

*nesse caso pedirei pela reforma da decisão para o Tribunal 

 

2. Fundar em depoimentos, exames ou documentos falsos 

Para essa demonstração de provas faltas, posso juntas docs, ou pode ser que seja necessária a instrução preliminar 

para ouvir uma testemunha ou pedir uma perícia. Desta forma, para pedir essa produção de provas entro com um 

pedido de justificação criminal, que é o procedimento preparatório para revisão criminal. 

 

Ex: eu vi que o réu não praticou o crime, sou testemunha de que ele não tem culpa. Entro com o pedido para o 

mesmo tribunal que analisará a testemunha solicitando a justificação criminal para ouvir a testemunha. 

 

*neste caso pedirei pela anulação da decisão 

 

3. Novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da 

pena 

Aquela descoberta após o trânsito em julgado da decisão. Caso eu já sabia dessa prova e não usei, problema é meu, 

porém, se ela apareceu depois da revisão criminal posso alegar isso, desde que seja uma prova que beneficie ou 

absolva o réu. O pedido de justificação criminal só será necessário quando eu precisar de testemunha ou algum 

outro tipo de perícia para demonstrar a prova nova, se for um documentos apenas não precisa. 

 

*neste caso pedirei anulação da decisão 

 

 

Legitimidade 

Exclusivo do defesa! Por ser uma ação, uma vez transitada em julgada a decisão só poderá ser revista em favor do 

réu, não existe desconstituição da coisa julgada “pro sociat”. Lembrando que a defesa inclui o réu e seus 

sucessores (CADI).  



 

O réu pode entrar com a revisão sozinho, sem advogado? Parte da doutrina entende que pode sim, pois no art diz 

“o réu ou seu procurador”, porém, se eu entender que o réu poderá sozinho, o CADI também pode. A outra 

doutrina diz que o art. não quis dizer isso, mas sim que todos deverão ter procuradores. 

 

Na dúvida, responde que o réu pode propor sem advogado, pois o art. da lei diz isso mesmo -> Art. 623: “A revisão 

poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo 

cônjuge, ascendente, descendente ou irmãos. 

 

Prazo 

Art. 622: A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. 

 

Ou seja, não tem prazo. Se eu descobrir em determinado momento que houve prova falsa e até depois do réu ter 

morrido, posso entrar com a revisão criminal.  

 

 

Competência 

Será competente para analisar a revisão criminal o Tribunal que por último se manifestou no processo. 

*no caso da sentença do juiz de primeiro grau transitar em julgado entro com a revisional ao TJ ou TRF. 

 

Julgando procedente a revisão: o Tribunal poderá alterar a classificação da infração (inclusive para uma mais 

grave), absolver o réu, modificar a pena (inclusive para maior) ou anular o processo. 

*a absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o 

tribunal, se for o caso, impor medida de segurança cabível. 

 

Indenização 

Art. 630: O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos 

prejuízos sofridos. Ou seja, prejuízos por um erro judiciário, assim quando entrar com a revisional em coloco um 

tópico explicando e “razão pelo qual requeiro que seja indenizado”. 

 

 

16.10.2013 

 

HABEAS CORPUS (art. 647 e SS) 

*também há previsão constitucional 

 

Nos capítulos dos recursos dentro do CPP, vamos encontrar a revisão criminal e também o HC, mas este não é um 

recurso, mas sim uma ação autônoma de impugnação, ou seja, tem natureza jurídica de ação constitucional de 

impugnação. 

 

Cabimento: o HC é uma ação de impugnação cabível sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer 

violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. 

 



Lembrando que não é somente a liberdade de ir e vir que será tutelada, mas sim será tutelado qualquer possível 

constrangimento à liberdade.  

Dentro dos possíveis constrangimentos à liberdade das pessoas, temo a prisão! 

 

Prisão -> quando falamos em HC referente à prisão, temos duas espécies de HC. 

 

1. HC repressivo: repremirá um constrangimento já existente. Nesse tipo de HC deveremos pedir a 

expedição do alvará de soltura. 

 

2. HC preventivo: para prevenir a prisão iminente (risco grave de que ela será presa).  

 

(i) Quando já tiver sido expedido o Mandado de Prisão: se o juiz já tiver em mãos o Mandado de prisão, vou 

expedir um Contra Mandado de Prisão. 

 

(ii) Iminência da pessoa que esta para praticar um comportamento legal que poderá levar à sua prisão: 

quando a pessoa é intimada para depor em determinado caso, esse HC é para reconhecer o direito de testemunha 

e prevenir que seja presa apesar de praticar ato legal. Neste caso pedirei pela expedição pelo Tribunal de um 

Salvoconduto. 

 

 

Hipóteses para impetrar um HC – Art.648 

- Quando não houver justa causa  

- Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei 

- Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo 

- Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação 

- Quando o processo for manifestamente nulo 

- Quando extinta a punibilidade 

 

Constrangimento processual -> vimos que a ação penal para começa tem que ter a justa causa (prova da 

materialidade do crime + indicio de autoria). E se eu não tiver? E se sem isso o juiz começar a ação penal? E se o juiz 

receber um denuncia sem justa causa? Vou ter que responder um processo que não tem justa causa mesmo? Mas 

não cabe recurso contra decisão que aceita a denuncia, como fazemos? Impetro um HC. 

 

A doutrina ampliou o alcance do HC e o constrangimento processual também poderá ser amparado por HC. Vou 

pedir pelo trancamento da ação penal. Trancamento é uma expressão doutrinária, não esta na lei, mas é o 

encerramento atípico de um procedimento causado por sua ilegalidade. 

 

Outro instrumento é passível do trancamento: o inquérito policial. Mas aqui qual a justa causa? O que preciso para 

ter o inquérito policial? Um fato, pelo menos em tese, criminal. 

 

Ex: o inquérito está investigando um adultério, contra esse inquérito que está investigando um fato que não é 

criminal caberá um HC para trancamento de um inquérito que apura fato que não é criminal. Ou aqueles que não 



podem ser investigados por inquérito: os menores de idade, tem que ser apurado em ação sócio-educativa e assim 

será trancado também. 

 

Recursal -> cabimento recursal de um HC. Quando entra com o HC contra um ato de alguém, não está recorrendo e 

sim impugnando o ato. Mas e se o HC for negado? Aqui ele está validando aquele ato que estou impugnando. 

Contra a decisão que rejeitam HC cabe recurso. Será uma decisão que traz constrangimento, dessa decisão cabe 

apresentar HC para o Tribunal. Ué HC, de novo? Sim a júris admite isso!  

 

Todas essas hipóteses de HC que estamos vendo, sejam elas repressivas ou preventivas, tem emergência e assim 

pedimos pela tutela antecipada. Desta forma, se a liminar for indeferida, e assim esta validando o ato que 

impugnei, caberia o HC, ai que o STF entrou! Decidindo que não analisaria mais o HC de decisão desfavorável do HC 

anterior. Hoje, só saberemos se eles irão aceitam ou não arriscando e impetrando o HC.  

 

 

Legitimidade: Todos, sem exceção!!! Até menor, louco, estrangeiro. HC não precisa nem de procuração (Só para ter 

uma ideia, voltando na historia quando o Maluf foi preso, no dia seguinte foram interposto 18 HC, o Maluf não 

tinha ideia de quem eram essas pessoas – talvez os que o apoiavam?). Assim, é nítido que jamais será rejeitado por 

falta de legitimidade. 

 

 

Prazo: Enquanto houver um constrangimento ou sua iminência. 

 

 

Competência: Autoridade Judiciária imediatamente superior à autoridade coatora (é aquele que praticou o ato 

coator). Então se ato foi praticado por alguém de fora do PJ, ex fiscal da RFB, delegado, será julgado pelo juiz de 1° 

grau. Se for do juiz ou promotor -> Tribunal. STJ -> STF. STF -> STF 

 

Partes: Temos a AUTORIDADE COATORA (aquela que praticou o ato ilegal), o IMPETRANTE (aquele que subscreve/ 

assina o HC) e o PACIENTE (aquele que é beneficiário da ordem de HC).  

 

Se uma parte é o impetrante e a outra é o paciente, quando eu for fazer um HC começo qualificando o autor, neste 

caso sou eu, o advogado, começo o texto do HC colocando a minha qualificação e depois “nesse ato impetrando HC 

em favor de...” ai coloco a qualificação do paciente. 

 

Pedido formal de TODO HC: CONCESSÃO DA ORDEM! 

Ordem do que? Concessão da ordem de HC. 

 

Curiosidade 

Art. 653: Ordenada a soltura do paciente em virtude de HC, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé 

ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação. 

§ único: a cópia das peças necessárias será remetida ao MP para que, então, seja promovida a responsabilidade da 

autoridade. 

 



 

MANDADO DE SEGURANÇA (Lei 12.016/09) 

O CPP não dispõe sobre essa medida, mas não quer dizer que não aceita. Ela é regulamenta por lei específica. 

 

É o instrumento que tutela qualquer direito, desde que não seja sobre o direito de informação (HD) e liberdade 

(HC). 

 

Cabimento: duas hipóteses de cabimento 

 

(i) Quando ao advogado não for franqueada vista dos autos: estamos na delegacia querendo ver o inquérito 

do caso, só que o delegado nega, pode? Não, pois o estatuto da ordem garante aos advogados acesso aos autos em 

qualquer lugar, independente de procuração. Nesse caso cabe o MS, pois está sendo restrito um direito do 

advogado, um direito profissional. 

 

E se o cliente for até a delegacia e não conseguir o acesso? Ou nós mesmos não tivermos acesso a determinado 

conteúdo de um procedimento administrativo? Cabe HD, pois o direito tutelado aqui é o direito de informação. 

Diferente de quando o advogado não tiver acesso, que aqui fere o direito profissional e assim cabe o MS. 

 

(ii) Quando o constrangimento não estiver relacionado com a liberdade: na verdade é quando o 

constrangimento for criado para a pessoa que não tem liberdade. Essa pessoa que não tem direito a liberdade é a 

PJ. Hoje o único crime que a PJ pode responder é o crime ambiental. Posso entrar com HC? Não, vou entrar com o 

MS pedindo o trancamento, o objeto é o mesmo mais o único instrumento cabível é o MS e não o HC. 

 

 

Legitimidade: precisamos de capacidade postulatória. Só pode apresentar é a defesa, normalmente, mas o MP 

também pode. 

 

Prazo: 120 dias contatos a partir da data do ato de constrangimento. 

 

Competência: Autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela ao constrangimento ilegal. 

*se não for pessoa do Poder Judiciário, será julgado pelo juiz de primeiro grau.  

 

 

Partes: AUTORIDADE COATORA (quem quer que produza o ato ilegal) e o IMPETRANTE (quem vai se beneficiar da 

segurança). 

 

 

EMBARGOS INFRINGENTES OU DE NULIDADE 

Art. 609, § único: Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se 

embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentre de 10 dias a contar da publicação do 

acórdão. 

 

Caso o desacordo seja parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. 



 

O EI é o único recurso exclusivo da defesa. (quais são as medidas exclusivas do réu: revisão, HC e EI). 

 

Cabimento: quando houver decisão não unanime do Tribunal que seja prejudicial ao réu. 

 

Se a parte controvertida versar sobre o mérito chama-se embargos infringentes. 

Se a parte controvertida não versar sobre o mérito chama-se embargos de nulidade. 

Na parte incontroversa cabe Resp. 

 

Legitimidade: único recurso exclusivo da defesa. 

 

Prazo: 10 dias. 

 

Competência: para o próprio Tribunal. 


