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VII

Nota do Autor

Ao longo da minha caminhada profissional e em decorrência do 
meu dia a dia forense e das minhas aulas ministradas nas salas de aula, “nas‑
ceu” o Teoria e prática de processo penal. O livro tem como escopo facilitar 
a vida dos operadores do Direito que militam na área criminal, bem como 
dos alunos e bacharéis de Direito que se preparam para a segunda fase do 
Exame de Ordem em prática penal.

O presente livro é verdadeiro manual para os operadores do Direito, 
no qual poderão buscar consulta sobre a teoria do processo penal e ainda 
como formular as peças cabíveis nos casos concretos apresentados no coti‑
diano forense ou no Exame de Ordem.

É oportuno também destacar a máxima que sempre discursamos ao 
ministrar as aulas: confiem em mim, na segunda fase vocês passarão no Exame 
de Ordem, pois estamos falando de advogado para advogado.

O livro, de fácil manuseio, é composto de 24 capítulos, iniciando‑se 
com os princípios e aplicação da lei processual penal e terminando com um 
capítulo de prescrição. Ao final de cada capítulo, tem‑se um quadro sinótico 
do resumo da matéria ora abordada, bem como casos concretos pertinentes 
ao assunto com seus devidos gabaritos e modelos de peças processuais.

Cumpre‑se destacar a presença de um capítulo exclusivo sobre 
execução penal, matéria esta de grande relevância para os profissionais do 
Direito e bastante cobrada na segunda fase do Exame de Ordem.

Portanto, reputo a presente obra indispensável para quem deseja a 
aprovação do certame da OAB, bem como para aquele que busca seu apri‑
moramento profissional na seara criminal.

Para finalizar, agradeço a Deus – responsável por todas as minhas 
vitórias e labutas – e peço vênia para compartilhar um versículo da Bíblia 
Sagrada, quando Deus aparece em sonho para Salomão e o indaga: “Pede o 
que queres que eu te dê” (I Reis 3:5). Salomão pediu um coração entendido 
para julgar o seu povo, para que prudentemente discernisse entre o bem e o 
mal. Em outras palavras, não pediu riquezas, nem a vida de seus inimigos, 
pediu a Deus sabedoria.

Aniello Aufiero
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IX

Prefácio

A obra de Aniello Miranda Aufiero, Teoria e prática de processo 
penal, destinada à preparação para os Exames de Ordem, aborda, com 
precisão objetiva, os principais temas do Direito Processual Penal, através 
de uma percuciente leitura sistematizada do Código de Processo Penal. 
Amplia‑se a relevância do livro exatamente porque os Exames de Ordem têm 
se revelado como um dos métodos de avaliação para concursos, altamente 
comprometido com a qualidade das provas, semelhantemente às provas dos 
Concursos para as diferentes carreiras jurídicas.

O autor, com extrema clareza, demonstrando profunda vivência 
do magistério e domínio dos principais assuntos exigidos pelas principais 
Bancas examinadoras da OAB, desvenda os caminhos para o sucesso dos 
bacharéis em direito desejosos de ser aprovados no Exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Esta perspicácia demonstrada na elaboração do livro 
amplia o seu alcance a partir da linha do conhecimento operacionalizado, 
para fazer deste conhecimento pressuposto doutrinário.

O presente livro encontra‑se dividido de maneira clara, objetiva, 
mostrando‑se devidamente minucioso em assuntos de extrema controvérsia 
dogmática. Nesta linha, observamos, no estudo das ações penais, a preocupa‑
ção do autor em enumerar e esclarecer a discussão acerca dos crimes contra 
o patrimônio, dos crimes contra a dignidade sexual, dos crimes contra a 
honra e dos crimes contra a pessoa. Por outro lado, o autor nos apresenta, 
de forma diferenciada, a inclusão do capítulo referente à execução penal e 
seus incidentes, trazendo, inclusive, modelos de peças indispensáveis ao 
quotidiano da vida jurídico‑penal. Não se reconhece obra semelhante com 
este singular capítulo, ao lado dos demais temas importantes à compreensão 
jurídica, como inquérito policial nas infrações de menor potencial ofensivo.

Na leitura atenta da obra, o profissional do Direito poderá enri‑
quecer‑se significativamente com a abordagem do tema prisão provisória/
cautelar, leitura indispensável àqueles que pretendam ingressar nos quadros 
da Ordem dos Advogados do Brasil e, não apenas, exercer a advocacia como 
profissão comprometida com a liberdade, assunto de extrema valia e sempre 
exigido pelas mais conceituadas bancas examinadoras de concursos públicos 
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e Exames de Ordem. Por estas razões, este livro está destinado a romper 
os grandes limites da Amazônia para alcançar os limites da avaliação de 
conhecimentos jurídico‑penais no Brasil.

De qualquer forma, não podemos deixar de destacar o capítulo 
destinado ao estudo aprofundado das alegações finais, fase do processo, que 
se revelou, ao longo do tempo, uma das peças de maior relevância para o 
Exame de Ordem. O presente livro reconhece a importância deste capítulo, 
aprofundando a abordagem das suas diferentes facetas, seja nos crimes 
de competência do juiz singular, em que o autor esclarece ao leitor toda a 
elaboração de tese com a formulação de pedido, seja, ainda, nos crimes de 
competência do Tribunal do Júri, sem perder a qualidade dissertativa com 
a abordagem técnica das preliminares, assunto que desperta profundo e 
significante interesse do aluno, seja concursando, seja profissional.

O ápice desta especial obra está, no entanto, no estudo dos recursos 
em matéria penal, principalmente, porque não se reconhece abordagem tão 
harmônica quanto a que o autor faz no respectivo capítulo: desde o cabi‑
mento, fundamento, legitimidade e interesse, passando pela possibilidade 
de desistência, deserção, culminando no pedido. O livro, visto neste quadro 
de apresentação, traduz o perfil de um estudioso militante que sabe fazer 
da argumentação a grandeza de sua contribuição para o ingresso de novos 
advogados na sociedade.

Finalmente, suprindo uma importante lacuna na preparação dos 
bacharéis para o Exame de Ordem, o manual define‑se como uma obra de 
grande alcance prático, mas, também, como uma especial abertura para o 
aprendizado sistemático da mais moderna doutrina e da mais reconhecida 
jurisprudência de Direito Processual Penal. Por isso, este Manual Prático 
Processual Penal, com a sua edição, alcança o nível de tantas obras de espe‑
cial alcance didático e pedagógico produzidas por professores colaboradores 
da Universidade Cândido Mendes que nos distinguiu para elaboração deste 
prefácio.

Aurélio Wander Bastos

Professor Titular na Universidade Cândido Mendes e na 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
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1 PRINCÍPIOS E APLICAÇÃO 
DA LEI PROCESSUAL PENAL

1.1 Princípios e aplicação da lei processual penal
No processo penal, a violação a um princípio é capaz de gerar 

nulidade processual, devendo ser alegada em caráter preliminar na peça 

prática penal.

A Constituição Federal e o Processo Penal têm como alguns prin‑

cípios basilares:

a) ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/1988) – o acusado/réu possui 

diversas possibilidades para se defender das acusações a ele 

direcionadas, devendo obedecer às limitações legais impostas;

ATENTAI: No Tribunal do Júri vigora o princípio da plenitude de defesa (art. 5o, 
XXXVIII, a, da CF/1988), tratado como um aditivo ao princípio da ampla 
defesa. Permite que o acusado utilize de todos os meios lícitos para se 
defender, mesmo que estes não estejam previstos em lei. Contudo, deve‑se 
observar a regra do art. 479 do CPP, que diz que todo e qualquer docu‑
mento ou objeto apresentado no plenário do Júri deverá ser juntado aos 
autos com antecedência mínima de 3 (três) dias, dando ciência à outra 
parte, sob pena de ferir o princípio do contraditório e da ampla defesa.

b) contraditório (art. 5o, LV, da CF/1988) – as partes têm direito 

de se manifestar sobre todo e qualquer ato processual, seja a 

alegação de um fato ou a produção de alguma prova;

c) identidade física do juiz (art. 399, § 2o, do CPP) – o juiz que 

preside a instrução processual é o mesmo que deverá proferir 

sentença;

ATENTAI: Se o magistrado estiver convocado, licenciado, afastado, promovido 
ou aposentado, não será aplicado o princípio da identidade física do juiz.
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exceto as hipóteses de competência originária do STF (art. 102, 

I, da CF/1988);

l) paridade de armas/princípio da isonomia (art. 5o, caput, da 

CF/1988) – as partes devem ter o mesmo tratamento e as mes‑

mas oportunidades de fazer valer os seus direitos, em juízo. Têm 

direito a um tratamento igualitário;

m) direito ao silêncio/nemo tenetur se detegere (art. 5o, LXIII, da 

CF/1988 c/c art. 8, item 2, g, do Dec. no 678/1992 e art. 186 do 

CPP) – ninguém está obrigado a produzir qualquer prova contra 

si mesmo ou da não autoincriminação;

n) vedação à utilização das provas ilícitas (art. 5o, LVI, da CF/1988 

e art. 157 do CPP) – são consideradas provas ilícitas aquelas 

que violam as normas de direito material, constitucionais ou 

infraconstitucionais.

Portanto, reconhecida a ilicitude da prova obtida, ela é inadmis‑

sível, devendo ser desentranhada dos autos por meio de decisão judicial 

(art. 157, § 3o, do CPP). Não obstante, o juiz que conhecer do conteúdo 

da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão 

(art. 157, § 5o, do CPP). Ressalte‑se que o STF suspendeu liminarmente o 

art. 157, § 5o, do CPP, nas ADIs nos 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305/DF. A matéria 

deve ser analisada pelo Pleno do STF, que irá ratificar ou retificar a liminar 

proferida pelo rel. Min. Luiz Fux.

ATENTAI: A prova ilícita poderá ser utilizada em favor do réu em decorrência 
do princípio da proporcionalidade (favor rei), com intuito de comprovar 
sua inocência, sendo a única exceção.

A Jurisprudência considera provas ilícitas: “a devassa de dados do 

WhatsApp colhidos de celular apreendido, realizada sem prévia ordem judi‑

cial”. (STJ – RHC no 90.200/RN); “a decisão judicial que autoriza busca e 

apreensão coletiva em residências, feita de forma genérica e indiscriminada.” 

( STJ – AgRg no HC no 435.934/RJ); e “a prova obtida em revista pessoal 

feita por agentes de segurança particular (STJ – HC no 470.937/SP)”.
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ATENTAI II: “O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras 
para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer 
autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa 
submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e 
penal” (art. 3o‑F, caput, do CPP).

ATENTAI III: O STF suspendeu liminarmente a implementação do juiz das 
garantias e seus consectários (arts. 3o‑A a 3o‑F do CPP), nas ADIs nos 6.298, 
6.299, 6.300 e 6.305/DF. A matéria deve ser analisada pelo Pleno do STF, 
que irá ratificar ou retificar a liminar proferida pelo rel. Min. Luiz Fux.
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2 DA AÇÃO PENAL

Ação penal é o direito do Estado‑acusação ou do ofendido de pleitear 

(direito subjetivo) a aplicação do Direito Penal objetivo a um caso concreto, 

requerendo ao juiz que condene o acusado na forma dos pedidos que estão 

dispostos na peça acusatória, podendo esta ser denúncia (Ministério Público) 

ou queixa (ofendido).

2.1 Regra geral
Em regra, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente 

a declara privativa do ofendido, de acordo com o fundamento do art. 100 do 

CP. Assim, há duas espécies de ação penal: a pública e a de iniciativa privada.

2.1.1 Da ação penal pública
A ação penal pública será incondicionada quando a lei silenciar, 

ou seja, quando a lei nada dispor. Reiteramos que esta é a regra no processo 

penal. Exemplo: matar alguém, conforme disposto no art. 121 do CP (homi‑

cídio simples). Portanto, independe da manifestação do ofendido ou de seu 

representante legal para que a autoridade policial instaure o inquérito policial 

e o Ministério Público ofereça a denúncia, bastando tomar conhecimento 

pelos meios legais.

Já a ação penal pública será condicionada, na forma do art. 100, 

§ 1o, do CP, quando a lei o exigir expressamente, mediante representação 

do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Logo, a representa‑

ção é uma condição de procedibilidade. Exemplo: art. 147, par. ún., do CP 

(ameaça), a qual somente se procede mediante representação; art. 156, § 1o, 

do CP (furto de coisa comum), a qual somente se procede mediante repre‑

sentação. Assim, o inquérito policial e a ação penal só podem ser iniciados 

com a representação. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a 

representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, consoante 

os arts. 102 do CP e 25 do CPP. Portanto, caso ocorra a retratação antes do 

oferecimento da denúncia, esta será válida.
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ATENTAI: Vide exceção constante no tópico 2.5.1.

2.1.2 Da ação penal privada
A ação penal privada é promovida mediante queixa do ofendido 

ou de seu representante legal, nos termos do art. 100, § 2o, do CP, que tam‑

bém é chamada de ação penal exclusiva. Exemplo: art. 179, par. ún., do 

CP (fraude à execução), a que somente se procede mediante queixa. Com 

efeito, o inquérito policial só pode ser instaurado com o requerimento do 

ofendido ou de seu representante legal e a ação penal somente será iniciada 

com a queixa‑crime.

A ação penal privada pode ser ainda: personalíssima e subsidiária 

da pública.

A ação penal privada personalíssima somente pode ser intentada 

pelo ofendido, havendo só um caso no Código Penal, no art. 236, par. ún. 

(induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento).

A ação penal privada subsidiária da pública, de acordo com o 

art. 100, § 3o, do CP, é aquela que, na inércia do Ministério Público, não 

oferecendo a denúncia no prazo legal (art. 46 do CPP: réu preso, 5 dias, 

e réu solto, 15 dias), o ofendido ou seu representante legal poderá ofertar 

a queixa substitutiva da denúncia, conforme o art. 29 do CPP, no prazo 

de 6 (seis) meses, a contar do dia em que se esgotar o prazo do promotor, 

segundo o art. 38 do CPP.

Entende‑se por inércia do promotor quando este: a) não oferecer 

a denúncia; b) não ordenar o arquivamento; c) não suscitar o declínio de 

competência; d) não requerer a baixa dos autos para novas diligências, 

imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; e) não suscitar o conflito de 

competência.

2.2 Das exceções

2.2.1 Crimes contra o patrimônio
Nos crimes contra o patrimônio (arts. 155 a 180 do CP), a regra 

geral é ação penal pública incondicionada, isto é, independe da manifestação 
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do ofendido ou de seu representante legal para que se instaure o inquérito 
policial (portaria) ou se inicie ação penal (denúncia).

No entanto, será ação penal pública condicionada à representação 
do ofendido ou de seu representante legal nas hipóteses do art. 182, I, II, 
III, do CP (se o crime é cometido em prejuízo: do cônjuge separado judi‑
cialmente; de irmão legítimo ou ilegítimo; de tio ou sobrinho, com quem 
o agente coabita).

Nos casos do art. 156 (furto de coisa comum), § 1o, art. 171 (este‑
lionato), § 5o, e do art. 176 (outras fraudes), par. ún., todos do CP, a ação 
também será pública condicionada à representação. No caso de estelionato 
praticado contra a Administração Pública (direta ou indireta), criança ou 
adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou 
incapaz, a ação será pública incondicionada.

ATENTAI: Com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em vigor 
a partir do dia 23‑1‑2020, a ação penal atinente ao crime de estelionato 
passou a ser pública condicionada à representação (art. 171, § 5o, do CP). 
Portanto, aplicando‑se os institutos inerentes a este tipo de ação penal, 
isto é, necessidade de representação e possibilidade da ocorrência de 
decadência, gera‑se a extinção da punibilidade.

Por outro lado, a ação sempre será pública incondicionada quando 
ocorrerem as situações do art. 183, I, II, III, do CP, ou seja, se o crime é de 
roubo ou extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou 
violência à pessoa; ao estranho que participa do crime; se o crime é praticado 
contra pessoa de idade igual ou superior a 60 anos.

Nos crimes contra o patrimônio, a ação será privada quando houver 
infringência ao art. 161 (alteração de limites), § 3o (se a propriedade é par‑
ticular e não há emprego de violência), e ao art. 163 (dano), IV, do CP (por 
motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima), dependendo 
de queixa, nos termos do art. 167 do CP, bem como no crime de fraude à 
execução (art. 179, par. ún., do CP).

2.2.2 Crimes contra a dignidade sexual
Nos crimes contra a dignidade sexual (arts. 213 a 218‑C do CP), 

com o advento da Lei no 13.718/2018, que entrou em vigor na data de sua 
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3 DO INQUÉRITO POLICIAL

3.1 Natureza jurídica
O inquérito policial é um procedimento administrativo, não havendo 

o contraditório. Poderá ser dispensado, desde que o Ministério Público tenha 

elementos para oferecer a denúncia (art. 39, § 5o, do CPP).

Quanto ao valor probatório do inquérito, por ter caráter inquisitivo, 

só possui valor informativo para a instauração da ação penal, uma vez que 

o inquérito policial, por si só, não tem o condão de condenar o acusado, 

conforme se infere na atual redação do art. 155 do CPP.

Dessa forma, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação 

da prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamen‑

tar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na 

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas 

(art. 155 do CPP).

Em suma, não se admite a condenação, exclusivamente, em elemen‑

tos de convicção colhidos na fase policial, sob pena de afronta aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

ATENTAI: Os vícios do inquérito não anulam a ação penal.

3.2 Características do inquérito policial
O inquérito policial possui as seguintes características:

Forma escrita, reduzindo a termo todas as peças do inquérito e 

rubricada pela autoridade policial (art. 9o do CPP).

Oficial, pois apenas pode ser procedido por órgão oficial do Estado, 

não se admitindo a produção de autoria e materialidade por particular.

Inquisitivo/Inquisitório, ou seja, não admite ao suspeito ou indi‑

ciado a formulação de provas, mediante a ampla defesa e o contraditório.
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Informativo, uma vez que sua finalidade é colher elementos sufi‑

cientes para que o titular da ação penal possa intentá‑la, seja este o promotor 

ou o ofendido.

Discricionário, haja vista conferir à autoridade policial o juízo de 

optar pela realização de diligências conforme sua convicção (art. 14 do CPP).

Sigiloso, por se tratar de peça administrativa destinada a apurar 

autoria e materialidade necessárias à dedução da pretensão punitiva e cuja 

sigilosidade é consequência lógica, pois, caso contrário, estar‑se‑ia negando 

eficácia ao procedimento se ele estivesse sob o crivo da publicidade, com 

fundamento no art. 20 do CPP.

Indisponível, haja vista que o delegado não pode mandar arquivar 

de ofício os autos de inquérito (art. 17 do CPP).

Autoritariedade, para Capez, “exigência expressa do Texto Consti‑

tucional (CF, art. 144, § 4o); o inquérito é presidido por autoridade pública, 

no caso, a autoridade policial (delegado de polícia de carreira)” (Curso de 

processo penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 79).

3.3 Da instauração

3.3.1 Regra geral
Nos crimes de ação penal pública incondicionada, a primeira peça 

do inquérito é a portaria, nos termos do art. 5o, I, do CPP. Assim, o delegado 

de polícia, ao tomar conhecimento de um crime, por exemplo, de homicídio 

(art. 121 do CP), deverá, de ofício, determinar a instauração do inquérito 

policial. A autoridade policial estará, ainda, obrigada a instaurar inquérito 

quando atender à requisição do juiz ou do promotor, nos termos do art. 5o, 

II, do CPP. Assim, quando o delegado atender à requisição da autoridade 

judiciária ou do Ministério Público para a instauração de inquérito policial, 

não poderá deixar de instaurá‑lo, sendo, neste caso, a requisição uma ordem. 

Nessa hipótese, caso seja possível a impetração de habeas corpus, a autori‑

dade coatora será a que requisitou ao delegado a instauração do inquérito 

policial, ou seja, o juiz ou promotor.
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procedibilidade da ação. Portanto, o Delegado de Polícia, nos crimes de ação penal 
pública condicionada à representação, somente poderá dar início à instauração 
do inquérito com a representação do ofendido ou de seu representante legal.
Ressalte‑se que o prazo para que o ofendido, ou seu representante legal, salvo 
disposição em contrário, exerça seu direito de representação é de 6 (seis) 
meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, sob pena 
de decadência, conforme preceitua o art. 38, 1a parte, do CPP.

moDELo DE rEPrESENTAÇÃo PArA iNSTAurAÇÃo DE iNQuÉriTo 
PoLiCiAL DE AÇÃo PENAL PÚBLiCA CoNDiCioNADA À rEPrESENTAÇÃo

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA DO ... DISTRITO POLICIAL DA CAPITAL

(ESPAÇO DE 10 LINHAS)

ABRAÃO, nacionalidade..., separado, profissão..., Carteira de Identidade no..., 

Cadastro de Pessoa Física no..., domiciliado em... e residente na Rua..., no..., bairro..., 

por intermédio de seu advogado abaixo assinado, conforme procuração inclusa 

(documento no...), com escritório profissional na Rua..., no..., sala..., onde receberá 

intimações, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar a presente 

REPRESENTAÇÃOREPRESENTAÇÃO, com fundamento no art. 5o, § 4o, do CPP, contra SARA, nacionalidade..., 

separada, profissão..., Carteira de Identidade no..., Cadastro de Pessoa Física de no..., 

domiciliada em... e residente na Rua..., no..., bairro..., pelos fatos que passa a expor e, 

ao final, requerer:

1. A Requerida, separada judicialmente do Requerente, foi à casa do ex‑marido, 

há cerca de dez dias, com intuito de visitar seu filho menor. Ao chegar na residência, a 

empregada doméstica do Requerente informou que este fora deixar a criança na escola, 

tendo a Requerida decidido esperar por ambos no escritório da casa.

2. Ao entrar no escritório, a Requerida percebeu que, em cima da escrivaninha, 

encontrava‑se um envelope com a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente 

a uma indenização trabalhista recebida pelo Requerente, e, sem perceber que estava 

sendo observada pela empregada doméstica, subtraiu o envelope com o dinheiro e o 

colocou em sua bolsa, tendo saído imediatamente do local.

3. Assim agindo, a Requerida infringiu o art. 155 do CP, in verbis:

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.
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Pena — reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

4. Ressalte‑se que, apesar do crime de furto, em regra, tratar‑se de ação penal 

pública incondicionada, no caso em questão aplicar‑se‑á a ação penal pública con‑

dicionada à representação, uma vez que está presente a imunidade penal relativa ou 

processual, prevista no art. 182, I, do CP, in verbis:

Art. 182. Somente se procede mediante representação, se o crime previsto 

neste título é cometido em prejuízo:

I — do cônjuge desquitado ou judicialmente separado.

5. Por derradeiro, o Requerente possui a legitimidade de representar o seu 

direito para que o Delegado de Polícia possa instaurar o Inquérito Policial. Ademais, 

não houve decadência, uma vez que a formulação da Representação está dentro do 

prazo legal de seis meses, a contar do dia em que soube quem é o autor do crime, 

conforme dispõe o art. 38, 1ª parte, do CPP, in verbis:

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante 

legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer 

dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que vier a saber quem 

é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o 

prazo para o oferecimento da denúncia.

Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria a instauração do competente INQUÉRITO INQUÉRITO 

POLICIALPOLICIAL, com fundamento no art. 5o, § 4o, do CPP, a fim de apurar a responsabilidade 

criminal da Requerida, por haver infringido o art. 155, caput, do CP, e, após a con‑

clusão do referido inquérito, seja remetido à Justiça, para que o Ministério Público 

ofereça a denúncia, obedecendo o prazo constante do art. 46 do CPP, indicando, ainda, 

a testemunha abaixo arrolada.

Termos em que,

pede deferimento.

Local..., ... de... de...

(2 linhas)

______________________________________

Advogado
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4.4 Quadro sinótico – Defesas preliminares

PEÇAS DE APrESENTAÇÃo DE DEFESA PrELimiNAr – ANTES 
Do rECEBimENTo DA DENÚNCiA ou DA QuEiXA

PEÇA resposta escrita Defesa Prévia resposta Escrita

POSSIBILIDADE Crimes de responsabilidade dos 
funcionários públicos

Crimes previstos na Lei 
no 11.343/2006 – Lei de Drogas 
(nas infrações penais dos 
arts. 33, caput, §§ 1o e 2o, e 34 a 
37 da Lei no 11.343/2006)

Ações penais originárias dos 
Tribunais Estaduais, Federais, STJ 
e STF

VERBO Apresentar/oferecer Apresentar/oferecer Apresentar/oferecer

FUNDAMEN‑
TAÇÃO Art. 514 do CPP Art. 55, caput, da Lei 

no 11.343/2006 Art. 4o da Lei no 8.038/1990

PARTES Autor: MP
Réu: Acusado/ denunciado

Autor: MP
Réu: Acusado/ denunciado

Autor: MP
Réu: Acusado/ denunciado

PRAZO 15 dias
Art. 514, última parte, do CPP

10 dias
Art. 55, caput, última parte, da 
Lei no 11.343/2006

15 dias
Art. 4o, última parte, da Lei 
no 8.038/1990

ENDEREÇA‑
MENTO

Juiz da Vara Criminal ou Juiz 
Federal

Juiz da Vara de Crimes de 
Tráfico e Uso de Entorpecentes 
da Capital

Desembargador-Relator do Tribunal 
de Justiça/Regional Federal ou 
Ministro-Relator do Tribunal Superior 
(STJ/STF)

TESES

Preliminares: não oferecimento 
da suspensão condicional 
do processo (Art. 89 da 
Lei no 9.099/1995); não 
oferecimento do acordo de não 
persecução penal (art. 28‑A do 
CPP); extinção da punibilidade 
(art. 107 do CP); nulidade 
processual (art. 564 do CPP)
Mérito: Rejeição da Denúncia 
(art. 395 do CPP)

Preliminares: não oferecimento 
da suspensão condicional 
do processo (art. 89 da Lei 
no 9.099/1995); extinção da 
punibilidade (art. 107 do CP); 
nulidade processual (art. 564 
do CPP)
Mérito: Rejeição da denúncia 
(art. 395 do CPP)

Preliminares: não oferecimento da 
suspensão condicional do processo 
(art. 89 da Lei no 9.099/1995);
não oferecimento do acordo de não 
persecução penal (art. 28‑A do CPP); 
extinção da punibilidade (art. 107 do 
CP); nulidade processual (art. 564 
do CPP)
Mérito: Rejeição da denúncia 
(art. 395 do CPP)

PEDIDO Rejeição da denúncia (art. 395 
do CPP)

Rejeição da denúncia (art. 395 
do CPP)
Arrolar testemunhas 
até 5 (art. 55, § 1o, da Lei 
no 11.343/2006)

Rejeição da denúncia (art. 395 do 
CPP)

mEDiDAS CABÍVEiS ÀS DEFESAS PrELimiNArES

DENOMINAÇÃO 
DA PEÇA POSSIBILIDADE FUNDAMEN‑

TAÇÃO ENDEREÇAMENTO PRAZO PARTES

Habeas corpus

Recebimento 
da denúncia 
contrariando as 
hipóteses previstas 
no art. 395 do CPP

Art. 5o, LXVIII, 
da CF/1988 
c/c arts. 647 e 
648 do CPP

Tribunal de Justiça 
ou Federal ou STJ 
ou STF contra o Juiz, 
Desembargador ou 
Ministro

–

Advogado: Impetrante
Acusado: Paciente
Autoridade coatora
(Juiz/ Tribunal):
Impetrada
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O habeas corpus não é Recurso. Apesar disso, é meio cabível para 
atacar a decisão do Juiz ou do Tribunal que recebeu a Denúncia fora das 
hipóteses previstas no art. 395 do CPP, para o trancamento da Ação Penal.

4.5 Casos concretos – Defesas preliminares

CASo CoNCrETo 1

(OAB/PR – 2/2005) JULIÃO SILVA, brasileiro, com 30 anos de idade, domiciliado 
em Curitiba e residente na Rua dos Pássaros, no 500, Perdizes, fiscal da Fazenda 
Estadual do Paraná, foi denunciado em 1o de agosto de 2005, pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, nos seguintes termos:

“FATO 1: ‘No dia 7 de julho de 2005, em hora não precisada, no período da tarde, 
JULIÃO SILVA, nas dependências da empresa FFF, na cidade de Curitiba, onde estava 
para realizar a fiscalização quanto ao pagamento de multa referente ao atraso 
do recolhimento do ICMS, exigiu ou solicitou para si, ao contador da empresa, Sr. 
Jeremias Martins, a quantia de R$ 10.000,00 para dar por quitada a multa no valor 
de R$ 150.000,00. Como não dispunha do valor naquele momento, o contador 
disse a JULIÃO que viesse buscar o dinheiro no dia seguinte, 8 de julho. O contador, 
ciente de que tal atitude era incorreta, embora efetivamente a empresa não tivesse 
pago a multa, resolveu avisar a polícia da conduta do fiscal, que, no dia seguinte, 
lá estava e deu voz de prisão em flagrante a JULIÃO SILVA, no momento em que 
recebia o dinheiro das mãos do Sr. Jeremias’”.

“FATO 2: ‘No mesmo dia 7 de julho desse ano, após ter deixado a empresa FFF, 
JULIÃO SILVA, utilizando‑se da senha de seu colega de trabalho, acessou o sistema 
da Receita Estadual e excluiu o débito referente à multa da empresa mencionada, 
porque tinha como certo de que ia receber o valor solicitado ou exigido ao contador, 
Sr. Jeremias Martins’”.

Assim agindo, incorreu JULIÃO SILVA nos delitos dos arts. 316 ou 317 do CP no 
primeiro fato e 313‑A do CP no segundo fato, razão pela qual se oferece a presente 
denúncia, que espera seja recebida e instaurado o devido processo penal, que deve 
prosseguir até os seus ulteriores termos.

JULIÃO SILVA, primário, de bons antecedentes, foi libertado por meio de con‑
cessão de liberdade provisória em 1o de agosto de 2005. JULIÃO foi notificado em 
16 de agosto de 2005, para manifestar‑se perante o Juízo da 18a Vara Criminal de 
Curitiba. Você é procurado, em 18 de agosto, por JULIÃO para patrocinar os seus 
interesses, visto que o advogado que requereu a liberdade provisória não aceitou 
cuidar do caso. Em conversa com JULIÃO, ele afirma categoricamente não ter pedido 
dinheiro ao contador da empresa FFF, tampouco ter alterado os dados do sistema, 
uma vez que não tem sequer a senha de acesso. Além disso, diz que tudo não passa 
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de armação do contador da empresa em represália ao fato de ele, JULIÃO, não ter 
aceitado a propina a ele oferecida para apagar do sistema da Receita o valor da 
multa e do ICMS porque estava sem o Auto de Infração que continha o valor exato 
da multa (havia esquecido o documento na repartição) e voltou no dia seguinte 
para levá‑lo. Após tal conversa, você aceita defender JULIÃO SILVA.

Diante de tais fatos, formule e apresente à autoridade competente a peça pro‑
cessual adequada para atender aos interesses de JULIÃO SILVA, indicando o último 
dia do prazo para a realização do ato.

moDELo DE rESPoSTA ESCriTA NoS CrimES DE 
rESPoNSABiLiDADE DE FuNCioNário PÚBLiCo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 18ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA 

— PARANÁ

(ESPAÇO DE 10 LINHAS)

JULIÃO SILVA, brasileiro, solteiro, fiscal da Fazenda Estadual do Paraná, Carteira 

de Identidade no..., Cadastro de Pessoa Física no..., domiciliado em Curitiba e residente 

na Rua dos Pássaros, no 500, Perdizes, nos autos da ação penal que lhe move o 

Ministério Público, tendo sido notificado dos termos da denúncia, por intermédio 

de seu advogado abaixo assinado, conforme procuração inclusa (documento no...), 

com escritório profissional na Rua..., no..., sala..., onde receberá intimações, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência apresentar RESPOSTA ESCRITARESPOSTA ESCRITA, com 

fundamento no art. 514 do CPP, pelos fatos que passa a expor e, ao final, requerer:

1. O Requerente foi denunciado pelo Ministério Público nas penas dos arts. 316 

ou 317 do CP, pelo fato de haver exigido para si, ao contador da empresa FFF, a quantia 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para dar como quitada a multa existente no valor de 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

2. No caso vertente, foi ainda denunciado nas penas do art. 313‑A do CP, por 

haver excluído a multa da empresa mencionada, utilizando‑se da senha de seu colega 

de trabalho, após acerto com o contador, Sr. Jeremias Martins.

3. Preliminarmente, cumpre transcrever o art. 41 do CPP:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimen‑
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tos pelos quais se possa identificá‑lo, a classificação do crime e, quando 

necessário, o rol das testemunhas.

4. Assim, Excelência, o art. 41 do CPP é expresso ao determinar que a denúncia deve 

conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, combinado 

com o art. 8, item 2, b do Dec. no 678/1992, que dispõe que o acusado tem direito a 

comunicação prévia e pormenorizada de sua acusação.

5. Deste modo, a denúncia em questão é inepta, devendo, preliminarmente, ser 

rejeitada in limine, conforme posição doutrinária, senão vejamos:

É inepta e não deve ser recebida a denúncia que não especifica, nem descreve, 

ainda que sucintamente, o fato criminoso atribuído ao acusado, que seja 

vaga, imprecisa, confusa, lacônica” (ver professor MIRABETE. Processo 

penal. São Paulo: Atlas, 2005, p. 135).

6. Ademais, Excelência, no caso em questão, inexiste a conduta delituosa, uma 

vez que o Requerente jamais praticou tais crimes.

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência a REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, na forma 

do art. 395, I, do CPP, evitando‑se o ajuizamento da ação penal sem justa causa, uma 

vez que a denúncia é inepta, bem como o inciso III do art. 395 do mesmo Codex, em 

razão da negativa de autoria.

Protesta‑se por todos os meios de provas admitidas em direito, tais como pela 

juntada de documentos e justificações, consoante o art. 515, par. ún., do CPP.

Termos em que,

pede deferimento.

Curitiba, ... de... de...

(2 linhas)

__________________________

Advogado

OAB — Secção do Estado do Paraná sob o no...

ComENTárioS:

a) Todo o endereçamento deverá ser feito por extenso.
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