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RESUMO 

 

O presente trabalho vem com fulcro em destacar a importância destes dois institutos 
para o processo penal brasileiro, em que pese a sua aplicabilidade e efetividade na 
economia processual e celeridade também. Para falarmos em economia não 
necessariamente se refere e pecúnia, mas também em economia de tempo e recursos 
utilizado pela máquina estatal que por fim acaba-se chega ao dinheiro. 

Tem-se como observância a rigorosidade que o direito penal tem para com o 
investigado, e com esta minirreforma trazida pela lei 11719/2008 há um benefício para 
quem está sendo acusado, uma vez que faltando qualquer requisito da ação este 
processo não segue o rito subsequente, ela também alterou a fase de instauração de 
ação penal reestruturando as causas de rejeição da denúncia (art. 395 do CPP, onde 
observando mais de perto ela se assemelha às mesmas do revogado artigo 43 do 
CPP. Mesmo obtendo agilidade ao processo penal, alterações pontuais acabam 
afetando a sistematização do Código. A manifestação do magistrado proferida à 
resposta escrita trata de duas possibilidades, A primeira da rejeição da denúncia já 
recebida, e a segunda da possibilidade é do julgamento conforme o estado do 
processo, nos mesmos moldes previsto no CPC onde o juiz deve julgar tudo qye 
constar na resposta. 

Palavras chave:  

Rejeição da denúncia, absolvição sumária, celeridade e economia processual, 
benéfico para o denunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work comes with a focus on highlighting the importance of these two 
institutes for the Brazilian process, in spite of its applicability and effectiveness in the 
procedural economy and celerity as well. To speak in economics not necessarily, 
consult the reference and pecunia, but also in saving time and resources used by the 
state machine that finally comes to money. 

It has as observance the rigor that the criminal law has towards the investigated, and 
with this minirereform brought by the law 11719/2008 there is a problem for who is 
being accused, since lacking any requirement of the action this process does not follow 
the rite subsequently, it also changed the stage of initiation of criminal proceedings by 
restructuring as causes for rejection of the complaint (article 395 of the CPP, where 
more closely observing full resembles in the same article revoked Article 43 of the 
CPP. , The notion of possibility of judgment according to the state of the process, in 
the same way provided for in the CPC where the judge must judge everything that is 
contained in the response. 

Key words: 

Rejection of the complaint, summary acquittal, speed and procedural economy, 
beneficial to the accused. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a minirreforma das leis 11.689, 11.690 e 11.719 no Código de Processo 

Penal, nota-se inicialmente uma síntese de seu uso para dar celeridade nos processos 

atuas, e esclarecendo posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários no que versa 

sobre o tema. 

 A princípio sabemos que o juiz em sua função analisando os casos em 

concreto, mas especificamente a inicial acusatória, este irá verificar todos os 

elementos da mesma onde consta as provas que o instruem, caso falte algo destes 

elementos o magistrado irá rejeitá-la de plano, então temos a “ rejeição da denúncia”, 

que é o nosso primeiro tema a ser tratado.  

 Dando seguimento na pesquisa, trataremos também do segundo instituto em 

questão, trata-se da absolvição sumaria, onde o magistrado em sua observância ao 

caso, se der conta que há algo que exclua o crime do agente ele tomara a decisão de 

absolver sumariamente o réu. 

 Os objetivos específicos podem ser analisados em duas perspectivas, sendo 

tais: fazer um estudo sobre o que vem a ser esses dois institutos, para fins de se 

possam ter mais ideias sobre este assunto, onde futuramente possa-se ainda mais 

dar celeridade nos processos e desafogando o judiciário. 

 O tema fica mais claro a cada demanda que surge no âmbito penal brasileiro, 

pois há uma necessidade de solução rápida e eficaz e com justiça para que não se 

condene algum acusado sem que este ao menos esteja vestido de culpabilidade. 

 Com relevância no que verse sobre os dois institutos, são mostrados tanto na 

absolvição sumária, como na rejeição da denúncia que para que as mesmas se 

configurem, são analisados alguns pressupostos processuais, onde elas são 

excludentes pois não havendo pelo menos um deles se descaracteriza os mesmos, 

sendo assim não podendo ser usado para o juiz dar sua sentença. 

 Se faz tão importante abrangermos tal assunto para melhor compreensão das 

decisões tomadas por nossos magistrados, que são: os conceitos, os requisitos/ 

pressupostos processuais, natureza jurídica, sujeitos e espécies, dos institutos, e 
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também vislumbra a consequência que tais institutos podem causar caso os mesmos 

não sejam utilizados da forma correta. 

 Com relação a pressupostos processuais  e sua falta na ação, salienta-se que 

estes são de suma importância para constituição de uma relação processual válida, 

pois causa dúvida sobre a autoria do crime cometido pelo agente que e quem esta 

sendo imputado ao crime.. 
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CAPITULO I – REJEIÇÃO DA DENUNCIA 

 

 1.1 CONCEITO 

Na rejeição de denúncia o juiz após analisar notará de que estará faltoso alguns 

dos requisitos legais para que processo continue, daí então ele não poderá rejeitar a 

denúncia pois ele já teria recebido ela e não se pode “voltar no tempo”, pois só se 

caminha adiante, se caso o juiz venha a cometer tal falha, este ato será nulo. 

 Antes da vinda da lei 11719 de 2008 o artigo 43 do Código de Processo Penal 

trazia: I- fato narrado evidentemente não constitui crime: II- quando já estiver extinta 

a punibilidade pela prescrição ou outra causa; III- quando for manifesta a legitimidade 

da parte ou faltar condição da procedibilidade exigida por lei. 

Com a minirreforma processual penal, em questão o dispositivo legal foi revogado 

expressamente, de modo que as hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa 

passaram a estar previstas no art.395 do CPP:  

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: 

I - For manifestamente inepta; 

II - Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou 

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. 

 

Sobre o tema Guilherme de Souza Nucci (2014, pg.818,819, 820.2013) nos 

revela que: 

 

A modificação introduzida pela lei 11.719/2008 pareceu-nos positiva, 
aprimorando o disposto no artigo 43 do CPP (HOJE REVOGADO). Mais 
poderia ter sido feito, no entanto. O ideal seria ter reduzido o quadro de 
rejeição a um só parâmetro: falta de justa causa para ação penal, que, 
certamente, abrangeria todas as situações relevantes. Se houvesse 
interesse, poderia o legislador abrir um parágrafo especificamente quais 
seriam as hipóteses de ausência de justa causa, em rol meramente 
exemplificativo.  

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10642160/artigo-395-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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Será admitido a rejeição parcial da denúncia, desde que não esteja ligada ao 

juízo indevido de antecipação de mérito, pois este caso não está resguardado em 

nossa lei. Quando se trata de aberratio ictus, há uma possibilidade como no Exemplo: 

O agente querendo matar outrem, acaba por ferindo um terceiro pelo disparo de arma 

de fogo, ao passo que neste caso ouve erro na execução, previsto no art.73 do Código 

Penal. Entretanto pode se observar que o fato apesar de ser de ação pública 

incondicionada, não distancia a possibilidade de que se solicite a representação da 

vítima. 

 

1.2 HISTORICO/ PREVISÃO LEGAL 

Sabemos que a denúncia só será aceita juridicamente na ação penal valida, quando 

a ela produzir eficácia contendo assim elementos determinantes, onde abaixo os 

descrevo: 

a) Descrição do fato, com todas as circunstâncias; 

b) Qualificação do acusado ou fornecimento de dados que possibilitem a sua 
identificação; 

c) Classificação do crime; 

d) Rol de testemunhas; 

e) Pedido de condenação; 

f) Endereçamento; 

g) Nome e assinatura. 

Caso a denúncia não apresente os requisitos anteriormente citados ela será rejeitada, 

então deve conter fatos concretos, para que o acusado tenha o seu contraditório, 

respeitando o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, Tourinho Filho consigna que: 

 Na denúncia, o órgão do Ministério Público pede a condenação do 
réu. E, para pedi-la, obviamente deve imputar a prática de um crime. 
O fato criminoso, pois, é a razão do pedido da condenação, a causa 
petendi. Não se concebe, por absurdo, uma peça acusatória sem que 
haja causa petendi. 
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Para que se possa efetivamente respeitar o princípio fundamental do devido processo 

legal, toda denúncia está limitada as fronteiras jurídicas. E necessário que se tenha 

fatos realísticos e que não contenha fatos duvidosos pois será ela incapacitada de 

instauração de ação penal. O tema em questão está respaldado e nossa constituição 

especificamente no Art.395 do CPP do Decreto Lei nº 3.689 de 03 de outubro de 1941, 

que traz fatos de quando será rejeitada a denúncia ou queixa, apontando  suas 

peculiaridades: 

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela 
Lei nº 11.719, de 2008). 

I - For manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

II - Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; 
ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. (Incluído pela Lei nº 
11.719, de 2008). 

Parágrafo único. (Revogado). (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

 

(Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11719.htm). 
 

1.3 HIPÓTESES DE REJEIÇÃO DA DENUNCIA 

1.3.1 O juiz rejeitará a denúncia quando for manifestamente inepta a inicial 

acusatória. 

 Denúncia ou queixa configura-se pelo simples fato de não existir requisitos 

mínimos para o seu processamento, então deve-se conter os fatos criminosos com 

todos os acontecimentos ocorrido no ato em questão, para que se possa fundamentar 

a causa de pedir. 

Considera-se inábil a peça acusatória quando ela não está validada para o que 

foi destinada, ela está totalmente dependente do Art. 41 do Código de Processo Penal: 

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

com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 

(Https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676044/artigo-41-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-
1941). 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10642160/artigo-395-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
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 Quando os fatos narrados de maneira que se reste duvidas ou está em 

desacordo com inquérito policial seja ela apontando coautores que não existem, dizer 

que o agente agiu em dolo quando na verdade se configura culpa. 

Para vermos claramente algumas situações em que se tem e rejeição da 

denúncia segue a baixo entendimentos Jurisprudenciais: 

HABEAS CORPUS. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. MERA CONDIÇÃO 
DE PROPRIETÁRIO DA EMPRESA. NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO DO 
VÍNCULO ENTRE O ACUSADO E A CONDUTA DELITIVA. NORMA PENAL 
EM BRANCO. DESCRIÇÃO EQUIVOCADA. FALTA DE COMPLEMENTO 
DO TIPO PENAL. TRANCAMENTO EXCEPCIONAL DO PROCESSO. 
ORDEM CONCEDIDA. 

1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, 
admissível somente quando emergem dos autos, icto oculi, a falta de justa 
causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia 
formal da denúncia. 

2. A inidoneidade formal da imputação, para ser reconhecida, deve prejudicar 
a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 

3. Se a denúncia atribui crimes aos acusados ante a mera condição de 
proprietários de pessoa jurídica, sem descrever nenhum vínculo entre eles e 
a conduta delitiva, e invoca norma penal em branco que não estava em vigor 
na data dos fatos, está em desacordo com o art. 41 do CPP, pois os vícios 
impossibilitam a compreensão da acusação e a adequada defesa dos réus. 

4. Habeas corpus concedido para trancar o processo, sem prejuízo de novo 
oferecimento da denúncia. 

(HC 329.693/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) 

(Http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?newsession=yes&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR&livre=falta+de+justa+causa) 

 

 

 
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO JUDICIAL. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE 
JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO E 
FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. 

1. É atípica a conduta de fazer afirmações possivelmente falsas, em ação 
judicial, com base em documentos também tidos por adulterados 
(instrumentos procuratórios com assinaturas falsas e comprovantes de 
residência adulterados), uma vez que a Constituição Federal assegura a 
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todos o acesso à justiça (art. 5º, XXXV). Precedentes da Sexta Turma. Além 
disso, a deslealdade processual é combatida com as normas do Código de 
Processo Civil, no qual há a previsão de condenação do litigante de má-fé ao 
pagamento de multa, e ainda há a possibilidade de punição disciplinar no 
âmbito do Estatuto da Advocacia, se houver algum advogado envolvido. 

2. Eventual ilicitude de documentos que embasam o pedido judicial são 
crimes autônomos, diversos do delito previsto no art. 171, § 3º, do Código 
Penal, não se confundem com o chamado estelionato judicial e devem ser 
apurados no decorrer da instrução penal. 

3. Recurso em habeas corpus parcialmente provido apenas para reconhecer 
a atipicidade do delito de estelionato e determinar o trancamento da ação 
penal, por falta de justa causa, somente nesse ponto, devendo a persecução 
prosseguir em relação aos demais crimes sob apuração. 

(RHC 57.446/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 
julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) 

 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 
1317221 MS 2012/0078699-9 (STJ) 

Data de publicação: 13/02/2014 

(Http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?newsession=yes&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR&livre=falta+de+justa+causa). 

 

 

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. 
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.507 /1997. FATOS 
COMETIDOS SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.705 
/2008. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
EXAME DE ALCOOLEMIA NÃO REALIZADO. I- A 3ª Seção desta Corte 
Superior assentou entendimento, quando do julgamento do REsp n. 
1.111.566/DF, no sentido da necessidade de realização de teste de 
alcoolemia, hábil a quantificar a concentração superior ao índice de 6 
decigramas de álcool por litro de sangue, através do etilômetro ou exame 
sanguíneo. II- Ausente a sujeição a etilômetro ou a exame de sangue, torna-
se inviável a responsabilização criminal, uma vez que a simples realização 
de exame clínico ou prova testemunhal não é capaz de comprovar o grau de 
alcoolemia e, por conseguinte, a materialidade do crime de embriaguez ao 
volante. III- Agravo Regimental improvido. 

 
Ementa: HABEAS CORPUS. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR EXCESSO DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA FIXAÇÃO DE 
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. SUSPENSÃO 
CAUTELAR DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUSPENSÃO DA 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24919775/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-1317221-ms-2012-0078699-9-stj
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24919775/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-1317221-ms-2012-0078699-9-stj
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PERMISSÃO PARA O USO DE ARMAS DE FOGO. POSSIBILIDADE. 
Paciente que, movido por ciúmes, teria agredido sua companheira e efetuado 
disparos de arma de fogo contra o ex-marido daquela. Após a agressão, o 
paciente teria socorrido o ofendido, levando-o para o hospital. O juízo a quo 
rejeitou a denúncia, diante da ausência de suporte probatório mínimo a 
sustentar a acusação de ter agido o denunciado com animus necandi. 
Enquanto não definido o foro competente para processamento e julgamento 
do feito, o Juiz da Vara do Júri é competente para imposição de medidas 
cautelares necessárias para não deixar o processo à descoberto, como forma 
de assegurar a proteção das vítimas e a garantia à ordem pública. A 
suspensão cautelar do exercício da função pública, ausente qualquer motivo 
concreto que demonstre sua necessidade, evidencia-se como 
constrangimento ilegal. O fato delituoso não foi praticado em razão da função 
pública. Não há qualquer situação de perigo que torne recomendável o 
afastamento do paciente do cargo de policial civil. Da mesma forma, não há 
qualquer indicativo de que a manutenção do paciente no cargo possa 
interferir no andamento da instrução criminal. Deve permanecer, porém, a 
suspensão da permissão do uso de armas pelo paciente. Ordem parcialmente 
concedida ao efeito de revogar a suspensão do exercício da função pública, 
com restrição para o uso de armas. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
UNÂNIME. (Habeas Corpus Nº 70072899057, Terceira Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 
29/03/2017 

 

1.3.2 CONDIÇÃO PARA EXERCICIO DA AÇÃO 

A possibilidade jurídica do pedido não se dá apenas em nosso ordenamento jurídico, 

da pretensão formulada pela parte. Acerca do assunto posso citar um dos mais 

conhecidos doutrinadores o Nucci (2002, pg.822.): 

 São os requisitos exigidos pela lei para que o órgão acusatório, 

exercendo o direito de ação, consiga obter do poder judiciário uma 

análise quanto à existência de pretensão punitiva do Estado ea 

possibilidade de sua efetivação. 

 
 

 Na mesma seara o professor Alexandre de Freitas Câmara, apesar de não 

pensar na mesma linha de raciocínio da denominação “condição da ação”, preferindo 

falar em requisitos do provimento final os conceitua como: 

 Os requisitos exigidos para que o processo possa levar a um 

provimento final, de mérito. A ausência de qualquer delas leva à 

prolação de sentença terminativa, ou seja, de sentença que contém 

resolve o mérito da causa. 

(Http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,dos-pressupostos-processuais-e-das-condicoes-da-
acao,47731.html). 
 



17 

 

 

 

Segue então uma jurisprudência acerca do assunto: 

STJ - HABEAS CORPUS HC 239699 PA 2012/0078167-1 (STJ)Data de 
publicação: 13/10/2014 

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREFEITO. INJÚRIA E 
DIFAMAÇÃO CONTRA PROMOTORA DE JUSTIÇA. FALTA 
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA O DELITO DE DIFAMAÇÃO. 
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE SUPORTE PROBATÓRIO 
MÍNIMO E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 
PROPOSIÇÃO. MÚNUS MINISTERIAL. NEGATIVA CONCRETAMENTE 
FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Não se conhece, sob 
pena de supressão de instância, da alegação de falta 
de condição de procedibilidade do crime de difamação, porque não teria sido 
contemplado na representação da vítima, porquanto trata-se de tema não 
decidido no Tribunal de origem. 2. O habeas corpus não se apresenta como 
via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em 
falta justa causa (ausência de dolo e de suporte probatório mínimo à 
acusação), não relevada, primo oculi. Intento, em tal caso, que demanda 
revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ. 3. 
Não é causa de ilegalidade e muito menos de nulidade da denúncia o fato de 
o Parquet, instado pelo Juízo, negar-se a propor o benefício da suspensão 
condicional do processo, expondo, com clareza, os motivos pelos quais assim 
agiu. Precedentes desta Corte. 4. Ordem denegada. 

Encontrado em: CIVEIS E CRIMINAIS ART : 00089 TRANCAMENTO 
DA AÇÃOPENAL EM HABEAS CORPUS - EXCEPCIONALIDADE STJ – HC 

(Https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Rejeição+de+Denúncia&idtopico=T10000002). 

 

 

1.3.3  Faltar pressupostos processuais  

São requisitos necessários para que se tenha uma validade do processo, onde conste 

jurisdição, onde o magistrado não seja impedido de atuar no processo não havendo 

também suspeição pois este deve ser competente. Cabe ao magistrado decidir 

questões que estão ligadas diretamente a deslinde que deve estar coligada 

juridicamente e processualmente falando. Assim também ao exercício regular da 

ação.  Então são divididos em duas correntes onde uma inclui nos pressupostos 

processuais todos os requisitos necessários ao nascimento e desenvolvimento válido 

do processo; a outra e mais restritiva dos pressupostos processuais, entende como 

únicos requisitos o pedido, a capacidade de quem o formula e a investidura do 

destinatário. A respeito do assunto segue dois exemplos de jurisprudência:  

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153316815/habeas-corpus-hc-239699-pa-2012-0078167-1
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TJ-RJ - REVISAO CRIMINAL RVCR 00037857720148190000 RJ 0003785-
77.2014.8.19.0000 (TJ-RJ) 

Data de publicação: 25/08/2014 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO 
MONOCRÁTICA EM QUE SE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 
POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE, ALIADO 
À MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO PLEITEANDO A 
CASSAÇÃO DO DECISUM, COM A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO 
REVISIONAL. PRETENSÃO INCONSISTENTE. RECURSO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência da certidão de trânsito em julgado da 
condenação ¿ cuja juntada compete à parte requerente ¿ obstaculiza o 
prosseguimento do pedido revisional, porquanto se está a tratar 
de pressuposto processual de validade, previsto no art. 625, § 1º, do Código 
de Processo Penal, cuja falta acarreta a extinção, in limine, do processo. 
Precedentes. 2. Não é a revisão criminal o remédio adequado para analisar 
a alegação ¿ no presente caso sequer acompanhada de mínimos argumentos 
¿ de precariedade do acervo probatório na ação penal originária. 3. A ação 
revisional exige prova pré-constituída, razão pela qual a assertiva da 
existência de prova superveniente de inocência do condenado, quando de 
natureza testemunhal, deve ser previamente judicializada através de medida 
cautelar de justificação, não sendo este o meio cabível para a sua produção. 
4. Recurso desprovido. 

 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
AgRg no AREsp 417817 ES 2013/0358341-2 (STJ) 

Data de publicação: 05/03/2015 

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU 
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE 
DA SÚMULA 182/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 59 DO CP . (I) - BIS IN 
IDEM. TESE JURÍDICA. FALTA DE EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR PELO 
TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 
211/STJ, 282/STF E 356/STF. (II) - DOSIMETRIA DA PENA. ACÓRDÃO 
RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
SÚMULA 126/STJ. OFENSA AO ART. 535 , I E II , DO CPC . (I) - 
DISPOSITIVO DE LEI QUE NÃO AMPARA A PRETENSÃO RECURSAL. 
APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 
284/STF. (II) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PLEITO DE REEXAME DE MATÉRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A 
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE 
VIGÊNCIA AO ART. 312 DO CP . TIPICIDADE. REEXAME FÁTICO E 
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o agravo que 
deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão 
agravada. Incidência do enunciado 182 da Súmula desta Corte. 2. É condição 
sine qua non ao conhecimento do especial que o acórdão recorrido tenha 
emitido juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que se busca discutir na 
instância excepcional, sob pena de ausência 
de pressuposto processual específico do recurso especial, o 
prequestionamento. Inteligência dos enunciados 211/STJ, 282 e 356/STF. 3. 

https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/135648721/revisao-criminal-rvcr-37857720148190000-rj-0003785-7720148190000
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/135648721/revisao-criminal-rvcr-37857720148190000-rj-0003785-7720148190000
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178136053/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-417817-es-2013-0358341-2
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178136053/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-417817-es-2013-0358341-2


19 

 

 

"É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em 
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, 
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso 
extraordinário" (Súmula 126/STJ). 4. Nos termos da jurisprudência desta 
Corte, "não é possível a reanálise das circunstâncias judiciais, a pretexto de 
violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal , para a fixação de uma pena-
base que a parte julgue... 

Encontrado em: 182 DO STJ - FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADO STJ - AgRg no Ag 568580. 

(Https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=manifesta+falta+de+pressuposto+processual). 

 

1.3.4 Falta de justa causa 

Quando a peça acusatória for oferecida, nela tem que consta materialidade do 

crime e também fatos que colaboram para que o processo seja eficaz e chegue ao 

seu fim não restando então duvidas o julgamento do juiz, sob pena de ser considerada 

inepta. Guilherme de Souza Nucci nós traz uma lição de Thereza Rocha de Assis 

Moura (2002, pg.817, 818, 819, 820.): 

Embora grande parte da doutrina venha confundindo a jus causa com o 
interesse de agir, parece-nos a lição de Thereza Rocha de Assis Moura, 
sustentando que a justa causa, em verdade, espelha uma síntese das 
condições da ação. Inexistindo uma delas, não há justa causa para a ação 
penal (justa causa para a ação penal – Doutrina e jurisprudência, p221). 
Portanto sob tal prisma, o inciso II (faltar condição para o exercício da ação 
penal) já abrange o inciso II (faltar justa causa para o exercício da ação 
penal). Poderia ter sido inserido, por outro lado, somente o disposto no inciso 
III, que abrangeria, sem dúvida, o disposto nos incisos I e III. 

 

EX: A denúncia e oferecida e não tem indicio de materialidade de autoria do 

crime. 

TJ-MA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECSENSES 66182011 MA (TJ-MA) 

Data de publicação: 13/05/2011 

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. NÃORECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA C

AUSA. NÃO conFIGURAÇÃO. 1 - Não pode o Magistrado não receber 

a denúncia e aplicar o artigo 395, III, da Lei Adjetiva Penal se existentes, pelo 

menos em tese, a materialidade delitiva e indícios de autoria. Tenha-se 

presente que a conduta do artigo 171 da Lei Substantiva Penal é sempre 

composta, isso quer significar que a obtenção ou não de vantagem indevida 

induzindo ou mantendo alguém em erro ou conseguir algum beneficio ou 

lucro ilícito em razão desse engano deve ser analisada com ampla dilação 

probatória que, na presente fase, não se tem condições dizer. Questões 

como dolo de aproveitamento não podem ser decididas agora e, quando se 

afirma inexistência de justa causa para o recebimento da denúncia porque 

os acriminados não cometeram qualquer tipo de fraude, se está, justamente, 

excluindo esse elemento anímico. Recurso conhecido e provido. (Recurso em 

https://tj-ma.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18821474/recurso-em-sentido-estrito-recsenses-66182011-ma-tjma
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Sentido Estrito, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do MA, Relator: 

José Joaquim Figueiredo dos Anjos). 

 

TJ-DF - 20160310185723 0018572-67.2016.8.07.0003 (TJ-DF) 

Data de publicação: 29/05/2017 

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL 

PRIVADA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA 

O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA 

DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO 

E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO  

 

E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de interposto pela parte querelante em face da 

sentença que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, em que atribui à parte 

recorrida o crime de difamação. Entendeu o sentenciante que a queixa-

crime não apresentava indícios mínimos da prática delitiva, porquanto 

apresentou uma única testemunha, a qual asseverou não ter ouvido o 

querelado proferir ofensa em desfavor do querelante. Alega a parte recorrente 

que a queixa-crime preencheu todos os requisitos estabelecidos no artigo 41  

do Código de Processo Penal , pois narrou toda a conduta criminosa 

imputada à parte recorrida, bem como qualificou as partes e delineou 

adequadamente o crime. Quanto à testemunha indicada, defende deva ser 

ouvida em juízo e, caso sustente que nada presenciou, ainda assim as 

circunstâncias merecem ser valoradas judicialmente. Pede a reforma do 

decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular 

processamento ao feito. II. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial 

pelo conhecimento e não provimento do apelo (fls.71-72). III. O art. 41 do 

CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. No entanto, ao lado 

de tais elementos, para a instauração da ação penal é necessária a presença 

de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições 

da ação penal: "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora 

lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, 

da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal 

em tese (art. 395 , III , CPP ). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática 

do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já 

atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode... 

Encontrado em: CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME 2ª 

TURMA RECURSAL Publicado no DJE : 29/05/2017 . Pág.: 614 

 

(Https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=N%C3%83O+RECEBIMENT
O+DA+DEN%C3%9ANCIA+POR+FALTA+DE+JUSTA+CAUSA). 

Em que pese ao tema podemos nos valer de pensamento como o de Guilherme de Souza Nucci: 

Guilherme de Souza Nucci (2007, p.176), com veemência, concorda com os 
argumentos ventilados pela autora, sob o fundamento que a justa causa se 
apresenta como uma síntese das demais condições da ação: 

Embora grande parte da doutrina venha confundindo a justa causa 
simplesmente com o interesse de agir, parece-nos correta a lição de Maria 
Thereza Rocha de Assis Moura, sustentando que a justa causa, em verdade, 
espelha uma síntese das condições da ação. Inexistindo uma delas, não há 

https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/464346554/20160310185723-0018572-6720168070003
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justa causa para a ação penal. Doutro lado, pertencente a corrente que traça 
a justa causa como a quarta condição da ação penal, localiza-se Afrânio Silva 
Jardim (apud Moura, 2011, p.218). Segundo este doutrinador a justa causa é 
requisito legítimo para o exercício da ação penal, a propositura desta está 
sujeita à existência de provas ou indícios que ao menos sugiram a 
materialidade e autoria do delito: 

[...] torna-se necessária ao regular exercício da ação penal a demonstração, 
prima facie, de que a acusação não é temerária ou leviana, por isso que 
lastreada em um mínimo de prova. Este suporte probatório mínimo se 
relaciona com os indícios da autoria, existência material de uma conduta 
típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade. 

(Http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=4204). 
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CAPITULO II – ABSOLVIÇÃO SUMARIA 

 

2.1 Conceito: 

Trata-se do ato do magistrado no processo que anda em paralelo ao tribunal 

do júri, consistente em desde já a determinação da absolvição do réu, tendo então 

uma certeza de que ocorreu algum fato ou circunstância que exime o crime tirando 

então a junção do fato ao acusado sendo assim não podendo ele ser apenado. 

 Neste caso não há em que se falar e cumprimento de pena, mas sim e uma 

medida de segurança pelo fato do agente ser imputável. Então será submetido a 

medida de segurança onde ficara internado para que se tente cura-lo ou até mesmo 

que haja uma melhora, sendo que a internação não pode ultrapassar a pena que lhe 

foi imposta, se perfazendo assim uma punição não na área penal mais sim na seara 

civil. 

               Fernando Capez (2004. Pg, 212, 213) discorre que: 

 

Ressalve-se que a sentença que declara extinta a punibilidade não adentra 
no mérito da ação, pois não reconhece a inocência ou culpabilidade do 
agente, daí porque não se pode considera-la uma decisão absolutória. Além 
do que ‘’ em qualquer fase do processo, o juiz se reconhecer extinta a 
punibilidade, devera declara-lo de oficio. 

(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora saraiva, 2014 pg. 212 e 213). 

 

E mister ressaltar que mesmo o réu sendo inimputável ele pode recorrer, pois 

o seu representante que no caso é seu advogado pode fazê-lo. Caso não haja outro 

representante, pode pedir por exemplo a diminuição da pena dada pelo juiz. 

Importantes tipos de absolvição: 

1ª o fato não ter ocorrido: aquele fato imputado ao agente não ocorreu. 

2º o agente não foi responsável pelo fato criminoso (considerada a rainha da 

absolvição). 

3º não existirem provas de que o agente concorreu para o crime. 
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 Bem como na impronuncia, a absolvição sumaria é uma sentença, pois 

cabe apelação (artigo 416 do CPP) onde também é de mérito a sentença, com 

fundamentação bem concreta para a apreciação do magistrado onde este deve estar 

convencido que o réu deve ser absolvido sumariamente, antes de levar o processo 

ao tribunal de justiça. 

 

2.2 HISTÓRICO/PREVISÃO LEGAL 

 

Há várias possibilidades conferidas ao juiz para a absolvição sumária, e principal 

e a excludente de ilicitude. Observando a ação do agente se está em desacordo 

com o Princípio da adequação social, ou se agiu em legitima defesa, para que 

este possa se valer de fatos e indícios concretos que acarretaram em sua 

decisão final. A absolvição sumária está prevista no Código de Processo penal 

em seu artigo: 

 

CPP – Decreto Lei nº 3.689 de 03 de outubro 

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste 
Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: 
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). 
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído 
pela Lei nº 11.719, de 2008). 

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 
salvo inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela 
Lei nº 11.719, de 2008). 

IV - Extinta a punibilidade do agente. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

(Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm). 

 

 

 

 

2.3 HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA 
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2.3.1 Existência manifesta de causa excludente de ilicitude. 

Caracteriza-se causa de excludente de ilicitude quando esta não depende da 

subjetividade de elementos, onde a fatos que justifiquem tal ato que o agente tenha 

praticado isentando assim a ilicitude do seu ato, pois e para isso que existe o devido 

processo legal. Ex.: 

a) a) legitima defesa; 

b) b) estado de necessidade; 

c) c) estrito cumprimento de dever legal; 

 

2.3.2 Existência manifesta de causa excludente de culpabilidade ressalvada 

a hipótese da imputabilidade. 

Quando o agente a coagido a praticar que ele não quer faze-lo, exclui-se então 

a culpa onde se configura na absolvição sumária onde discorrerei sobre ela no capitulo 

2º desta pesquisa cientifica. 

EX: Sujeito foi coagido moralmente e não conseguiu resistir. 

d) Erro de proibição; 

e) Coação moral irresistível e obediência hierárquica; 

f) Embriaguez acidental 

 

2.3.3 O fato narrado não constitui crime. 

Quando o ato praticado pelo agente, não é configurado como ato ilícito então não 

é considerado como crime temos então a atipicidade, de antemão deve-se ter 

argumento sólido, prova documental segura para o convencimento do magistrado. No 

tópico em questão Nucci ( 2014, pg, 837) afirma que: 

Não vemos possibilidades de, logo após o recebimento da denúncia ou 
queixa, o juiz vislumbrar uma causa manifesta de exclusão de culpabilidade, 
somente pelo fato do réu ter oferecido sua defesa prévia. A novel absolvição 
sumária, portanto, não nos parece fadada ao sucesso em matéria de 
julgamento antecipado do processo. 

(NUCCI, guilhermedesouza código de processo penal comentado pgs.837 
2014.) 

EX: Quando o fato e atípico formalmente, atípico materialmente.  
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2.3.4 Extinta e punibilidade do agente. 

Quando o estado perde o seu poder de agir para a punição correta do agente, 

só apenas acontece quando o agente morre, quando se dá a prescrição decadência 

ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes 

de ação privada, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Se faz interessante 

uma ressalva em que pese que o magistrado pode e qualquer momento no processo 

pode reconhecer extinta a punibilidade do agente, declarando isto de ofício. 

Segue ainda jurisprudência, acerca do assunto: 

 
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA 
DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. 
JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO. 1. Não verificada inépcia da denúncia, 
na medida em que presentes os requisitos contidos no artigo 41 do Código 
de Processo Penal. Preliminar afastada. 2. A competência para julgamento 
dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do 
Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete 
um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a 
admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da 
hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito 
propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do 
Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser 
antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. 
Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa 
uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal 
do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente. Daí o 
entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver 
comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, 
impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos 
jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a 
demonstrar, prima facie, que, no momento em que desferiu disparos de arma 
de fogo contra a vítima, o réu teria atuado em legítima defesa, pois do 
depoimento das testemunhas presenciais se extrai que em momento algum 
o ofendido teria discutido ou mesmo ameaçado agredir o acusado. 
Manutenção da pronúncia que é de rigor. 3. Presente a adequação típica 
entre a conduta imputada e as qualificadoras tipificadas, bem como havendo 
indícios de que o acusado, efetivamente, tenha agido da forma imputada pela 
acusação, deve ser mantida a pronúncia também no tocante àquelas. 
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso em Sentido 
Estrito Nº 70072084346, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 15/02/2017) 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. 
RELAXAMENTO DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONCESSÃO DA 
ORDEM NA ORIGEM. PEDIDO PREJUDICADO. 2. RESPOSTA À 
ACUSAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA 
DAS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 3. 

DESNECESSIDADE DE EXTENSA FUNDAMENTAÇÃO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 4. RECURSO EM 
HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 
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1. O pedido de relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo 
encontra-se prejudicado, haja vista já ter sido concedida a ordem na origem. 
Portanto, o objeto do presente recurso em habeas corpus encontra-se 
parcialmente prejudicado. 

2. Da leitura do acórdão recorrido bem como da decisão que analisou a 
resposta à acusação, não verifico a suposta nulidade apontada pelo 
recorrente. De fato, as matérias passíveis de exame no referido momento 
processual foram devidamente analisadas, com a finalidade de confirmar o 
recebimento da denúncia e refutar as hipóteses de absolvição sumária, 
devendo as demais matérias serem debatidas após a devida instrução 
processual. Destaque-se que não se pode abrir muito o espectro de análise 
da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio 
mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o 
julgador possa formar seu convencimento. 

3. Mostrar-se-ia temerário analisar certas teses, quer para acolher quer para 
rejeitar, antes da colheita de provas, principalmente em momento processual 
que autoriza a absolvição sumária apenas nas hipóteses elencadas de forma 
expressa pelo art. 397 do Código de Processo Penal. Portanto, 
desnecessário exigir que o julgador refute, de forma exaustiva, todas as 
alegações apresentadas, para concluir que não presentes as hipóteses de 
absolvição sumária. 

Dessarte, não há se falar em nulidade da decisão que analisou a resposta à 
acusação, porquanto devidamente motivada, inexistindo, assim, 
constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita. 

4. Recurso em habeas corpus improvido. 

(RHC 72.808/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) 

 

(Http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?newsession=yes&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR&livre=absolvicao+sumaria) 
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CAPÍTULO III – PONTOS RELEVANTES REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E 

ABSOLVIÇÃO SUMARIA 

Para que possamos ter uma síntese, mas abrangente sobre os temas abordados será 

explanado acerca das diferenças, mas importantes entre a rejeição da denúncia e a 

absolvição sumária, abrangendo a reforma efetuada pela lei 11.719/ 2008. 

3.1 PONTOS RELEVANTES REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMARIA 

 Desde a reforma que a Lei 11.719/2008 efetuou, tem se obtido uma maior 
agilidade na seara penal, em contrapartida há casos em que ás vezes acabam por 
afetar a sistematização do processo. Percebe-se que há uma maior resistência pelos 
juristas em relação e essa reforma, pela sua baixa efetividade em nosso sistema na 
sua concretização, gerando então muita burocratização, dando margem à 
procrastinação. 

 Ao ser apresentada a resposta do réu a decisão que a julgara deverá estar 
junta, pode ocorrer a rejeição da inicial acusatória ou absolvição sumaria do 
condenado. Então neste andar da carruagem recusada a resposta escrita, não se 
pode proferir novo despacho de recebimento. 

 Em leitura e um artigo retirado da internet de autores Cezar Roberto Bitencourt 
e Jose Fernando Gonzalez publicado no site Consultor Jurídico em 29 de setembro 
de 2008, pude observar fatos sobre a admissibilidade da ação, neste discorria que: 

A questão fulcral, parece-nos, preliminarmente, reside no juízo de 
admissibilidade da ação penal, ou seja, haverá um ou dois recebimentos da 
denúncia ou queixa, ou, mais precisamente, valerá a primeira ou a segunda 
previsão legal? A complexidade que o novo texto legal apresenta a um tema 
até então de fácil compreensão, recomenda uma reflexão mais alentada, na 
tentativa de contextualizá-lo adequadamente. No anterior modelo, o juízo de 
admissibilidade, a que sempre denominamos recebimento da denúncia ou 
queixa, dava-se, em regra, imediatamente após o oferecimento da inicial 
acusatória. Trata-se (o recebimento) de providência relevante, porquanto 
constitui marco interruptivo da prescrição (art. 117, I, do Código Penal) e, ao 
menos no sistema anterior, presa ao princípio da indisponibilidade; assim, 
recebida a inicial, tinha-se que a ação penal era (ou ainda é?) Como uma 
flecha, que desprendida do arco que a impulsiona somente no alvo (a 
sentença) exaure a sua força. 

Também não é de hoje que se discute a possibilidade de haver contraditório 
em momento anterior ao juízo de admissibilidade (recebimento da denúncia 
ou queixa); há vantagens nisso, tanto para o acusado (possibilidade de 
demonstrar desde logo que a ação é infundada) quanto para o próprio Estado 
Jurisdição (possibilidade de abreviar demandas inúteis e/ou aglutinar atos 
instrutórios). Não é outra coisa o que temos para os crimes de imprensa, pois 
a Lei 5.250/67, em seu artigo 44, estabelece que o recebimento da 
denúncia só irá acontecer depois do oferecimento de resposta pela defesa; é 
o que também ocorre nos casos submetidos aos Juizados Especiais 
Criminais (Lei 9.099/95, art. 81) e, de certo modo, no procedimento previsto 
para os crimes de tráfico (Lei 11.343/06). 
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(CONJURhttp://www.conjur.com.br/2008-set-29/recebimento_denuncia_segundo_lei_1171908). 

 

Renato Marcão dispõe acerca da inépcia da denúncia em que versa sobre o inicio do 
processo judicial, com a apresentação de uma petição incial: 

Para dar início a um o processo judicial, é imprescindível que aparte 
legitimada provoque a jurisdição, que é essencialmente inerte. 

 Para tanto, é necessário que providencie a elaboração de uma petição 
inicial que atenda a todos os requisitos de forma e conteúdo exigidos por lei. 

 Denomina-se denuncia a petição inicial da ação penal pública -  condicionada 
ou incondicionada (CPP,art.24). 

(MARCÃO, Renato. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 260). 

 

Então temos que à denúncia sem que esteja especificamente descrito nela os 

comportamentos que ensejam o acusado ao evento criminoso propriamente dito, será 

considerada de plano inepta, por entendermos assim que tal erro na denúncia entraria 

em desacordo com o princípio do contraditório bem como o de ampla defesa. 

 Em leitura a um artigo escrito por um estudante de Direito da Universidade de 

Brasília (UnB). Que dizia (Nilson Dias de Assis Neto), (2010,SP): 

Nessa vereda, é interessante notar que naquelas circunstâncias do fato 
criminoso de que trata o art. 41 do CPP, também são inseridas nelas as 
condições de tempo, local e modo de execução. A observação e descrição 
do fato criminoso na denúncia por parte do Ministério Público é algo que vem 
dando ensejo a um grado debate sobre o grau de pormenorização necessário 
para que o denunciado possa ter direito a uma ampla defesa. 
 
Nos casos dos crimes tentados, por exemplo, o Promotor Público deve 
descrever a início da execução do fato criminoso e, outrossim, a circunstância 
alheia à vontade do agente ou dos agentes que veio a impedir a consumação 
do delito, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF. 
 
No mesmo caminho, nos crimes culposos, o Ministério Público deve 
descrever de forma pormenorizada no que consistiu a imprudência, a 
negligência ou a imperícia do autor, não bastando ao órgão acusatório afirmar 
que o denunciado agiu de maneira culposa, dever-se especificar a ação. 

(Nilso Diashttp://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=2194). 
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Assim como na linha de raciocínio de Nucci, que nós traz um de seus 

pensamentos sobre o tema ressaltado, onde na finalização do processo quando há a 

absolvição sumária claro que respeitando suas delimitações: 

 ‘’Absolvição sumária trata-se de uma decisão de mérito, a qual coloca fim ao 
processo ‘’julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado’’.  Ocorre 
quando o magistrado reconhece: a) Estar provada a inexistência do fato; b) 

Estar provado não ter sido o réu autor ou partícipe do fato; que o fato não 
constitui infração penal; estar demonstrada excludente de 
ilicitude (causa de exclusão do crime) ou de culpabilidade (causa de isenção 

da pena). 

(http://www.webartigos.com/artigos/absolvicao-sumaria-e-a-limitacao-da-competencia-do-tribunal-do-juri-para-

o-julgamento-dos-crimes-dolosos-contra-a-vida/79357/). 

 

Na mesma seara ressalta-se o pensamento de Edilson Mougenot Bonfim 

relatando sobre a apreciação do mérito para a absolvição sumária, onde este se difere 

neste ponto com o acima mencionado:  

"Tem a absolvição sumária natureza de sentença. Apreciando o mérito, o juiz 
que julga improcedente a pretensão punitiva estatal. É válido ressaltar que 
somente se pode arguir a absolvição sumária quando a hipótese que se 
ensejar estiver nitidamente demonstrada, pois impera nesta fase o 
princípio "in dúbio pro societate". 

(http://www.webartigos.com/artigos/absolvicao-sumaria-e-a-limitacao-da-competencia-do-tribunal-do-juri-para-

o-julgamento-dos-crimes-dolosos-contra-a-vida/79357/). 

 

 

Como também Júlio Fabbrini Mirabete que tem seu conceito bem equiparado ao 

de Mougenot, onde discorre que o magistrado necessita de estar com provas cabais 

e inequívocas, entretanto ainda assim haveria limitação de competência do tribunal 

do júri: 

 Na absolvição sumária, o juiz deve estar em posse de prova inequívoca, 
entretanto parece que mesmo em posse de tal prova, existe uma limitação na 
competência do tribunal do júri. 

(http://www.webartigos.com/artigos/absolvicao-sumaria-e-a-limitacao-da-competencia-do-tribunal-do-
juri-para-o-julgamento-dos-crimes-dolosos-contra-a-vida/79357/). 

 

 

 

http://www.webartigos.com/artigos/absolvicao-sumaria-e-a-limitacao-da-competencia-do-tribunal-do-juri-para-o-julgamento-dos-crimes-dolosos-contra-a-vida/79357/
http://www.webartigos.com/artigos/absolvicao-sumaria-e-a-limitacao-da-competencia-do-tribunal-do-juri-para-o-julgamento-dos-crimes-dolosos-contra-a-vida/79357/
http://www.webartigos.com/artigos/absolvicao-sumaria-e-a-limitacao-da-competencia-do-tribunal-do-juri-para-o-julgamento-dos-crimes-dolosos-contra-a-vida/79357/
http://www.webartigos.com/artigos/absolvicao-sumaria-e-a-limitacao-da-competencia-do-tribunal-do-juri-para-o-julgamento-dos-crimes-dolosos-contra-a-vida/79357/
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3.1 MOMENTO DA OCORRENCIA DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA 

Quando adentramos este tema encontramos controvérsias, pois a Lei 

11.719, deixa margem para a discordância, em que pese os procedimentos 

ordinário e sumário quando o magistrado a rejeitar liminarmente. 

 No artigo 396 do Codigo de Processo Penal   dispões que: 

Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o 
juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do 
acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

(Https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/36388/publicada-a-lei-n-11719-que-altera-dispositivos-do-cpp). 

Por outro lado, o artigo 399 desta mesma Lei discorre que: 

Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, 

ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o 

caso, do querelante e do assistente. 

(Https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641518/artigo-399-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941). 

Então temos dois momentos processuais distintos, onde o legislador foi um 

pouco imprudente, pois gera discussão acerca do tema. 

 

3.2 MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO SUMARIA 

           O Juiz recebera a denúncia para ser analisada, neste momento ele irá 
examinar toda ela verificando todos os requisitos previstos em lei, quais sejam, 
possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade para agir, condições 
especificas de procedibilidade, por fim referente a falta de justa causa para o exercício 
da ação penal está atrelada a falta de um desses requisitos citados, e é neste 
momento que o juiz irá rejeita-la. (CAPEZ,2013, SP). 

“na ausência de qualquer elemento indiciário da existência do crime ou de 
sua autoria” (CAPEZ, 2013, p. 216). Observação: a doutrina vem 
enquadrando a falta de justa causa como interesse de agir (condição de 
ação), tratando-se o inciso III de mera repetição em razão da sua 
importância. 

(CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2013). 

Quando o juiz decidir absolver o acusado só será possível após não houver 
nenhuma dúvida sobre os fatos que comprovam a condenação do investigado, ao 
passo que no momento em questão existe a denúncia e antecipando ela o inquérito 
policial. O juiz recebendo a resposta pode ter entendimento de que não se enquadra 
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a absolvição sumaria então este deve fazer o despacho sob pena de incorrer em 
coação ilegal. 

Aqui temos o julgamento do mérito antecipadamente, pois o réu será absolvido 
desde logo como discorre o artigo 415 do CPP. Assim como na impronuncia, se 
encerra a primeira fase do rito ordenado do júri, será impeditivo para a continuação 
da segunda fase. Por fim não se pode criar uma nova demanda penal pelos mesmo 
fatos já vislumbrados, devido a não restar dúvidas em relação a excludente de ilicitude, 
da culpabilidade, do envolvimento do réu ou da própria materialidade do crime. Na 
mesma seara encontra-se a absolvição impropria que não deixará o indivíduo 
totalmente livre, pois este ficara obrigado através de medida de segurança aplicada 
pelo juiz, com fundamento no laudo médico que fora juntado ao processo, a ficar 
internado ou fazendo tratamento ambulatorial, como se vê no artigo 415 §único do 
CPP: 

415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: 
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo 
ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, salvo quando esta for a 
única tese defensiva. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

 

3.3 DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

Algo importante a se salientar e que devemos ponderar o termo ‘’razoável’’, pois um 
prazo razoável para uma causa pode não ser igualmente para outra, não podendo 
então apontar limites pré-fixados para o fim de um processo por depender não só da 
subjetividade do juiz de decidir o mérito, ou da complexidade do assunto, nem também 
do comportamento das partes, é isso tudo e muito mais, ou seja, seria uma junção de 
fatores que levaria o processo a levar mais ou menos tempo para seu fim. 

A Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu o princípio da razoável duração 
do processo dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada 
indivíduo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 
1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação. 

(Http https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_da_dignidade_da_pessoa_humana). 

Processos em nosso pais, tem uma morosidade exacerbada e tal princípio vem 
para que haja benefícios não só para as partes, mas também para o judiciário como 
um todo, e também deve-se criar novos mecanismos que facilitem essa celeridade 
claro que com eficiência efetiva para que não fique essa impressão que todos temos 
de impunidade, a visão que se pode ter disso tudo e de que as demoras nas demandas 
são mais demoradas para quem tem menos recursos financeiros, uma realidade 
vergonhosa em nosso país. 
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Para que possamos ter uma ideia apenas para sabermos quanto tempo se deve 
durar um processo que tramitasse pelo rito ordinário teríamos que somar os prazos d 
cada fase do procedimento, então seria daqui do ajuizamento ate sentença julgada, 
ao passo que o prazo razoável do processo pelo rito ordinário a princípio teria que ser 
de 131 dias, claro que isso só acontece na teoria. 

Entretanto não se deve a culpa ao judiciário pela demora nos processos pois 
segundo Marinori (2010, p.194). 

Acusar os juízes pela demora da justiça constitui um reducionismo 
imperdoável, uma vez que a questão da demora passa por uma dimensão 
muito mais profunda, ou seja, pela própria ideologia que permite que o Poder 
Judiciário seja o que é, pois, como é intuitivo, nada, absolutamente nada, 
possui uma determinada configuração sem razão ou motivo algum. 

 

 Então não devemos querer que o processo tenha uma celeridade fora do 

comum, para que se tenha uma demora “razoável”, o processo precisa passar por 

alguns ritos adequados à solução deste que está submetido ao órgão jurisdicional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O recebimento da denúncia é uma decisão com relevantes tópicos no processo 

penal, então o juiz terá que agir com imparcialidade e com muita atenção nesta fase 

do processo, onde terá que ser observado o princípio do devido processo legal. 

Os pressupostos da admissibilidade da denúncia devem ser analisados 

detidamente. Uma vez em que não se fale em decisão absolutamente desprovida de 

fundamentação. Em irrelevância na observação de alguns requisitos, o pilar principal 

e que o acusado se defenda exclusivamente dos fatos que lhe são imputados. Temos 

também que observar uma questão incidente que e a emendatio libelli no momento 

do recebimento da denúncia, dando atenção à garantia do contraditório e da ampla 

defesa. 

E importante salientar com observância no artigo 397 do CPP, onde a hipótese 

que o juiz analisa o conteúdo da resposta escrita, poderá decretar a absolvição 

sumaria, pois tratasse de decisão judicial competente para reconhecer que a 

acusação ou queixa prestada contra alguém e considerada improcedente.  

 Um fato interessante a se destacar e que não se cumpri pena nesta 

modalidade, mas tão somente uma medida de segurança, quando juiz toma tal 

decisão ela se torna definitiva pelo fato de ser uma decisão monocrática pois e 

observado o mérito.  

As pesquisas foram feito com afinco para que algum momento e resulte em 

parâmetros de pesquisa ou referencial para que se possa sempre atualizar questões 

incidentes à celeridade dos processos em nosso pais, promovendo assim a justiça 

que é o nosso maior objetivo principalmente em nosso curso de Direito, e também se 

busca a prevenção de atos processuais advinda dos magistrados a eficácia e absoluta 

imparcialidade em suas decisões monocráticas. 

Os objetivos destas pesquisas para a conclusão desta curso, foram todas 

alcançadas, ao passo que houve um esclarecimento acerca dos temas abordados, 

onde não se resta dúvidas da importância de tais institutos para o processo penal. 

Mas por se tratar de algo tão complexo, que este trabalho sirva de inspiração para os 
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demais acadêmicos desenvolverem mas temas a respeito do assunto enriquecendo o 

conhecimento e melhorando as interpretações para os casos em concreto. 

 Por fim podemos perceber que tal instituto tem tanta relevância que são 

aplicáveis a todos os procedimentos de 1º grau,  um ponto a ser destacado 

positivamente foi a criação de uma audiência, ou seja tudo é formalizado, debatido e 

sentenciado em uma só oportunidade, e o mesmo juiz que fez o acolhimento de provas 

será o mesmo que sentenciará além de clara economia processual bem como 

bastante celeridade, ao passo que o processo penal e muito rígido ao investigado em 

que pese esses dois temas, e vem como um benefício para o aqueles. 
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jrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-

site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-

&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as

_eq=&as_q=+#main_res_juris,acesso em 19.02.2017. 

viajus. Disponível em :http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=4204 

acesso em 07.07.2017. 

stjjus.Http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?newsession=yes&tipo_visualizacao=RESUMO&b=AC

OR&livre=falta+de+justa+causa. 


