






Qualificação

QUEIXA-CRIME PrazoLegitimidade

Descrição dos fatos com circunstâncias

Identificação Base legal

Conteúdo

Pedidos

Crime de Ação Penal
Privada

Condenação

Valor indenizatório mínimo

Produção de provas

Ofendido procura advogado
para providências

Art. 30 ou 31 do CPP

Art. 41 do CPP

Art. 44 do CPP
(procuração com poderes especiais)

Art. 100, §2º, do CP

Autor/querelante

Réu/querelado

Classificação jurídica do fato

Tipificação

Recebimento da queixa-crime

Designação de audiência preliminar
ou de conciliação (se for Juizado
Especial Criminal)

Rol de testemunhas

6 meses contados
da ciência da
autoria do fato

(art. 387, IV, do CPP)

Citação do querelado

Art. 30 do CPP

Art. 31 do CPP



Preliminares

RESPOSTA À
ACUSAÇÃO

Prazo

Mérito

Identificação

Base legal

Conteúdo Pedidos

O último ato processual
informado no

enunciado é a citação!

Art. 396 do CPP
Art. 396-A do CPP

Absolvição sumária, com base
no artigo 397 do CPP (indicar o
inciso correspondente)

10 dias a contar do
efetivo cumprimento

do mandado

Pedir tudo o que foi alegado nas
teses (ex.: seja reconhecida a
incompetência do juízo)

Peça obrigatória
Se não for apresentada, deverá o

juiz nomear defensor para
oferecê-la (art. 396-A, §2º, do CPP)

Ex.:

Incompetência

Rejeição da
denúcia

Nulidades

Art. 397
do CPP

causa excludente de ilicitude

causa excludente de culpabilidade
(salvo a inimputabilidade por doença mental)

causa excludente de tipicidade

causas extintivas de punibilidade

A produção de provas, com
designação de audiência de
instrução e julgamento

Rol de testemunhas

Inobservância
das

formalidades
legais



Preliminares

Memoriais Prazo

Mérito

Identificação Base legal

Conteúdo Pedidos

O último ato processual
informado no enunciado é
a audiência de instrução!
Além disso, o enunciado
também poderá informar
que o MP pugnou pela

condenação

Art. 403, §3º, do CPP

Absolvição, com base no
artigo 386 do CPP (indicar o
inciso correspondente)

5 dias 

Pedir tudo o que foi alegado
nas teses (ex.: nulidade,

diminuição da pena, regime
carcerário, substituição da
pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos)

Inobservância
das

formalidades
legais

Ex.:
Extinção da
punibilidade

Nulidades

Art. 386
do CPP

Pela complexidade da causa ou número de acusados

Art. 404, parágrafo único, do CPP

Quando na audiência for determinada realização de
diligências 

M
A
T
I
C
S

aterialidade

utoria

ipicidade

licitude

ulpabilidade

ubsidiariedade



Prazo

Mérito

Ex.:

Art. 386
do CPP

*JEC

Peça bipartida
Interposição

Razões

*na prova da OAB as razões são
apresentadas junto com a

interposição, no prazo de 5 dias

*JEC
*Assistente de
acusação não
habilitado

Preliminares

APELAÇÃO

Identificação

Base legal

Conteúdo

Pedidos

O último ato
processual informado

no enunciado é a
sentença!

Art. 593, inciso I, do CPP

Absolvição, com base no artigo 386 do
CPP (indicar o inciso correspondente)

Pedir tudo o que foi alegado nas teses
(ex.: nulidade e subsidiariedade)

Extinção da
punibilidade

Nulidades

Sentença definitiva de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular

Art. 593, inciso II, do CPP
Decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular
nos casos não previstos no art. 581 do CPP

M
A
T
I
C
S

aterialidade

utoria

ipicidade

licitude

ulpabilidade

ubsidiariedade

Art. 82 da Lei 9.099/95

O prazo para interposição
é, em regra, 5 dias, a contar

da intimação

Conhecimento, provimento e reforma da
decisão

10 dias,
já com

as razões
15 dias

Juiz de 1º grau

Tribunal

 *JEC - decisão de rejeição
da denúncia ou queixa e

sentença



Deve-se buscar no enunciado
informações que permitam
desenvolver teses voltadas à

manutenção da decisão
recorrida, bem como refutar os

argumentos lançados pela
acusação.

Contrarrazões
de APELAÇÃO

Prazo

Identificação Base legal

Conteúdo Pedidos

O recurso de apelação
é interposto e
arrazoado pelo

apelante, sendo, na
sequência, o apelado
intimado para oferecer

as contrarrazões

Art. 600 do CPP

Peça bipartida

Petição de juntada

Razões

8 dias

Não conhecimento do
recurso, improvimento do
recurso e manutenção da

decisão recorrida

Juiz de 1º grau

Tribunal



Prazo

Mérito

Ex.:

Peça bipartida
Interposição

Razões

*na prova da OAB as razões são
apresentadas junto com a

interposição, no prazo de 5 dias

Recurso em
sentido estrito

O último ato
processual informado

no enunciado é a
decisão de
pronúncia!

O prazo para interposição
é, em regra, de 5 dias, a
contar da intimação

Impronúncia

Desclassificação

Absolvição sumária

Preliminares

Identificação

Base legal

Conteúdo

Pedidos

Art. 581, inciso IV, do CPP

No que tange ao mérito, o pedido deve
guardar relação com a(s) tese(s)

invocadas: Impronúncia; e/ou absolvição
sumária; e/ou desclassificação

Pedir tudo o que foi alegado nas teses
(ex.: nulidade e subsidiariedade)

Extinção da
punibilidade

Nulidades

Conhecimento, provimento e reforma da
decisão

Juiz da Vara Criminal
do Tribunal do Júri

Tribunal

contra decisão de pronúncia

Juízo de retratação
Na peça de interposição,

lembre-se de postular o juízo
de retratação, conforme

artigo 589 do CPP

Art. 414 do CPP

Art. 415 do CPP

Art. 419 do CPP

Eventuais teses subsidiárias podem consistir no
afastamento da qualificadora e/ou de causa de
aumento de pena



Prazo

Peça bipartida
Interposição

Razões

AGRAVO EM
EXECUÇÃO

Juízo de retratação
Na peça de interposição,

lembre-se de postular o juízo
de retratação, conforme

artigo 589 do CPP

*na prova da OAB as razões são
apresentadas junto com a

interposição, no prazo de 5 dias

O último ato
processual informado
no enunciado é uma
decisão do juízo da

execução!

O prazo para interposição é, em
regra, de 5 dias, a contar da

intimação (Súmula 700 do STF)

Identificação

Base legal

Conteúdo

Pedidos

Art. 197 da Lei 7.210/84
(LEP)

Pedir tudo o que foi alegado
nas teses

Conhecimento, provimento
e reforma da decisão

Juiz de 1º Grau

Tribunal

Não há um rol taxativo, sendo cabível para impugnar
qualquer decisão proferida pelo juízo da execução penal,
cuja competência é definida no art. 66 da LEP, como, por

exemplo, em relação aos seguintes temas:

Decisão que concede ou nega a progressão de regime;

Decisão que determina a regressão do regime carcerário e
perda dos dias remidos;

Decisão que indefere o pedido de unificação das penas;

Decisão que concede ou nega o pedido de livramento condicional;

Decisão que indefere o pedido de saídas temporárias;

Decisão que concede ou nega o pedido de indulto, comutação, remição.

Rito
Deve ser adotado o

mesmo rito do recurso
em sentido estrito,

notadamente no que
se refere ao prazo,

juízo de retratação e
processamento



REVISÃO
CRIMINAL

Prazo

Identificação Base legal

Conteúdo

Pedidos

Sentença transitada em julgado Art. 621 do CPP (indicar
inciso correspondente)

Pode ocorrer a qualquer tempo,
inclusive após a extinção da pena

Absolvição;

sentença condenatória contrária ao
texto expresso da lei penal;

sentença com contrariedade à evidência
dos autos;

sentença condenatória fundada em
depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;

após a sentença, se descobriram novas
provas de inocência do condenado ou
circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.

Legitimidade
Do réu ou do procurador

legalmente habilitado ou, no
caso de morte do réu, do
cônjuge, ascendente,
descendente ou irmão 

(Art. 623 do CPP)

Competência
É originária dos tribunais,

jamais sendo apreciada
por juiz de primeira

instância

Alteração da classificação do crime;

Modificação da pena;

Anulação do processo;

Indenização;

Pode solicitar a concessão de
liminar, se for o caso.

Não cabe em prol da
sociedade, somente em

prol do réu



Prazo

Peça bipartida
Folha de interposição

Razões

Regra: 5 dias (artigo 30 da Lei
8.038/90) - decisão

denegatória de Habeas
Corpus

Identificação

Base legal

Conteúdo Pedidos

STF

O último ato processual
informado é decisão

denegatória de Habeas
Corpus, decidido em única

ou última instância

Os fundamentos de mérito
guardam relação com as
hipóteses do artigo 648 do

CPP

Conhecimento e provimento do
recurso, para o fim de que seja

reformado o acórdão, concedendo-se a
ordem de Habeas Corpus, a fim de

que... (exemplos):

STJ

Trancamento do inquérito policial ou ação penal (por falta de justa causa)

Extinção da punibilidade
Nulidade

Art. 102, II, alínea "a", da CF

Art. 105, II, alínea "a", da CF

Recurso
ordinário

constitucional

Revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura




