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PEÇAS CÍVEIS 
 

 

 

AO JUÍZO1 DE DIREITO DA ___ VARA DA FAMÍLIA DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO – 

ESTADO DO MARANHÃO 

 (PULE APENAS 1 LINHA) 

 

            RICARDO,  nacionalidade..., estado civil..., relativamente incapaz, assistido por sua 

genitora IRACILDA, nacionalidade..., do lar, estado civil..., CPF nº..., endereço eletrônico..., 

ambos residentes e domiciliados ao endereço...vem à presença de Vossa Excelência, 

presentado por este Defensor Público que abaixo subscreve, tudo na forma da LC 80/94 e 

da Lei Estadual nº 19/94.., propor a presente AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em face de ROBERTO, nacionalidade..., estado civil..., CPF nº, 

endereço eletrônico..., residente e domiciliado à Rua do Mangue, 558, Bairro Azul, 

Pedreiras – MA, em razão dos fatos e fundamentos a seguir. 

 

1. PRELIMINARMENTE. 

 

1.1 DA JUSTIÇA GRATUITA 

 

O autor não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo e 

eventual honorários sucumbenciais, em eventual improcedência do pedido. Sendo assim, 

requer o deferimento da gratuidade judiciária, nos termos expostos no NCPC e na CF/88.2 

 

 

 

 

 
1 Pode-se utilizar “Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) ou “Ao juízo da ___ Vara Cível”. Acreditamos não haver 
qualquer prejuízo. 
2 A preliminar de gratuidade de justiça TEM QUE aparecer na peça; na verdade, é um dos principais pontos.  
Quando vocês fizerem o esqueleto da peça no rascunho de prova, lembrem-se desse ponto.  

PETIÇÃO INICIAL - ALIMENTOS 
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1.2 DA OBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Considerando as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, requer a 

observância da intimação pessoal mediante remessa dos autos, dispensa de procuração, e 

contagem em dobro de todos os prazos, na forma do art. 128, I da LC80/94, do NCPC e da 

LC estadual.3 

 

1.3 DA PRIORIDADE PROCESSUAL – ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA4 

 

O autor é considerando pessoa com deficiência, razão pela qual requer seja 

processada a referida ação com a prioridade processual prevista no NCPC e no Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, aplicação concreta da Convenção de Nova York e seu protocolo 

facultativo, ambos incorporados pelo rito de emenda constitucional, integrando o bloco de 

constitucionalidade. 

 

1.4 DO INTERESSE PELA AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO 

Considerando o processo multiportas, sobretudo com a vigência no NCPC, autor 

tem interesse na realização de audiência de mediação/conciliação. 

 

2. DOS FATOS (DISPENSADO)5 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

3.1 DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EXISTENTE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO PARENTESCO 

 

 
3 Junto com a gratuidade de justiça, a observância das prerrogativas do membro da DPE aparece quase que 
na totalidade dos espelhos de prova. Embora haja o entendimento de que não é preciso requerer, na prática, 
as prerrogativas, pois aquelas são cogentes, para fins de prova É OBRIGATÓRIO que vocês coloquem o tópico 
na resposta (o examinador quer verificar se o candidato tem noção das prerrogativas que assistem o 
Defensor numa demanda judicial).  
4 O tópico da prioridade dependerá do caso concreto. Se na leitura do enunciado for narrado que o assistido 
é uma pessoa idosa, tem doença grave, é “menor” de idade, dentre outras circunstâncias legais, o 
examinador com certeza quer ver o tópico da prioridade na tramitação.  
5 Nem todo enunciado dispensa a narrativa dos fatos; caso não haja dispensa, tente gastar NO MÁXIMO 5 
(CINCO) linhas para narrar os fatos em sua peça.  
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Com a certidão de nascimento juntada aos autos, percebe-se que o autor é filho do 

requerido, razão pela qual este tem a obrigação de prestar alimentos, ainda mais porque o 

requerente é pessoa com deficiência. Portanto, os alimentos naturais, neste caso, 

decorrem da comprovação do parentesco. 

 

3.2 BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE 

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que os alimentos devem ser prestados 

na medida da necessidade-possibilidade. Como é o caso dos autos, o autor é sustentando 

integralmente por sua genitora, que é do lar. Assim, não consegue manter as despesas 

efetuadas com o autor, já que este é pessoa com deficiência, precisando de mais cuidado e 

atenção. 

 

3.3 TER OUTRAS FAMÍLIAS NÃO IMPEDE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

O fato de ter outras famílias não extingue a obrigação alimentar. A jurisprudência 

do STJ é firme no sentido de que o fato do devedor de alimentos formar outra família não é 

motivo suficiente para extinguir ou exonerar uma obrigação alimentar. Neste caso, em 

situações pontuais, pode haver revisão de valores fixados anteriormente, mas não a 

extinção. 

 

3.4 ALIMENTOS COMO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA DIGNA E DIGNIDADE HUMANA 

Os alimentos têm caráter de direito fundamental, pois é inviável viver dignamente 

sem eles. Inclusive, é importante citar que em 2010 a CF/88 foi modificada para incluir 

“alimentação” como direito social expresso. 

 

Além disso, a obrigação do genitor decorre da Constituição, da lei e de todo o 

amparo convencional, como na Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto 

Internacional de Direitos Civis, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais e Protocolo de San Salvador. O impedimento do acesso aos alimentos viola 

frontalmente a dignidade da pessoa humana, fundamento constitucional expresso no art.1, 
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III da CF88. 

 

 

3.5 ALIMENTOS PROVISÓRIOS COMO MÍNIMO EXISTENCIAL – DEFERIMENTO INAUDITA 

ALTERA PARTS 

A lei específica sobre alimentos, ao tratar sobre a matéria, pontua que o 

magistrado, ao despachar a inicial, fixará os alimentos provisórios. 

 

Além disso, estão claramente demonstrados os requisitos para concessão da tutela 

provisória de urgência previstos no art. 300 do NCPC, isso porque a probabilidade do 

direito está comprovada a partir da certidão de nascimento, e o perigo da demora está 

consubstanciado na possibilidade do incapaz ficar privado do direito a alimentos, um 

direito constitucional que reflete na dignidade humana e no mínimo existencial. 

 

Assim, requer desde logo a fixação de 40% dos vencimentos do autor, por entender, 

inicialmente, suficientes, até ulterior deliberação. 

 

3.6 DESCONTO EM FOLHA – RÉU SERVIDOR PÚBLICO 

 

Considerando que o réu é motorista do Município de Pedreiras-MA, requer seja 

imediatamente oficiado o referido município, para que o desconto dos alimentos 

provisórios seja feito em folha de pagamento. 

 

4. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer: 

 

a) O deferimento da gratuidade judiciária, além da observância das prerrogativas 

processuais referentes aos membros da Defensoria Pública. 

 

b) Observância da prioridade processual, por tratar-se o autor de pessoa com deficiência. 
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c) Citação do requerido, desacompanhada da contrafé, conforme o NCPC, a fim de que 

compareça na audiência de mediação. 

 

d) A fixação dos alimentos provisórios, em 40% dos vencimentos do requerido. 

 

e) A imediata expedição de ofício ao Município de Pedreiras-MA, a fim de que realize o 

desconto dos alimentos provisórios em folha. 

 

f)  A intimação do Ministério Público do Estado do Maranhão, ante o evidente interesse de 

incapaz, para que atue no processo como fiscal da ordem jurídica.6 

 

g) No mérito, a procedência dos pedidos, a fim de condenar o réu ao pagamento de 

pensão alimentícia por tempo indeterminado, considerando, ainda, que o autor é pessoa 

com deficiência. 

 

h) a condenação do autor nas custas processuais, e em honorários sucumbenciais, a serem 

revertidos ao Fundo de Aparelhamento da DPE-MA.7 

 

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, sobretudo documental. 

 

Termos em que, 

 

Pede Deferimento. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ (12x o valor dos alimentos requeridos) 

 

 
6 CUIDADO COM OS CASOS QUE DEMANDAM ATUAÇÃO DO MP COMO CUSTOS IURIS; é pegadinha comum o 
examinador colocar um caso que demande atuação do MP. Se essa situação surgir, peça a intimação do 
membro do MP de forma simples, mas que demonstre ao examinador que você conhece as hipóteses de 
atuação dessa instituição.  
7 Lembrando que os honorários NÃO VÃO para o Defensor; aqueles são revertidos ao Fundo de 
Aparelhamento da instituição, nos termos da LC 80/94. Então, nesse pedido, vocês precisam requerer os 
honorários E TAMBÉM que eles sejam revertidos em favor do mencionado Fundo.  
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Local (Olinda Nova do Maranhão), data. 

 

Defensor (a) Público (a) Estadual 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE DA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES, A QUEM COUBER POR 

DISTRIBUIÇÃO LEGAL 

(Pula uma linha) 

 

PEDRO,  nacionalidade..., absolutamente incapaz, representado sua genitora, 

MARTA, nacionalidade..., diarista, estado civil..., CPF nº..., endereço eletrônico..., ambos 

residentes e domiciliados ao endereço..., nº..., CEP..., vem à presença de Vossa Excelência, 

presentado por este Defensor Público que abaixo subscreve, tudo na forma da LC 80/94 e 

da Lei Complementar Estadual nº 65/2003.., propor a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE MINAS 

GERAIS, pessoa jurídica de Direito Público..., registrado no CNPJ nº, com endereço na ...,  

nº...., CEP, Estado de Minas Gerais, endereço eletrônico...,em razão dos fatos e 

fundamentos a seguir. 

1. PRELIMINARMENTE 

1.1 DA PRIORIDADE PROCESSUAL 

Tendo em vista tratar-se de ação em que figura criança no polo ativo, requer seja 

processada a presente demanda sob a prioridade prevista no art. 1.048, II do NCPC, e do 

art. 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista a absoluta prioridade. 

1.2 DA MANIFESTAÇÃO PELA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO 

 O autor manifesta-se pelo interesse na audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada após a concessão da tutela antecipada. Requer, ainda, que a intimação para a 

referida audiência se dê na presença da representante do autor, com fulcro no art. 186, § 

PETIÇÃO INICIAL - MEDICAMENTO 
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2º do NCPC, além da intimação pessoal com vista dos autos à Defensoria Pública do Estado 

de Minas Gerais. 

 1.3 DA JUSTIÇA GRATUITA 

O autor não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo e 

eventual honorários sucumbenciais, em eventual improcedência do pedido. Sendo assim, 

requer o deferimento da gratuidade judiciária, nos termos expostos no art. 98 do NCPC. 

 

1.4 DA OBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Requer a observância das prerrogativas conferidas aos membros das Defensoria 

Pública, em especial a intimação pessoal mediante remessa dos autos, a dispensa de 

instrumento de mandato, e a contagem em dobro de todos os prazos, na forma do art. 

128, I da LC80/94, do art. 186, caput do NCPC e do art. 74, I da Lei Complementar Estadual 

n. 65/2003, que rege a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 

 

1.5 DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA: PRECEDENTE FIXADO EM IRDR PELO TJ-MG 

  

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconheceu, em 18/05/2017, no 

IRDR nº 1.0000.15.035947-9/001, que é absoluta a competência das Varas da Infância e da 

Juventude no que tange ao processamento e julgamento dos feitos em que se discute o 

fornecimento de medicamentos, insumos alimentares e outros tratamentos médicos 

necessários, inclusive cirúrgicos, às crianças e adolescentes independentemente da 

existência de situação de risco, eis que a Constituição da República reconheceu a criança e 

o adolescente como sujeitos de direitos, protegidos pelo Sistema de Proteção Integral, com 

prioridade absoluta.    Assim, é competente o referido juízo da infância. 

2. FATOS (dispensados) 

(Pular uma linha). 
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3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

3.1 DO DIREITO À SAÚDE COMO MÍNIMO EXISTENCIAL 

 O direito à saúde está previsto no art. 10 do Protocolo de San Salvador (sistema 

americano), e também no art. 12 do Pacto Internacional dos Direitos Econômico, Sociais e 

Culturais (sistema onusiano). Tem previsão também no art. 6 da Constituição Federal de 

1988. 

 Assim, o direito à saúde integra o rol de direitos mínimos de toda e qualquer 

pessoa, como um desdobramento da dignidade da pessoa humana e do mínimo 

existencial, como bem assevera Ingo Wolfgang Sarlet. 

3.2 DIREITO DE SEGUNDA DIMENSÃO E POSTURA PROATIVA DO JUDICIÁRIO 

 O direito à saúde (art. 6, caput da CF/88) faz parte do que Karel Vasak chamou de 

“direitos de segunda geração”, ou também chamado de “segunda dimensão”. Esses 

direitos exigem uma prestação positiva do Estado na busca pela sua concretização. Em 

casos de omissão do estado, é possível que o Judiciário, se provocado, adote uma postura 

proativa na concretização desses direitos.  

3.3 INOPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL E JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal se posiciona no sentido de que é 

incabível a oposição da reserva do possível quando se trata mínimo existencial. Além disso, 

não é demais reforçar que a judicialização das políticas públicas, sobretudo naqueles que 

envolvem o direito à saúde, é um fato que assola o Judiciário Brasileiro.  

Neste caso, os Tribunais Superiores entendem que não há violação à 

independência dos Poderes, tendo em vista que a postura ativista do PODER Judiciário só 

tem lugar em situações de ineficácia ou mora dos outros poderes. 
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3.4 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS E JURISPRUDÊNCIA DO 

STF 

 O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência sobre a 

responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. A 

decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário (RE) 855178, de relatoria do 

ministro Luiz Fux, que teve repercussão geral reconhecida. 

 
 Isso porque o financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do artigo 195 

da Constituição de 1988, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da 

União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Portanto, 

o Estado de Minas Gerais tem legitimidade para figurar no polo passivo. 

 

3.5 DA VEDAÇÃO AO CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO: PRECEDENTE EM RECURSO 

REPETITIVO NO STJ 

 

 A interpretação do STJ tomada no Recurso Especial Repetitivo n.  1203244-SC, é no 

sentido de que nas ações para fornecimento de medicamentos, apesar de a obrigação ser 

solidária entre Municípios, Estados e União, caso o autor tenha proposto a ação apenas 

contra o Estado-membro, não cabe o chamamento ao processo da União, medida que 

apenas iria protelar a solução da causa. 

 
3.6 REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE FÁRMACOS NÃO FORNECIDOS PELO SUS 

DEMONSTRADOS– PRECEDENTE DO STJ 

 

 O STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo n. REsp 1657156, estabeleceu que 

constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados 

em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 

1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 
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imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como 

da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; 

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do 

medicamento prescrito; e 

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). 

No caso dos autos, há laudo médico fundamentado, expedido por médico que 

assiste o paciente, informando sobre a imprescindibilidade do medicamento, assim como 

da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. De igual 

maneira, os demais requisitos estão demonstrados, tendo em vista que o autor não tem 

condições financeiras de arcar com o custo dos fármacos, além deste ser registrado na 

Anvisa. 

 

3.7 DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA  

 Segundo o art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

 A probabilidade do direito está demonstrada a partir da juntada dos laudos 

médicos. Por outro lado, se o autor tiver que esperar o julgamento final da demanda 

certamente sofrerá danos irreparáveis, motivo pelo qual está presente o segundo requisito 

necessário à concessão das tutelas satisfativas, qual seja, o perigo de dano. 

Por essa razão, requer sejam fornecidos os medicamentos, por tempo 

indeterminado, sendo cominada multa diária (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) em razão do descumprimento. 

 



#RUMOADP2021 

 

 

14 

CURSO RDP 

VADINHO RDP© 
MODELOS DE PEÇAS PARA DPE 

MATERIAL GRATUITO 

@CURSOEBLOGRDP 

 

3.8 PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS: POSSIBILIDADE 

 Caso verifique a reiteração no descumprimento da referida decisão judicial, requer 

seja realizado o sequestro de verbas do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 297 e 

536, ambos do NCPC, com base nos orçamentos juntados aos autos.  

4. DOS PEDIDOS 

 Ante o exposto, requer: 

a) O processamento sob a prioridade legal; 

b) O Deferimento da gratuidade judiciária; 

c) A observância das prerrogativas dos membros; 

d) A Intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica, nos 

termos do art. 178, II do NCPC. 

e) Seja aprazada audiência de conciliação/mediação, em que poderá oferecer 

contestação no prazo de 30 dias úteis após à audiência. 

f) Seja concedida, inaudita altera pars, a presente tutela provisória de urgência, a fim 

de que o Estado de Minas Gerais forneça o medicamento X, sob pena de multa 

diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e eventual sequestro de valores; 

g) No mérito, sejam julgados procedentes os pedidos, condenando o demandado ao 

fornecimento, por prazo indeterminado, do referido fármaco, tudo conforme as 

prescrições e documentos médicos juntados. 

h) A condenação do requerido no pagamento das custas e honorários sucumbenciais, 

estes a serem revertidos para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do 

Estado de Minas Gerais, afastando o enunciado de Súmula 421 do STJ frente à 

autonomia da DPE-MG, em entendimento análogo ao proferido pelo STF 

envolvendo a DPU e a União. 
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Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em Direito, em especial à prova 

documental e testemunhal. 

Dá-se à causa de R$ ... 

Governador Valadares-MG, data.  

Pede Deferimento.  

Defensor Público. 

 

 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

SÃO JOÃO DAS CHAGAS, ESTADO X 

 

(Pule algumas poucas linhas) 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO X8, instituição permanente e essencial à função 

jurisdicional, presentada por este Defensor que subscreve, vem à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 5º, II da Lei nº 7.347/1985 (LACP), propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR em face do ESTADO X, CPNJ nº..., com sede 

administrativa no endereço... endereço eletrônico..., pelas razões de fato e de direito a 

seguir. 

1.    SÍNTESE PROCESSUAL 

Um grupo de pais procurou a Defensoria Pública e informou que na Escola Estadual 

Francisco das Chagas, em São João das Chagas, não há professores de português para os 

alunos do ensino médio, situação que já vem se prologando há 5 meses. A Defensoria 

 
8 Atentem-se que em ACP o autor será a DPE: a instituição atua EM NOME PRÓPRIO, por ser ela legitimada 
para esse tipo de demanda.  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
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Pública, administrativamente, tentou fazer com que o Estado cumprisse com sua 

obrigação de prestar educação aos alunos da Escola Estadual Francisco das Chagas. No 

entanto, em razão da demora e do descumprimento à recomendação expedida, não 

restou outra saída senão a busca pela tutela jurisdicional. 

 
2.    PRELIMINARMENTE 

2.1 DA DESNECESSIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS9  

Nos termos do art. 18 da LACP, nas ações de que trata a referida lei, não haverá 

adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, 

nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, razão pela qual informa a 

desnecessidade de comprovação de custas judiciais. 

 

2.2 DA OBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

  
Requer a observância das prerrogativas conferidas aos membros das Defensoria Pública, 

em especial a intimação pessoal mediante remessa dos autos, a dispensa de instrumento 

de mandato, e a contagem em dobro de todos os prazos, na forma do art. 128, I da LC Nº 

80/94, e do art. 186, caput do NCPC. 

 
2.3 DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA (ADI Nº 3943)10 

A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública, nos termos do art. 5º, 

II da Lei 7.347/1985 (LACP). Além disso, o STF já reconheceu, em 2015, a 

constitucionalidade da referida legitimidade, através da ADI 3943. Não há, assim, qualquer 

dúvida sobre sua legitimidade.  

2.4 DA COMPETÊNCIA 

 
9 Cuidado com eventuais preliminares específicas para determinadas demandas, como Na ACP, em que há a 
desnecessidade de adiantamento de custas.  
10 DECOREM o número da ADI que confirmou a legitimidade da DP para ação civil pública; sua peça será 
diferenciada no meio dos concorrentes.  
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De acordo com o art. 2º da Lei da Ação Civil Pública, tais ações serão propostas no foro do 

local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a 

causa. Portanto, considerando que o dano está ocorrendo na cidade de São João das 

Chagas, este juízo possui competência absoluta. 

2.5 DO CABIMENTO DA REFERIDA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

O art. 1º, inciso V da Lei da Ação Civil Pública informa que será cabível ação civil pública 

quando houver violação a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.   O legislador, ao 

tratar sobre “qualquer outro interesse difuso ou coletivo” não excluiu os direitos 

individuais homogêneos desta seara. Assim, considerando tratar-se de violação ao direito à 

educação de parcela dos alunos da escola Estadual Francisco das Chagas, é perfeitamente 

cabível ACP. 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

3.1 DO DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL PRESTACIONAL DE SEGUNDA 

DIMENSÃO  

 

A educação está prevista no art. 6º da Constituição Federal de 1988, no Protocolo de San 

Salvador, em seu art. 13,  como um direito fundamental prestacional de segunda 

dimensão. Isto quer dizer que para sua concretização, é preciso uma conduta positiva por 

parte do estado. Assim, é de se ressaltar que a conduta omissiva do Estado X em não 

nomear professores de português para atender aos alunos da Escola Estadual Francisco 

das Chagas gera a não concretude do direito fundamental à educação, tão caro ao Estado 

democrático de direito. 

 

3.2 EDUCAÇÃO COMO DIREITO SUBJETIVO NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO – 

LEI Nº 9.394/1996 

 
Segundo o art. 4º da Lei nº 9.394/1996 (LDB), o dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivado mediante a garantia de:  I - educação básica obrigatória e gratuita 

dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:     a) pré-
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escola;  b) ensino fundamental;  c) ensino médio. Trata-se, pois, de inegável direito 

subjetivo, notadamente porque o art. 5º da mesma lei prevê que o acesso à educação 

básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 

cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 

legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. 

 
3.3 INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL – MÍNIMO EXISTENCIAL11 

É preciso ponderar que não se deve aceitar qualquer tentativa de justificar a referida 

omissão com esteio em “reserva do possível”; isso porque a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores são fartas em não admitir o argumento da reserva do possível quando se está 

diante do mínimo existencial. A educação, como direito constitucional e convencional, 

integra o núcleo intangível do mínimo existencial, sendo inconvencional e inconstitucional 

qualquer tentativa de supressão, face à vedação do retrocesso social (efeito cliquet ou 

evolução reacionária, para Canotilho). 

 
3.4 CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBICAS12 

 
Embora o administrador utilize-se de sua discricionariedade para o exercício de alguns atos 

administrativos, e em regra o Poder Judiciário não possa interferir no chamado “mérito 

administrativo”, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que, em algumas 

situações de abuso de poder, pode a Judiciário imiscuir-se na matéria administrativa, na 

tentativa de garantir os direitos fundamentais. Por exemplo, há manifestação do STF no 

sentido de que o Poder Judiciário pode obrigar o Município a fornecer vaga em creche a 

criança de até 5 anos de idade. A educação infantil, em creche e pré-escola, representa 

prerrogativa constitucional indisponível garantida às crianças até 5 anos de idade, sendo 

um dever do Estado (art. 208, IV, da CF/88).  Os Municípios, que têm o dever de atuar 

prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, § 2º, da CF/88), 

não podem se recusar a cumprir este mandato constitucional, juridicamente vinculante, 

 
11 Quando o caso tratar de políticas públicas (como concessão de aluguel social, reforma em presídio, falta de 
professor, vaga de creche, fornecimento de remédio etc.) SEMPRE abram tópico para tratar da reserva do 
possível. Essa é a principal defesa dos Entes Federativos para se escusar do cumprimento de suas obrigações.  
12 Ainda em relação à questão das políticas públicas, SEMPRE abram tópico tratando da possibilidade de o 
Poder Judiciário tomar providência diante dos requerimentos do membro da Defensoria. Argumentem, 
principalmente, que não há violação na separação dos Poderes.  
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que lhes foi conferido pela Constituição Federal. STF. Decisão monocrática. RE 956475, Rel. 

Min. Celso de Mello, julgado em 12/05/2016 (Info 827).   

 

3.5 DA MEDIDA LIMINAR 

Segundo o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Caso seja preciso aguardar até o fim do processo para se ver 

garantido o direito à educação, o dano às crianças e adolescentes (e seus pais) será 

irreparável. Sendo assim, requer-se o deferimento da liminar, nos termos do art.12 da 

LACP, a fim de compelir o Estado X a nomear professores de português para a referida 

escola, sob pena de multa diária de R$ 30.000 (trinta mil reais). 

 
3.6 DANOS MORAIS COLETIVOS13 

O dano moral coletivo surge como outro candidato dentro da ideia de ampliação dos 

danos reparáveis. O seu conceito é controvertido, mas ele pode ser denominado como o 

dano que atinge, ao mesmo tempo, vários direitos da personalidade, de pessoas 

determinadas ou determináveis (danos morais somados ou acrescidos). No caso dos autos, 

é inegável o dano moral sofrido pelos alunos e seus familiares. O Estado, com sua omissão 

em não nomear professores de português para os alunos da referida escola, faz com que 

houvesse atraso do ano letivo, atitude que transborda o mero aborrecimento e constitui 

verdadeira violação aos direitos da personalidade. Portanto, requer-se a fixação de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral para cada aluno, valor a ser 

posteriormente liquidado. 

 

3.6 DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer-se: 

 

 
13 Fiquem atent@s, pois, a depender do caso trazido, são cabíveis dano moral coletivo e dano moral social 
NA MESMA DEMANDA.  
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a) A observância das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, nos termos 

requeridos na inicial. 

 

b) Notificação do MP do Estado X, a fim de que atue no feito na qualidade de fiscal da 

ordem jurídica. 

 

c) A concessão da medida liminar, a fim de que o Estado X seja compelido a nomear, ainda 

que temporário, professores de português para a Escola Estadual Francisco das Chagas, 

sob pena de multa diária de R$ 30.000 (trinta mil reais). 

 

d) A citação do Estado X para, querendo, contestar o feito no prazo legal. 

 

e) No mérito, a procedência dos pedidos, a fim de condenar o Estado X à nomeação dos 

referidos professores de português, sob pena de multa diária, além da condenação em 

danos morais coletivos, fixando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada aluno que 

permaneceu sem estudar durante este período. 

 

f) A condenação do Estado X nos ônus sucumbenciais, afastando o enunciado 421 da 

Súmula do STJ, cujos valores serão revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria 

Pública do Estado X. 

 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ ......  

Local,  

data,  

Defensor Público do Estado X. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO X 

 

(Pule algumas poucas linhas) 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO X, instituição permanente e essencial à função 

jurisdicional, presentada por este Defensor que subscreve, vem à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 5º, LXIX e LXXIV, e 134 da Constituição Federal, artigo 

4º, incisos V, IX, XI e XVII, da Lei Complementar 80/94, bem como artigo 1º, da Lei n. 

12.016/09, impetrar o presente MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR contra 

ato ilegal do Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da Infância e da Juventude da Comarca de 

X, do Estado de X14, endereço... endereço eletrônico..., pelas razões de fato e de direito a 

seguir. 

 

1.    SÍNTESE PROCESSUAL 

 

Em visita à unidade de internação X, desta Capital, a Defensoria Pública do Estado X 

constatou que na localidade diversos adolescentes que cumprem medida socioeducativa 

de internação não possuem acesso à educação, são agredidos fisicamente pelos agentes e 

vivem em condições mínimas de salubridade, já que no estabelecimento há restrição de 

água potável, energia elétrica e saneamento básico. 

 

Verificadas as irregularidades, a Defensoria Pública noticiou os fatos à autoridade 

coatora e ao Ministério Público, o que culminou na instauração do procedimento 

verificatório de número 20/06. 

 
14 ATENÇÃO PARA A AUTORIDADE COATORA!!! Isso porque esse detalhe definirá a competência para 
julgamento do mandamus. Nessa esteira, recomendo que sempre levem para a prova discursiva a 
Constituição do estado em que vocês prestarão o concurso. Ao identificar a autoridade coatora, verifiquem 
na C.E. se ela possui foro por prerrogativa de função (se a autoridade coatora for um magistrado, como no 
exemplo trazido, essa análise fica um pouco mais facilitada).  

MANDADO DE SEGURANÇA  
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Em seguida, visando a resguardar os direitos daquele grupo vulnerável (jovens internados), 

a  Defensoria Pública requereu acesso aos autos, bem como intervenção no feito. 

Contudo, o requerimento foi negado sob o argumento de que a Defensoria Pública não 

está elencada nos artigos 95 e 191 do ECA, de modo que a intervenção somente seria 

restrita ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 

 

Ocorre que tal negativa viola as prerrogativas de acesso e atribuição para 

intervenção conferidos à Defensoria Pública e consiste em violação a direito líquido e 

certo, consoante a seguir se demonstrará.  

 

2. PRELIMINARMENTE 

2.1 DA LEGITIMIDADE ATIVA E DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

 

Como é sabido, a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República (CF, art. 134).  

 

A Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, em seu artigo 4º, elenca, como 

funções institucionais, dentre outras:  

 

I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os 

graus;  

 

V – exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o 

contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e 

judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, 

utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus 

interesses;  
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VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a 

adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o 

resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;  

 

X – promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, 

abrangendo seus direitosindividuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, 

sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva 

tutela; 

 

XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do 

adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de 

violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam 

proteção especial do Estado; 

 

Defensoria Pública, dotada de capacidade processual, também tem legitimidade ad 

causam para o ajuizamento de mandado de segurança em relação à sua esfera de atuação 

e em defesa de suas prerrogativas institucionais.  

 

Além de constituir consectário lógico da relevante vocação institucional, há 

expresso respaldo jurídico na Lei Orgânica Nacional, nos termos da redação dada pela Lei 

Complementar nº 132/09:  

 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:  

 

IX – impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e mandado de 

segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de 

seus órgãos de execução. 

 

Portanto, não há dúvidas, como se verifica dos fatos acima narrados e também dos 

argumentos jurídicos abaixo demonstrados, de que o ato praticado pela autoridade 

apontada como coatora obstou o exercício das atribuições institucionais da Defensoria 
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Pública. Foi também impedida a completa proteção de pessoas em situação de 

vulnerabilidade, violando o direito líquido e certo de obtenção de vista dos autos e 

intervenção no feito a favor dos adolescentes internados. 

 

2.2 DA OBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

  

Requer a observância das prerrogativas conferidas aos membros das Defensoria 

Pública, em especial a intimação pessoal mediante remessa dos autos, a dispensa de 

instrumento de mandato, e a contagem em dobro de todos os prazos, na forma do art. 

128, I da LC80/94, e do art. 186, caput do NCPC. 

 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

3.1 DA ILEGALIDADE DA DECISÃO E DA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

 
Inicialmente, é necessário pontuar que a Defensoria Pública do Estado X possui 

atribuição para atuar na defesa das crianças e dos adolescentes, como entidade 

promotora dos direitos humanos e protetora dos grupos mais vulneráveis. 

 

Note-se que a atuação da Defensoria Pública na defesa das crianças e adolescentes 

necessitadas está expressamente prevista no artigo 4º, inciso XI, da Lei Complementar 

Federal nº 80/94, que prevê como função institucional “exercer a defesa dos interesses 

individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de 

necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros 

grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado.” 

 

Nessa senda, observa-se que a regra reflete a preocupação constitucional com a 

proteção integral da criança e adolescente por sua peculiar condição de pessoa em 

desenvolvimento. Para dar maior amplitude à sua proteção, no título que versa sobre o 

acesso à justiça, o artigo 141 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispôs que “é 

garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério 

Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.” 
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A peculiar situação destes destinatários de uma especial proteção normativa impõe 

que se garanta o acesso aos autos à Defensoria Pública, que atuará na proteção de seus 

interesses individuais e coletivos. Nessa toada, os jovens que estão em estabelecimento de 

internação merecem uma tutela diferenciada, em virtude da maior vulnerabilidade de sua 

situação e a Defensoria Pública é o órgão encarregado dessa tutela, especialmente por seu 

mister constitucional e convencional.  

 

Vale destacar que diversas foram as alterações legislativas no Estatuto da Criança e 

do Adolescente que buscaram reforçar ainda mais o papel da Defensoria Pública como 

ente essencial à prevenção de quaisquer ameaças ou violações de direitos de crianças ou 

adolescentes.  

 

Destaque-se que a atual redação do artigo 70-A do ECA, em seu inciso II, prevê 

expressamente a Defensoria Pública como um dos órgãos que deverão atuar de forma 

articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o 

uso do castigo físico, além de eventuais tratamentos cruéis ou degradantes.  

 

É evidente que o caso narrado nos autos traduz uma dessas hipóteses de atuação 

institucional que, vale dizer, deve ser integrada e articulada com os demais órgãos de 

proteção. 

 

A legitimidade da Defensoria Pública vai além do acesso à justiça. A integração da 

Instituição foi alçada à condição de diretriz da política de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente.  

 

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:  

 

(...) 

 

VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, 

Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência 
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social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em 

programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à 

família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação 

em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei; 

(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) 

  

A atuação da Defensoria Pública é legítima. Jamais de maneira isolada e exclusiva, 

mas sempre buscando a integração e participação concorrente com todo o sistema de 

proteção da criança e do adolescente.  

 

O dever é de todos, destinando-se o presente mandamus a assegurar a liberdade 

de atuação em favor dos jovens necessitados.  

 

A Defensoria Pública, como instituição essencial à justiça, foi constitucionalmente 

moldada para a efetivação dos direitos das pessoas necessitadas e defesa dos vulneráveis. 

 

Em virtude do elevado índice de exclusão e marginalização de grande parcela da 

sociedade brasileira, foi previsto um modelo público de assistência jurídica, com 

organização e estrutura de instituição pública.  

 

Este modelo foi desenhado na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXXIV, 

e no artigo 134, que asseguram:  

 

Art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. 

  

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos 

e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 
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forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 

Constituição Federal.  

 

Necessário destacar que a assistência jurídica prevista no mandamento 

constitucional possui uma conotação maior, abrangendo a noção de atuação judiciária, 

mas não se limitando a ela.  

 

Neste contexto, atua a Defensoria Pública na defesa de interesses da população 

necessitada, devendo ser garantido, deste modo, que tais prerrogativas sejam respeitadas, 

para não inviabilizar o próprio acesso à justiça. 

 

De acordo com os primados constitucionais, foi instituída a Lei Complementar 

Federal nº 80/94, estabelecendo em seu artigo 128 as prerrogativas dos membros da 

Defensoria Pública, dentre as quais, in verbis:  

 

Art.128 – São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre 

outras que lei local estabelecer:  

 

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, 

intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, 

contando-se-lhes em dobro todos os prazos;  

 

VII - ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as 

vedações legais;  

IX - manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio de cota; 

 

Portanto, o conjunto normativo, interpretado em cotejo com as normas 

constitucionais, confere à Defensoria Pública o acesso aos autos com vista para o exercício 

de suas funções. 
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Assim é que a entrega dos autos com vista permite o exame mais detido e 

organizado da causa, sendo um ponto particularmente sensível para a Instituição que 

possui como missão a defesa dos direitos daqueles que sequer compreendem que 

possuem direitos. 

 

A Defensoria Pública depende do acesso aos elementos informativos constantes 

dos processos administrativos e judiciais para promover a tutela efetiva dos direitos 

individuais ou coletivos lesados. Isso é um consectário lógico de suas atribuições, conforme 

acima indicado.  

 

Assim, por se tratar de direito líquido e certo de suma importância, que tem como 

escopo assegurar a concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos hipossuficientes, 

vale dizer, de adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade, decorrente de grave 

violação institucional, não há outra alternativa senão a impetração do presente Mandado 

de Segurança. 

 

3.2 DA MEDIDA LIMINAR EM SEDE DE MS 

 

Inicialmente, é necessário destacar que o artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 

prevê expressamente a possibilidade de o Juízo, ao receber a petição inicial, ordenar a 

suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. 

 

Não há dúvidas de que a tramitação do feito sem a intervenção da Defensoria 

Pública impedirá a regular proteção dos grupos vulneráveis, até porque foi a referida 

instituição que constatou as irregularidades na unidade de internação e possui interesse 

direto em intervir na demanda. Vale destacar que se trata de motivo relevante e aguardar 

o julgamento definitivo do presente mandamus poderá trazer consequências irreversíveis, 

já que os fatos que geraram a instauração do aludido procedimento verificatório são 

graves e exigem atuação urgente e enérgica de todos os órgãos e Poderes envolvidos. 
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Conforme acima exposto, a Impetrante requereu ao Juízo da Infância e da 

Juventude da Capital, ora autoridade coatora, a vista dos autos para tomar conhecimento 

do andamento do procedimento.  

 

Todavia, a Impetrante foi surpreendida pela recusa em permitir a vista dos autos, 

sob fundamento de a Defensoria Pública não estaria no rol dos legitimados aptos a atuar 

no feito, caracterizando ilegalidade e ofendendo direito líquido e certo desta Instituição 

em tutelar os mais vulneráveis.  

 

Ressalte-se, que a plausibilidade do direito invocado está mais que evidente, como 

se demonstrou acima, bem como se apresentam os requisitos para concessão medida 

liminar, quais sejam o fumus boni juris e o periculum in mora.  

 

Com efeito, a Impetrante, no momento em que solicitou a entrega dos autos com 

vista pessoal, só o fez no intuito de defesa dos interesses individuais e coletivos da criança 

e do adolescente, cumprindo sua atribuição de zelar pela mais ampla proteção de seus 

direitos e garantias fundamentais, principalmente daqueles recolhidos nos 

estabelecimentos de internação, por sua especial vulnerabilidade.  

 

O arcabouço normativo apresentado denota ser indiscutível, pois, a plausibilidade 

do direito invocado, para fins de concessão de medida liminar.  

 

Cristalina, também, a urgência da medida, como requisito concomitante, para o 

deferimento da liminar pleiteada, mormente quanto à negativa pautar-se por uma 

pretensa falta de legitimidade, que fere direito expresso desta Instituição colocado para 

salvaguarda da população mais carente e que mais necessita ampliar seu acesso ao 

Judiciário.  

 

Assim, busca-se com o presente writ sanar o ato de ilegalidade da decisão, por se 

tratar de direito líquido e certo da Defensoria Pública, bem como por estarem presentes o 

fumus boni juris e o periculum in mora. 
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De fato, o perecimento deste direito, por óbvio, comprometerá o fim constitucional 

de orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa, em todos os graus, 

judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados.  

Desta forma, se mostra essencial a concessão de medida liminar para que esta Instituição 

possa exercer integralmente e de forma EFICIENTE e EFETIVA a assistência jurídica integral 

e gratuita à população carente deste Estado. 

 

3.3 DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer-se: 

 

a) a concessão de liminar a fim de determinar a entrega dos autos do PV 20/06 com vista 

pessoal aos Defensores Públicos da Regional da Infância e Juventude da Capital;  

 

b) após concedida a liminar, nos termos do art. 7º da Lei 12.016/09, seja notificado o 

coator do ato para que, querendo, responda à presente ação, sob pena de revelia;  

 

c) a intimação do Ilustre Representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei 

12.016/09;  

 

d) a concessão da ordem, tornando definitiva a liminar concedida, para determinar a 

entrega dos autos com vista do PV 20/06 e demais procedimentos afetos às funções 

institucionais da Defensoria Pública em trâmite no Departamento de Execuções da Infância 

e Juventude;  

 

e) a observância das prerrogativas inerentes aos membros da Defensoria Pública, nos 

termos da LC 80/94, em especial o prazo em dobro e intimação pessoal; 

 

f) A isenção de todos os custos processuais e de condenação a honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 4º, §5º, da LC 80/94 e artigo 25, da Lei n. 12.016/2009. 
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Termos em que, pede deferimento. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ ....... Local, data, Defensor(a) Público(a) do Estado X. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA_____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
NATAL – RN 
 
Processo nº: xxx 

(Pula uma Linha) 

            ROBERTA,  nacionalidade..., estado civil...,  profissão..., estado civil..., CPF nº..., 

endereço eletrônico..., residente e domiciliada no endereço...vem à presença de Vossa 

Excelência, presentado por este Defensor Público que abaixo subscreve, tudo na forma da 

LC 80/94 e da na Lei Complementar Estadual nº..., apresentar CONTESTAÇÃO C/C 

RECONVENÇÃO à presente AÇÃO DE COBRANÇA, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir. 

 
1. PRELIMINARMENTE 

 

1.1 DA JUSTIÇA GRATUITA 

 
A requerida não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo e 

eventuais honorários sucumbenciais. Sendo assim, requer o deferimento da gratuidade 

judiciária, nos termos expostos no NCPC e na CF/88. 

 
1.2 DA OBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Considerando as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, requer a 

observância da intimação pessoal mediante remessa dos autos, dispensa de procuração, e 

contagem em dobro de todos os prazos, na forma do art. 128, I da LC80/94, do NCPC e da 

LC Estadual. 

 

 

 

 

CONTESTAÇÃO CÍVEL C/C RECONVENÇÃO 
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1.3 DA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

 
 Considerando que a audiência de conciliação fora dia X, a contestação é 

tempestiva, já que proposta no prazo de 30 dias úteis, considerando a contagem em dobro 

para Defensorias. 

 
I – DOS FATOS (Dispensados) 
 

Pula uma linha. 
 
II - DAS PRELIMINARES 

 
Antes de entrar no mérito cabe ao demandado arguir preliminares, na forma do 

art. 337 do NCPC. 

 
II.1 Da Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça 
 
 O autor é servidor público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Norte, tendo condições financeiras para pagar as custas processuais. Por essa razão, 

requer que este juízo, antes de revogar a concessão da gratuidade ora deferida, 

determine a intimação do autor para que este junte aos autos documentos capazes de 

comprovar sua necessidade financeira, como contracheque, imposto de renda dos 

últimos três anos e extrato bancário dos últimos seis meses. 

  
II.2 Incorreção do valor da causa 

 
O autor atribuiu à causa o valor de R$ 988,00. No entanto, o valor a ser atribuído à 

causa, segundo o art. 292 do NCPC, na ação de cobrança de dívida, é a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras 

penalidades, se houver, até a data de propositura da ação, o que perfaz o valor de R$ 

8.000,00, segundo o próprio autor. 
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III. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO 

 
 A ação sequer deverá ter continuidade, considerando que a pretensão do autor 

fora fulminada pela prescrição. 

 

Nos termos do art. 206, § 5º, I do CC/02, a pretensão da ação de cobrança de 

dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco 

anos. Considerando que segundo o autor a dívida foi contraída em 20.05.2014, sendo a 

data do protocolo do ajuizamento apenas 10.08.2019, portanto mais de cinco anos da 

data do ajuizamento, está prescrita a presente ação. 

Por esse motivo, requer o reconhecimento da prescrição, julgando o processo 

extinto com resolução do mérito nos termos do art. 487, II do NCPC. 

 
IV. DO MÉRITO 
 
IV.1. DO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA 
 
 A parte demandada desconhece a dívida, tendo em vista que não celebrou 

qualquer negócio jurídico com o autor. Recorde-se que nos moldes do art. 373 do NCPC, o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 

 
IV.2 AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS 
 
 Não há nos autos qualquer elemento que indique ter o autor celebrado contrato 

com demandado, ora contestante. Além disso, o autor sequer indicou testemunhas, 

limitando-se a dizer que celebrou contrato de compra com o contestante, sem provar 

absolutamente nada de suas alegações. 

 
IV.3 DA RECONVENÇÃO 

 
 Nos termos do art. 343 do NCPC, na contestação, é lícito ao réu propor 

reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 

fundamento da defesa. 
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 Nesse sentido, vem a parte demandada apresentar reconvenção contra o autor e 

contra terceiro, a Sra. MARIA DAS GRAÇAS, cônjuge do ora reconvindo, considerando que 

estes vêm causando sérios danos psicológicos ao reconvinte, tais como ligações, cobranças 

vexatórias, entre outros. 

 

 É preciso recordar que nos termos do § 3º do art. 343 do NCPC, a reconvenção 

pode ser proposta contra o autor e terceiro, havendo, pois, a ampliação objetiva da 

demanda. 

 

 Assim, requer-se o reconhecimento do dano moral causado ao reconvinte, a fim de 

condenar os reconvindos ao pagamento de R$ 10.00,00 (dez mil reais) a título de dano 

moral. 

 

V. DOS PEDIDOS 
 
Ante o exposto, requer a este juízo: 

 

a) Deferimento da gratuidade judiciária. 

b) A observância das prerrogativas da Defensoria Pública, notadamente a intimação 

pessoal, prazo em dobro e dispensa de instrumento de mandato. 

c) O reconhecimento das preliminares, notadamente a impugnação da concessão do 

benefício de gratuidade de justiça e do valor da causa. 

d) O reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição, extinguindo o processo 

com resolução do mérito nos termos do art. 487, II do NCPC. 

e) No mérito, pela improcedência dos pedidos ante aos argumentos expostos. 

f) A procedência da reconvenção, a fim de condenar os reconvintes em R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de dano moral. 

g) A condenação do autor da ação nas custas e honorários, estes a serem revertidos 

par ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual do Rio Grande do 

Norte. 
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Provará o que for necessário, usando de todos os meios permitidos em direito, em 

especial pela juntada de documentos anexos, prova testemunhal, pericial e o depoimento 

pessoal do autor. 

Dá-se à causa reconvencional o valor de R$ 10.000,00. 

Termos em que, Pede deferimento.  Local, Data. 

Defensor Público 
 
 
 
 
 
AO JUÍZO DE DIREITO DA 1 ª VARA DE BRUMADINHO, ESTADO DE MINAS GERAIS -MG 

(PULA UMA LINHA) 

Autos do processo n. 

Apelante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Apelado: SOCIEDADE EMPRESARIAL VALE/SA 

            A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, instituição permanente e 

essencial à função jurisdicional, já qualificada nos autos da Ação Civil Pública originária, 

presentada por este Defensor que subscreve, vem à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 1.009 e seguintes do NCPC,  e no art. 5, II da Lei 7.347/1985 (LACP), 

interpor o presente RECURSO DE APELAÇÃO em face da referida sentença proferida às 

fls..., em que figura como demandada a empresa VALE S/A, amplamente qualificada nos 

autos. 

            Assim, requer seja determinada a intimação da apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões, nos termos do art. 1.010 § 1o do NCPC, bem como a intimação do 

Ministério Público Estadual, nos termos do art. 5, § 1da Lei da Ação Civil Pública. 

  

APELAÇÃO CÍVEL EM ACP 
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Por fim, requer sejam os autos remetidos ao TJ-MG, independentemente de juízo 

de admissibilidade, com base no art. 1.010 § 3o do CPC.15  

Nestes termos, pede deferimento.  

  

Brumadinho-MG, 09 de agosto de 2019.  

Defensor Público. 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS: 

  

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

APELANTE: A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

  

APELADA: VALE S/A 

 

Colenda Câmara, Eméritos Julgadores, Ilustre Procurador de Justiça; 

 

1.    SÍNTESE PROCESSUAL 

 A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, considerando o dano ambiental 

causado pela empresa requerida, propôs ação civil pública em face da Empresa Vale 

S/A objetivando a reparação e composição do dano causado. No entanto, o magistrado 

julgou o mérito antecipadamente, o que fez com base no art. 355, I do NCPC.  

2.    DAS PRELIMINARES 

2.1 DA DESNECESSIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS E PREPARO RECURSAL 

 
15 CUIDADO: em determinadas situações, como na apelação contra sentença de extinção do feito sem 
resolução de mérito, por exemplo, na folha de interposição deve ser feito o requerimento do JUÍZO DE 
RETRATAÇÃO. Ademais, deve constar a ressalva que, se o juízo não se retratar, então, aí sim, deve o recurso 
ser remetido ao órgão competente para julgamento. O juízo de retratação só é cabível em situações 
específicas. 
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            Nos termos do art. 18 da LACP, nas ações de que trata a referida lei, não haverá 

adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, 

nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé. Portanto, requer o 

conhecimento do presente recurso sem necessidade de adiantamento de custas. 

  
2.2 DA OBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA DEFENSORIA 

PÚBLICA 

  

Requer a observância das prerrogativas conferidas aos membros das Defensoria 

Pública, em especial a intimação pessoal mediante remessa dos autos, a dispensa de 

instrumento de mandato, e a contagem em dobro de todos os prazos, na forma do art. 

128, I da LC80/94, do art. 186, caput do NCPC e do art. 74, I da Lei Complementar Estadual 

n. 65/2003, que rege a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 

 

2.3 DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA  

A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública, nos termos do 

art. 5, II da Lei 7.347/1985 (LACP). Além disso, o STF já reconheceu, em 2015, a 

constitucionalidade da referida legitimidade, através da ADI 3943. Não há, assim, qualquer 

dúvida de sua legitimidade.  

2.4 DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE 

De acordo com o art. 1.009 do NCPC, da sentença cabe apelação. A sentença, 

proferida pelo juízo de primeiro grau, foi proferida com base no art. 355, I do NCPC, isto é, 

julgando antecipadamente o mérito por entender que não haveria necessidade de outras 

provas, pondo fim à fase de cognição. Portanto, o referido ato jurisdicional é impugnado 

através de apelação. 

Além disso, o recurso é tempestivo, tendo em vista que a Defensoria Pública foi 

intimada em 28/06/2019, sexta feira, tendo início o prazo recursal no dia útil subsequente, 

o seja, dia 1/07/2019. 
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Assim, o último dia do prazo, tendo em vista sua contagem em dobro, é o dia 

09/08/2019. 

3.   DAS RAZÕES PARA CASSAÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO 

3.1 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PRELIMINAR 

   O requerido alegou, em contestação, a preliminar de carência da ação. Desta 

forma, segundo o art. 350 do NCPC, se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, o autor deverá ser ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, 

permitindo-lhe o juiz, inclusive, a produção de prova. Além disso, o art. 351 também 

esclarece que se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337 , o juiz 

determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe também a 

produção de prova. Ademais, é importante lembrar que o art. 1.009, § 1º do NCPC, prevê 

que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não 

comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas 

em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas 

contrarrazões. 

Assim, considerando que o magistrado não determinou a intimação da Defensoria 

Pública, violando normas procedimentais do processo civil, requer a anulação do feito 

desde o referido ato.  

3.2 AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA - NULIDADE 

O magistrado, após a resposta do réu, além de não determinar a intimação da 

Defensoria Pública para manifestar-se sobre a preliminar, aprazou audiência de instrução e 

julgamento sem sanear o processo, violando o disposto no art. 357 do NCPC. Por essa 

razão, requer a anulação do processo por violação às normas procedimentais. 
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3.3 CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO E DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE 

PRODUZIR PROVAS – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL  

O magistrado, em audiência, indeferiu o pedido da Defensoria Pública de realização 

de uma nova perícia, sob o argumento de que a empresa ora apelada já teria juntado aos 

autos laudos periciais atualizados. 

Como se sabe, o direito à produção de provas guarda viés constitucional, sendo 

consectário lógico do contraditório e da ampla defesa. Mostrando-se o fato relevante e 

controvertido, não se pode subtrair da parte a possibilidade de requerer 

pela produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia. A prova pericial, 

ademais, é um mecanismo de busca pela aplicação ideal da justiça. As conclusões periciais 

poderão aportar para a sentença constatações imprescindíveis ao deslinde da 

controvérsia, conferindo sustentabilidade à decisão. Mostra-se indispensável a realização 

da prova pericial, mormente em havendo pedido expresso nesse sentido.  Nesse sentido, 

requer a anulação do processo desde o referido ato processual. 

 
3.4 AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA 

DEFENSORIA – NULIDADE  

   O NCPC, em seu art. 455, informa que cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. 

No entanto, o art. 455, §4, IV, afirma que a intimação será feita pela via judicial 

quando a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria 

Pública. Neste caso, há que se conhecer a nulidade do referido ato, por desconsiderar 

comando legal.  

3.5 AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA 

Da leitura da sentença, verifica-se a inobservância aos basilares preceitos 

constitucionais exigidos pelo art. 93, IX da CF. Isso porque segundo o art. 489, § 1º, IV do 

NCPC, não se considera fundamentada a sentença que não enfrentar todos os argumentos 
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deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 

Ao que se percebe, o juiz não apreciou os pedidos de maneira individualizada, como o 

pedido de sequestro de verbas e o dano moral coletivo, limitando-se a julgar 

improcedentes os pedidos com base na insuficiência de provas. 

  
 4. DAS RAZÕES PARA REFORMA – ERROR IN JUDICANDO 

4.1 ACORDO POR OUTRO COLEGITIMADO NÃO IMPEDE PROPOSITURA DE UMA AÇÃO 

COLETIVA 

O fato de existir acordos extrajudiciais realizados por outros colegitimados não 

pode implicar na ausência de interesse processual por um novo legitimado. Dessa forma, 

ao julgar improcedente e aduzir que, ainda que existissem provas suficientes para 

condenação, faltaria interesse processual em razão da existência de acordos realizados por 

outro legitimado, o magistrado viola o princípio da inafastabilidade jurisdicional, previsto 

no art.5, XXXV da CF/88. Por essa razão, a sentença merece reforma.  

 
4.2 JULGAMENTO ANTECIPADO COM FUNDAMENTO NO ART. 355, I – IMPOSSIBILIDADE 

NO CASO CONCRETO 

O fundamento da improcedência foi a insuficiência de provas. Neste caso, 

portanto, o magistrado contraditoriamente antecipou o mérito em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas, mas invoca, no mérito, insuficiência de 

provas. Há, inclusive, precedentes do STJ nesse sentido. Assim, diante do caso, a sentença 

merece reforma, pois não é possível que com esse fundamento o magistrado julgue o 

pedido com base no art. 355, I do NCPC. 

4. 3 RESP. CIVIL – DANO AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO INTEGRAL 

  A responsabilidade civil, neste caso, independe da existência de culpa, ou até 

mesmo de excludentes de responsabilidade.  

Segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, 

informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante 

que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela 
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empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para 

afastar sua obrigação de indenizar. 

 
4.4 TEORIA DA CAUSA MADURA 

É importante ressaltar que o § 3º, inciso IV do art. 1.013 do NCPC autoriza ao 

Tribunal a decidir, desde logo, o mérito do processo, quando este estiver apto a ter seu 

mérito julgado, quando o órgão ad quem decretar a nulidade de sentença por falta de 

fundamentação. É, em síntese, a consagração da aplicação da teoria da causa madura. Por 

essas razões, requer a este Tribunal de Justiça que decida desde logo pelo mérito do 

referido processo, na hipótese de anular o processo em razão da ausência de 

fundamentação da sentença de primeiro grau. 

 

5. DOS PEDIDOS 

 Ante o exposto, requer-se: 

a) Conhecimento do presente recurso, ante a demonstração dos requisitos 

extrínsecos e intrínsecos, inclusive sem a necessidade de preparo recursal, nos 

termos do art. 18 da LACP. 

b) A observância das prerrogativas da Defensoria Pública, em especial a contagem do 

prazo em dobro, a intimação pessoal com vista dos autos e a dispensa de mandato. 

c) A anulação do processo, tendo em vista os seguintes vícios: c1) ausência de 

intimação para manifestação sobre as preliminares; c2) ausência de decisão 

saneadora e organização do processo; c3) cerceamento do exercício do 

contraditório, ante o indeferimento da prova pericial; c4) ausência de intimação 

judicial das testemunhas arroladas pela Defensoria; c5) ausência de 

fundamentação da sentença; 

d) No mérito, dê-se provimento ao presente recurso para: d1) condenar a empresa 

VALE S/A à composição dos danos causados, inclusive em danos morais coletivos; 
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d2) determinar o sequestro dos valores requeridos na inicial, a fim de assegurar a 

eventual condenação, reconhecendo a teoria do risco integral; 

e) A intimação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para que atue na 

qualidade de fiscal da ordem jurídica. 

f) A condenação da empresa VALE S/A em honorários sucumbenciais, a serem 

revertidos ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública de Minas Gerais. 

Termos em que pede provimento. Brumadinho, 09 de agosto de 2019.  

Defensor Público.  
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PEÇAS CRIMINAIS 
 
 
 
 
 Essa peça detalharemos como deve ser feita. 

 

ENDEREÇAMENTO 

 
 No que toca ao endereçamento da peça, não há grandes dificuldades, já que a 

resposta será destinada ao juízo que recebeu a denúncia e determinou a citação do 

acusado. 

 

Com a implementação do juízo de garantias (art. 3-A e seguintes do CPP, após 

modificação pela Lei 13.964/2019), a resposta à acusação será aparentemente analisada 

pelo referido juiz. Isso porque o art. 3º-C do CPP afirma que a competência do juiz das 

garantias cessa com o recebimento da denúncia ou queixa, na forma do art. 399, CPP. 

Ocorre que o art. 399 do CPP trata do momento em que o juízo recebe a resposta à 

acusação e absolve sumariamente o acusado ou designa data para a audiência de 

instrução e julgamento. 

 

Logo, precisamos aguardar como a doutrina e a jurisprudência vão interpretar o 

dispositivo. Porém, ao que parece, ainda será a resposta à acusação destinada ao juiz de 

garantias. 

 

AO JUÍZO DE DIREITO DA ___ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ___, ESTADO DO___ 

 
 

CABEÇALHO 

 
 Não há necessidade de maiores comentários aqui. Porém, não esqueça de indicar 

que o assistido está representado pela Defensoria Pública do Estado, e presentado pelo 

membro que subscreve a peça (essa é a forma técnica); com fundamento na Lei 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO 
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Complementar n. 80/94 e na Lei Estadual correspondente. Por fim, indique o nome da 

peça corretamente – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – e a fundamente no art. 396-A, do CPP. 

 

MODELO DE RESPOSTA 

Processo nº. 

 
 
 NOME DO ACUSADO, já devidamente qualificado nos autos processuais, vem, 

através da Defensoria Pública do Estado de____, presentado por este Defensor Público 

que esta subscreve, com base na LC 80/1994 e na Lei Estadual n., apresentar 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

com fundamento no art. 396-A, do CPP, nos seguintes termos. 

 
1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

  
Faça aqui um resumo breve dos principais fatos apresentados no enunciado da 

questão. Normalmente, o desenvolvimento dos fatos não é valorado com alta pontuação, 

logo, não desperdice muitas linhas no esforço histórico. Por fim, atente-se para o 

enunciado, porque, algumas vezes, a questão dispensa o relato dos fatos. Nessa hipótese, 

simplesmente, crie um tópico (DOS FATOS ou algo semelhante) e em uma linha escreva 

“Dispensado”. 

 

2. DAS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

  

Na maioria das vezes, esse tópico consta expressamente do espelho e é bem 

valorado. Todavia, não desperdice muitas linhas aqui também. Apenas faça referência às 

principais prerrogativas, como o prazo em dobro; intimação pessoal com vista dos autos e 

dispensa de procuração. Fundamente as prerrogativas na Lei Complementar 80/94 e na Lei 

estadual correspondente. 
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MODELO DE RESPOSTA 

Nos termos dos artigos 128 da LC nº 80/94 e da Lei Complementar Estadual n. _, 

são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, a intimação pessoal, com vista dos 

autos, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; além de representar a parte, em feito 

administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os 

quais a lei exija poderes especiais. 

 

3. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE 

 
 Mais uma vez seja breve nesse tópico. Lembre-se: a maior pontuação se encontra 

nos fundamentos jurídicos da questão, especialmente, preliminares, teses de mérito e 

pedidos. Muitas vezes, os candidatos perdem muitas linhas nos tópicos iniciais, e acabam 

ficando sem tempo e/ou linhas para desenvolver o principal. 

 

 De qualquer forma, explique brevemente porque a peça cabível é a Resposta à 

Acusação: a denúncia foi recebida pelo juízo, o acusado foi citado e não apresentou sua 

defesa ou procurou a Defensoria Pública. Cuidado: caso o acusado não tenha sido 

encontrado e tenha sido citado por edital, o processo deve ser suspenso, forte no artigo 

366 do CPP. 

 

 Quanto à tempestividade, explique como fez a contagem do prazo, lembrando que 

o prazo de 10 dias para apresentação da resposta à acusação é simples (e não em dias 

úteis, como no CPC) e que o prazo para a Defensoria Pública é contato em dobro. Não 

esqueça de sinalizar ao final da peça, novamente, a data final de interposição da Resposta 

à Acusação, como veremos. 

 

MODELO DE RESPOSTA 

A Resposta à Acusação é o instrumento adequado para apresentar a defesa do 

acusado após o recebimento da denúncia e a citação, forte no art. 396-A, do CPP.  

De acordo com o dispositivo legal, o prazo para apresentação da resposta à 

acusação é de 10 dias, contado em dobro para a Defensoria Pública, conforme a LC 80/94. 
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Logo, como os autos foram recebidos no dia_, o último dia do prazo é _, sendo, portanto, 

tempestiva a peça. 

 
 
4. DAS PRELIMINARES 

 

 Aqui, começamos, de fato o estudo dos fundamentos jurídicos da peça. O 

enunciado das questões normalmente trará diversas irregularidades processuais, de modo 

que o candidato deve ficar muito atento a todas as nulidades presentes e apontar todas de 

forma motivada nesse espaço. 

 

 Na peça de resposta à acusação, as preliminares mais comuns são inépcia da 

denúncia; ausência de justa causa da ação; ausência de fundamentação na decisão que 

recebeu a denúncia etc. 

 

 Se houver mais de uma preliminar, abra sub-tópicos: 4.1, 4.2, 4.3. etc. A 

organização em tópicos e sub-tópicos ajuda (e muito) no melhor entendimento da questão 

pelo examinador, deixando a leitura mais simples, fluida e prazerosa. Além disso, muitas 

vezes, a palavra-chave constante do espelho da questão já está exposta no nome do 

tópico, garantindo preciosos pontos. 

 

 Nos casos de vícios na denúncia, como sua inépcia ou ausência de justa causa, 

fundamente a necessidade da rejeição tardia da denúncia. É sabido que o momento legal 

da rejeição da denúncia é logo após seu oferecimento; porém a jurisprudência vem 

admitindo o instituto da rejeição tardia mesmo após o oferecimento da resposta à 

acusação. 

 

 De qualquer maneira, não esqueça de fundamentar corretamente as 

irregularidades e pedir, de antemão, o reconhecimento das nulidades. Lembre-se que 

algumas nulidades ocasionam a total nulidade do processo; outras apenas geram a 

nulidade a partir de determinado ato (ex.: nulidade a partir da decisão que recebeu a 
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denúncia, por falta de fundamentação); e finalmente, não esqueça que as irregularidades 

ocorrentes na fase investigativa, em regra, não contaminam o processo (porém, em alguns 

casos, o vício é tão grave que migra para o processo, como no caso de provas ilícitas – 

nesses casos, é importante pedir o desentranhamento da prova ilícita, com base no artigo 

157 do CPP). 

 

MODELO DE RESPOSTA 

4.1. Da Inépcia da Denúncia 

 De acordo com o art. 41 do CPP, a denúncia deve conter a exposição do fato 

criminoso com todas as suas circunstâncias. Ocorre que, no caso em tela, a inicial 

acusatória atribui ao denunciado a prática do crime de homicídio culposo na direção de 

veículo automotor (art. 302, CTB) sem elucidar no que consistiu a culpa do motorista. 

Ora, o acusado precisa se defender dos fatos; logo, a ampla defesa e o 

contraditório ficam inviabilizados quando os fatos não são expostos de forma detalhada e 

pormenorizada. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que a 

denúncia, nesses termos, é inepta. Por essas razões, requer seja operada a rejeição tardia 

da denúncia, com base no art. 395, I, do CPP. 

 

5. DOS FUNDAMENTOS DE MÉRITO 

 

 Aqui é o momento em que se espera mais do candidato. Em regra, as teses 

elaboradas e fundamentas nesse espaço são as mais bem pontuadas. Logo, espera-se do 

candidato uma correta explanação das teses defensivas, demonstrando não apenas o 

conhecimento teórico da lei, doutrina e jurisprudência, mas também, senão sobretudo, do 

viés crítico, tão caro à função de defensora ou defensor público. 

 

 Digo isso, porque muitas vezes uma tese que é amplamente minoritária na doutrina 

e na jurisprudência é justamente a tese que se deve defender na prova, e que, por 

consequência, consta no espelho. Logo, você deve sustentar a tese minoritária de modo 

confiante e crítico; por isso, o estudo para a Defensoria Pública é tão único e particular. 
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Obs.: Para a construção do viés crítico (ou desconstrução do viés padrão ou fator Julia 

Roberts, como diria Lênio Streck), recomendo a leitura de autores garantistas, 

especialmente, na esfera penal e processual penal, como Aury Lopes Jr; Gustavo Badaró; 

Andrea Nicolitt; Alexandre Morais da Rosa; assim como o acompanhamento dos podcasts 

criminal player e dúvida razoável. 

  

Assim como no tópico das preliminares, reforço a importância da divisão das 

principais teses em sub-tópicos. Dessa forma, aborde a absolvição sumária pela manifesta 

atipicidade da conduta em um tópico; a extinção da punibilidade do agente em outro 

tópico etc. 

 As principais teses de mérito que já podem ser abordadas na resposta à acusação 

são: aplicação do princípio da insignificância, com o consequente reconhecimento da 

atipicidade da conduta (art. 397, III, CPPP); a manifesta existência de causa excludente da 

ilicitude, como legítima defesa ou estado de necessidade (art. 397, I, CPP); e a ocorrência 

de extinção da punibilidade do agente pela prescrição ou decadência (art. 397, IV, CPP). 

 

 Por fim, não se esqueça de fundamentar a absolvição sumária nos incisos do artigo 

397 do CPP. Muito cuidado, portanto, para não fundamentar a absolvição no artigo 386, 

porque esse dispositivo só serve para fundamentar a absolvição na sentença ou em 

eventual recurso aos Tribunais. 

 

MODELO DE RESPOSTA 

5.1. Da Manifesta Atipicidade da Conduta 

 De acordo com os fatos narrados, o acusado teria sido flagrado com duas munições 

calibre 38 em seu bolso. Por essa razão, foi-lhe atribuída a conduta de porte de arma (art. 

14, Lei 10.826/03). Ocorre, Excelência, que não foi encontrada com o acusado nenhum 

revólver calibre 38 ou qualquer outra arma de fogo. 

 Ora, sendo assim, a conduta descrita na denúncia não apresenta qualquer 

lesividade. A munição, ainda mais em quantidade tão diminuta, separada da arma de fogo 

não apresenta nenhum perigo ou risco de lesão ao bem jurídico. 
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 Por isso, é de se reconhecer a aplicação do princípio da insignificância ao presente 

caso, afastando, por consequência, a tipicidade da conduta atribuída ao denunciado. Com 

efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem evoluído para aplicar o princípio da 

bagatela ao crime de posse e porte de arma de fogo, quando o acusado é flagrado apenas 

com pequena quantidade de munição. 

 Não fosse o bastante, mostra-se flagrantemente desproporcional aplicar a 

reprimenda legal do crime de porte de arma, cuja pena é de 2 a 4 anos e multa, a quem 

portava apenas duas munições. Diante disso, requer seja o acusado absolvido 

sumariamente, nas formas do art. 397, III, do CPP. 

 

6. DOS PEDIDOS 

 Por fim, chegamos aos requerimentos. Normalmente, o candidato negligencia 

indevidamente esse tópico, seja porque não tem mais tempo ou porque não tem mais 

linhas. Todavia, trata-se de um dos tópicos mais importantes na prova e, especialmente, 

na prática. 

 Nos pedidos, recomendo que você reforce o pedido de observância das 

prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, que foi abordado previamente em 

tópico próprio e não esqueça de pedir a gratuidade de justiça, com base no art. 98 e 

seguintes do CPC, tendo em vista que os assistidos da Defensoria Pública não possuem 

condições de arcar com as custas processuais. 

 

 Além disso, no momento da resposta à acusação, o candidato deve pedir 

expressamente a intimação das testemunhas de defesa, arroladas em anexo. Isso porque o 

art. 396-A, CPP, preconiza que esse é o momento correto para apresentação do rol de 

testemunhas. De qualquer modo, caso o enunciado deixe claro que não foi possível o 

contato com as testemunhas, o examinador provavelmente deseja que você peça que o rol 

de testemunhas seja apresentado em banca (ou seja, na audiência), sob o fundamento de 

que não foi possível o contato com o assistido. 
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 É evidente que o candidato também deve pedir a rejeição tardia da denúncia ou a 

nulidade de algum ato processual ou prova, conforme fora previamente fundamentado no 

tópico “Das preliminares”. 

 

 Da mesma forma, o candidato deve reforçar os pedidos de mérito, como a 

absolvição sumária pela manifesta atipicidade da conduta; ou a absolvição sumária pela 

existência manifesta de causa excludente da ilicitude. Lembre-se: nesse momento, o 

fundamento legal para os pedidos de absolvição é o art. 397. 

 

 Por fim, após os pedidos, faça indicação do rol de testemunhas (não invente nome 

para as testemunhas; basta escrever “rol de testemunhas”); cidade; data; e ao final, a 

assinatura (não vá assinar a peça, por obséquio; apenas escreve defensor ou defensora 

pública). 

 

MODELO DE RESPOSTA 

 Ante o exposto, requer-se: 

 a) A concessão da gratuidade de justiça ao acusado, nos termos do art. 98 e s. do 

CPC; 

 b) A observância das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, previstas 

na LC n. 80/94 e LC estadual n._; 

 c) A rejeição tardia da denúncia, ante sua evidente inépcia, forte no art. 395, I, CPP; 

 d) A absolvição sumária do acusado, pela aplicação do princípio da insignificância e 

consequente atipicidade da conduta, com esteio no art. 397, III, CPP; 

 e) A intimação das testemunhas de defesa a seguir arroladas... (ou a apresentação 

das testemunhas de defesa em banca, tendo em vista que não foi possível o contato com o 

acusado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa). 

 Cidade, data (último dia do prazo já indicado no tópico tempestividade). 

 Defensor Público. 
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ENDEREÇAMENTO 

  

 Nesta peça também detalharemos a construção. 

 
 No que toca ao endereçamento da peça, não há grandes dificuldades, já que as 

alegações finais por memoriais serão destinadas ao juízo da instrução. Com efeito, ao final 

da audiência de instrução e julgamento, as alegações devem ser feitas de forma oral; 

contudo, em casos mais complexos ou com muitos réus, o juízo pode autorizar a 

apresentação dos memoriais por escrito no prazo de 5 dias (art. 403, §3º, CPP). 

 

Com a implementação do juízo de garantias (art. 3-A e seguintes do CPP, após 

modificação pela Lei 13.964/2019), as alegações finais serão analisadas pelo juízo da 

instrução e julgamento, ou seja, não haverá grandes mudanças em relação ao que já 

ocorre hoje. 

 

MODELO DE RESPOSTA 

AO JUÍZO DE DIREITO DA _VARA CRIMINAL DA COMARCA DE _, ESTADO DO_ 

 
 

CABEÇALHO 

 

 Não há necessidade maiores comentários aqui, porém não esqueça de indicar que 

o assistido está representado pela Defensoria Pública do Estado, e presentado pelo 

membro que subscreve a peça (essa é a forma técnica) com fundamento na Lei 

Complementar n. 80/94 e na Lei Estadual correspondente. Por fim, indique o nome da 

peça corretamente – ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS – e a fundamente no art. 403, 

§3º, CPP. 

MODELO DE RESPOSTA 

Processo nº. 

 

ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS 
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 NOME DO ACUSADO, já devidamente qualificado nos autos processuais, vem, 

através da Defensoria Pública do Estado de_, presentado por este Defensor Público que 

esta subscreve, com base na LC 80/1994 e na Lei Estadual n., apresentar 

ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS 

com fundamento no art. 403, §3º, do CPP, nos seguintes termos. 

 
 
1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

 Faça aqui um resumo breve dos principais fatos apresentados no enunciado da 

questão. Normalmente, o desenvolvimento dos fatos não é valorado com alta pontuação; 

logo, não desperdice muitas linhas no esforço histórico. Por fim, atente-se para o 

enunciado porque, algumas vezes, a questão dispensa o relato dos fatos. Nessa hipótese, 

simplesmente, crie um tópico (DOS FATOS ou algo semelhante) e em uma linha escreva 

“Dispensado”. 

 

2. DAS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 
 Na maioria das vezes, esse tópico consta expressamente do espelho e é bem 

valorado. Todavia, não desperdice muitas linhas aqui também. Apenas faça referência às 

principais prerrogativas, como o prazo em dobro; intimação pessoal com vista dos autos e 

dispensa de procuração. Fundamente as prerrogativas na Lei Complementar 80/94 e na Lei 

estadual correspondente. 

 
MODELO DE RESPOSTA 

Nos termos dos artigos 128 da LC nº 80/94 e da Lei Complementar Estadual n. _, 

são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública a intimação pessoal, com vista dos 

autos, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; além de representar a parte, em feito 

administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os 

quais a lei exija poderes especiais. 
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3. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE 

 
 Mais uma vez seja breve nesse tópico. Lembre-se: a maior pontuação se encontra 

nos fundamentos jurídicos da questão, especialmente, preliminares, teses de mérito e 

pedidos. Muitas vezes, os candidatos perdem muitas linhas nos tópicos iniciais, e acabam 

ficando sem tempo e/ou linhas para desenvolver o principal. 

 

 De qualquer forma, explique brevemente porque a peça cabível é Alegações Finais 

por Memoriais: após o fim da audiência de instrução e julgamento, não foram feitas as 

alegações finais de forma oral, porque o caso era complexo ou havia muitos réus ou ainda 

foi requerida a realização de diligências. O fundamento legal, como já disse, é o art. 403, 

§3º, do CPP. Não se esqueça que a acusação já deve ter apresentando suas alegações 

finais por memoriais, já que a defesa fala por último. 

 

 Quanto à tempestividade, explique como fez a contagem do prazo, lembrando que 

o prazo de 5 dias para apresentação das alegações finais por memoriais é simples (e não 

em dias úteis, como no CPC); e que o prazo para a Defensoria Pública é contato em dobro. 

O prazo se inicia com a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública, com vista dos 

autos. Normalmente, a questão deixa claro o dia em que o processo foi entregue no setor 

administrativo da Defensoria Pública (esse será o dia de início). 

 

MODELO DE RESPOSTA 

As Alegações Finais por Memoriais são o instrumento adequado para apresentar a 

defesa do acusado após o fim da audiência de instrução e julgamento, forte no art. 403, 

§3º, do CPP. 

De acordo com o dispositivo legal, o prazo para apresentação das alegações finais 

por memoriais é de 5 dias, contado em dobro para a Defensoria Pública, conforme a LC 

80/94. Logo, como os autos foram recebidos no dia_, o último dia do prazo é _, sendo, 

portanto, tempestiva a peça. 
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4. DAS PRELIMINARES 

 
 Aqui começamos de fato o estudo dos fundamentos jurídicos da peça. O enunciado 

das questões normalmente trará diversas irregularidades processuais, de modo que o 

candidato deve ficar muito atento a todas as nulidades presentes e apontar todas de 

forma motivada nesse espaço. 

 

 Na peça de alegações finais por memoriais, as preliminares mais comuns são 

ausência de intimação do acusado para a audiência; irregularidades praticadas na 

audiência; provas ilícitas produzidas na fase de instrução e diligências etc. 

 

 Se houver mais de uma preliminar, abra sub-tópicos: 4.1, 4.2, 4.3. etc. A 

organização em tópicos e sub-tópicos ajuda (e muito) no melhor entendimento da questão 

pelo examinador, deixando a leitura mais simples, fluida e prazerosa. Além disso, muitas 

vezes, a palavra-chave constante do espelho da questão já está exposta no nome do 

tópico, garantindo preciosos pontos. 

 

 De qualquer maneira, não esqueça de fundamentar corretamente as 

irregularidades e pedir, de antemão, o reconhecimento das nulidades. Lembre-se que 

algumas nulidades ocasionam a total nulidade do processo; outras apenas geram a 

nulidade a partir de determinado ato (ex.: nulidade do processo a partir da decisão que 

designou audiência; nulidade dos interrogatórios etc.). 

 

MODELO DE RESPOSTA 

4.1. Da Nulidade da Audiência de Instrução 

 

 Inicialmente, é forçoso reconhecer a nulidade da audiência de instrução e 

julgamento, porque o acusado não foi trazido da unidade prisional, sob o fundamento de 

ausência de escolta. Ora, Excelência, o acusado não pode ser punido pela precária 

organização do Estado. 
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 Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o acusado possui o 

direito de comparecer à audiência de instrução e julgamento, assim como acompanhar 

todos os atos processuais, como garante o art. 8, 2, d e f, CADH. Acertadamente, a 

jurisprudência pátria tem reforçado o direito do acusado ao comparecimento, de modo 

que sua ausência por falta de intimação ou por impossibilidade do Estado acarreta a 

nulidade do ato. 

 Portanto, requer seja anulada a audiência de instrução e julgamento, pela violação 

do contraditório e da ampla defesa; como consequência, requer seja designada nova 

audiência. 

 

5. DOS FUNDAMENTOS DE MÉRITO 

 

 Aqui é o momento em que se espera mais do candidato. Em regra, as teses 

elaboradas e fundamentas nesse espaço são as mais bem pontuadas. Logo, espera-se do 

candidato uma correta explanação das teses defensivas, demonstrando não apenas o 

conhecimento teórico da lei, doutrina e jurisprudência, mas também, senão sobretudo, do 

viés crítico, tão caro à função de defensora ou defensor público. 

 

 Digo isso porque muitas vezes uma tese que é amplamente minoritária na doutrina 

e na jurisprudência é justamente a tese que se deve defender na prova e que, por 

consequência, consta no espelho. Logo, você deve sustentar a tese minoritária de modo 

confiante e crítico; por isso, o estudo para a Defensoria Pública é tão único e particular. 

 

Obs.: Para a construção do viés crítico (desconstrução do viés padrão ou fator Julia 

Roberts, como diria Lênio Streck), recomendo a leitura de autores garantistas, 

especialmente, na esfera penal e processual penal, como Aury Lopes Jr; Gustavo Badaró; 

Andrea Nicolitt; Alexandre Morais da Rosa; assim como o acompanhamento dos podcasts 

criminal player e dúvida razoável. 

 

 Assim como no tópico das preliminares, reforço a importância da divisão das 

principais teses em sub-tópicos. Dessa forma, aborde a absolvição pela manifesta 

https://www.conjur.com.br/2012-out-25/senso-incomum-fator-julia-roberts-ou-quando-supremo-erra
https://www.conjur.com.br/2012-out-25/senso-incomum-fator-julia-roberts-ou-quando-supremo-erra
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atipicidade da conduta em um tópico; a absolvição pela excludente de ilicitude da legítima 

defesa em outro tópico etc. 

 

 As principais teses de mérito que podem ser abordadas nas alegações finais por 

memoriais são: aplicação do princípio da insignificância, com o consequente 

reconhecimento da atipicidade da conduta (art. 386, III, CPPP); a existência de causa 

excludente da ilicitude, como legítima defesa ou estado de necessidade (art. 386, VI, CPP); 

a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, II, V ou VII, CPP); e ainda a 

desclassificação para outro delito com pena mais leve. 

 

MODELO DE RESPOSTA 

5.1. Da Absolvição pelo reconhecimento do Erro de Tipo 

 

 De acordo com a denúncia, o acusado teria furtado uma bicicleta ao fim de uma 

festa. Ocorre que, como ficou provado pelos depoimentos das testemunhas e 

interrogatório do acusado, a bicicleta subtraída era absolutamente idêntica a sua. 

 

 Por essa razão, ao sair da festa, o acusado pegou a bicicleta da vítima, imaginando 

se tratar na verdade de sua bicicleta. 

 

 Ora, Excelência, trata-se, sem sombra de dúvidas, de fato praticado sob erro de 

tipo. Com efeito, o acusado errou sobre o elemento do tipo coisa de outrem, já que não 

percebeu se tratar de bicicleta de outra pessoa. Nesse sentido, o art. 20 do CP preconiza 

que o erro de tipo exclui o dolo, permitindo a punição apenas pela forma culposa, caso 

prevista em lei. 

 

 Ocorre que, no caso em tela, mesmo que Vossa Excelência entenda se tratar de 

erro de tipo escusável, não existe a modalidade culposa do crime de furto. Logo, requer 

seja absolvido o acusado, com base no art. 386, III, do CPP.  
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6. DOSIMETRIA DA PENA 

 
 A dosimetria da pena é tópico essencial nas alegações finais por memoriais. Nesse 

momento, o candidato deve abordar de forma cuidadosa como o cálculo da pena deve 

ocorrer, com base no disposto no artigo 68 do Código Penal. 

 

 Primeiramente, é importante tratar das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, 

para se chegar na pena base. Claro que você irá fundamentar a aplicação da pena base no 

mínimo legal. Em seguida, o candidato deve apresentar as causas atenuantes de pena, 

como a confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) e a menoridade (art. 65, I, CP). Note que 

muitas vezes o acusado é reincidente, de modo que é importante defender a 

compensação da agravante da reincidência (art. 61, I, CP) com a atenuante da confissão 

espontânea, por exemplo, na esteira do entendimento do STJ. 

 

 Ainda em relação às atenuantes, é importante pedir o afastamento da súmula 231 

do STJ, segundo a qual a aplicação de causa atenuante não pode reduzir a pena aquém do 

mínimo legal. Ora, o entendimento do STJ, embora sumulado, viola frontalmente o 

princípio da legalidade, porque não existe nenhuma vedação legal nesse sentido. Não 

bastasse isso, a súmula viola o princípio da isonomia, porque deixa de privilegiar aquele 

que faz jus a alguma causa atenuante de pena, em detrimento daquele que não o faz. 

 

 Por fim, analise as causas de aumento e as causas de diminuição. No que toca às 

causas de aumento, peça sua exclusão, caso haja fundamento para tanto; ou pelo menos a 

aplicação da majorante na fração mínima. Em relação às causas de diminuição, por outro 

lado, fundamente sua aplicação na fração máxima. As causas de diminuição mais comuns 

são a tentativa (art. 14, II, CP), participação de menor importância (art. 29, §1º, CP); 

arrependimento posterior (art. 16); furto privilegiado (art. 155, §2º, CP) e tráfico 

privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06). 

 

 Mais uma vez, entendo interessante tentar dividir a abordagem das fases de 

cálculo da pena em sub-tópicos, para deixar sua peça bem organizada. 
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PADRÃO DE RESPOSTA 

6.1. DA PRIMEIRA FASE 

 No que toca à primeira fase do cálculo da pena, percebe-se que as circunstâncias 

do art. 59 do CP são todas favoráveis ou neutras ao acusado. Com efeito, não há nada 

destoante do normal em relação aos motivos, circunstâncias ou consequências do crime. 

Além disso, não constam informações suficientes nos autos acerca da conduta social ou 

personalidade do agente. Por fim, o acusado apresenta bons antecedentes. Diante disso, 

requer seja aplicada a pena base no patamar mínimo. 

6.2. DA SEGUNDA FASE 

 Em relação à segunda fase do cálculo penal, deve-se reconhecer a presença da 

atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d. Com efeito, não obstante o 

acusado tenha alegado que praticou o crime em legítima defesa, sua confissão ainda deve 

ser reconhecida em seu favor, forte no enunciado de Súmula 545 do STJ. Não havendo 

causas agravantes, requer seja aplicada a pena intermediária aquém do patamar mínimo 

legal, afastando-se, por consequência, a súmula 231 do STJ por violar os princípios da 

isonomia e da legalidade. 

 

6.3. DA TERCEIRA FASE 

 Por fim, no que toca à terceira fase da dosimetria da pena, é imperativo aplicar a 

causa de diminuição do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP), tendo em vista que o acusado 

é primário, possui bons antecedentes e o bem subtraído é de pequeno valor. Diante disso, 

requer seja aplicada a minorante em sua fração máxima – 2/3, ou mesmo a aplicação 

isolada da pena de multa. 

 
7. DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE PENA 

 
 Como sabemos, o tempo que o acusado permaneceu preso provisoriamente 

durante o processo deve ser descontado de sua pena, para evitar o bis in idem. Nesse 

sentido, o art. 387, §2º, do CPP, determina que o juízo deve computar o tempo de prisão 

provisória para fins de fixação do regime inicial de pena. Isso é justamente a detração, e 
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sempre devemos pedir para que ela seja realizada na sentença, caso o acusado tenha 

ficado preso por algum tempo durante o processo, ok?16 

 

 Após a realização da detração, o juízo deve fixar o regime inicial de cumprimento 

da pena, que pode ser fechado, semiaberto ou aberto, conforme o artigo 33 do Código 

Penal. Os critérios para determinação do regime inicial são a pena fixada na sentença e a 

reincidência ou primariedade do agente. Se a pena aplicada for igual ou inferior a 4 anos, o 

regime adequado é o aberto; caso a pena seja superior a 4 anos e igual ou inferior a 8 

anos, o regime apropriado é o semiaberto; e se a pena aplicada for superior a 8 anos, o 

regime adequado é o fechado 

 

 Pois bem, caso o acusado seja reincidente, a lei determina que ele deve iniciar o 

cumprimento de pena no regime fechado. Ocorre que isso é muito desproporcional, 

quando o agente, inobstante seja reincidente, pratica crime cuja pena é leve. Por isso, o 

enunciado de Súmula 269 do STJ autoriza que o acusado reincidente condenado a pena 

igual ou inferior a 4 anos inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Essa é uma 

boa tese para a defesa, então fique atento a sua presença na prova. 

 

MODELO DE RESPOSTA 

 O acusado ficou preso provisoriamente por 10 meses, de acordo com os autos 

processuais. Destarte, o período de prisão provisória deve ser descontado na pena final, 

como determina o art. 387, §2º, do CPP. 

 Com base na pena aplicada, e considerando a detração, bem como a primariedade 

do denunciado, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o aberto, de acordo 

com o art. 33, §2º, c, do CP. 

 

 

 
16 Em relação a esse ponto especificamente, CUIDADO: em questões abertas que não seja a peça processual, 
pode ser questionado a você se quem faz a detração é o juiz sentenciante ou o juiz da Execução Penal. Digo 
isso pois existe corrente que entende que a detração é algo a ser aferido na execução penal, pelo juiz 
responsável por esse momento processual. Ocorre que, como Defensores, devemos defender que a 
detração é feita já em sede de sentença, pois, a depender do caso concreto, isso pode significar um regime 
de pena mais brando ou, até mesmo, sua extinção por cumprimento.  
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8. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO OU SUSPENSÃO DA PENA 

  

Em algumas situações, a lei permite a substituição da pena privativa de liberdade 

por penas restritivas de direito, conforme o artigo 44 do Código Penal. Todavia, o 

candidato deve observar se estão presentes os requisitos legais antes de pedir a 

substituição. Com efeito, somente é possível substituir a pena privativa por PRDs quando a 

pena aplicada é igual ou inferior a 4 anos, o crime não for cometido com violência ou grave 

ameaça; ou caso o crime seja culposo, independentemente da pena aplicada. Além disso, 

o réu não pode ser reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

CP devem ser favoráveis. 

 

 Não esqueça, porém, que o acusado reincidente ainda pode fazer jus à substituição 

da pena privativa por pena restritiva, caso a medida seja socialmente recomendável e a 

reincidência não seja específica (art. 44, §3º, CP). 

 

 De qualquer forma, se a substituição não for possível, ainda pode ser cabível a 

suspensão da execução da pena ou sursis penal, previsto no art. 77 do CP (logo, trata-se de 

medida subsidiária). Perceba que a suspensão da pena é possível, mesmo que o crime seja 

praticado com violência ou grave ameaça; porém, a pena aplicada não pode ser superior a 

2 anos; o acusado não pode ser reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais 

do art. 59, CP devem ser favoráveis. 

 

 Por fim, destaco que a suspensão da pena pode ser concedida ainda ao acusado 

maior de 70 anos ou doente, caso a pena aplicada não seja superior a 4 anos (art. 77, §2º, 

CP). Por isso, é importante sempre atentar para a idade do acusado, já que isso possui 

efeitos vários no Direito Penal, como a redução do prazo prescricional, a possibilidade de 

prisão domiciliar e ainda a concessão de suspensão da pena. 

 

 

 

 



#RUMOADP2021 

 

 

62 

CURSO RDP 

VADINHO RDP© 
MODELOS DE PEÇAS PARA DPE 

MATERIAL GRATUITO 

@CURSOEBLOGRDP 

9. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

  

Se o acusado ainda estiver preso nesse momento, é importante pedir a revogação 

da prisão preventiva ou ainda o relaxamento da prisão. Apenas para lembrar: a revogação 

é cabível, quando os fundamentos da prisão não mais subsistem. Por sua vez, o 

relaxamento é cabível, quando a prisão é ilegal. 

 

 Dessa forma, se os fundamentos legais, como garantia da ordem pública ou 

conveniência da instrução criminal, não mais subsistirem, peça a revogação. Por outro 

lado, caso a prisão esteja perdurando por prazo excessivo ou não tenha sido realizada 

audiência de custódia, peça o relaxamento da prisão. 

 

MODELO DE RESPOSTA 

 A prisão preventiva foi decretada com base na conveniência da instrução criminal, 

conforme decisão pela prisão preventiva. Ocorre que a instrução processual já foi 

encerrada, com o fim da audiência e realização das diligências. Ora, sendo assim, não 

subsiste mais o fundamento da prisão preventiva. Por essa razão, forte no art. 316 do CPP, 

requer-se a revogação da prisão preventiva. 

 

10. DOS PEDIDOS 

 

 Por fim, chegamos aos requerimentos. Normalmente, o candidato negligencia 

indevidamente esse tópico, seja porque não tem mais tempo ou porque não tem mais 

linhas. Todavia, trata-se de um dos tópicos mais importantes na prova e, especialmente, 

na prática. 

 Nos pedidos, recomendo que você reforce o pedido de observância das 

prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, que foi abordado previamente em 

tópico próprio; e não esqueça de pedir a gratuidade de justiça, com base no art. 98 e 

seguintes do CPC, tendo em vista que os assistidos da Defensoria Pública não possuem 

condições de arcar com as custas processuais. 
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 Além disso, no momento das alegações finais por memoriais, o candidato deve 

reforçar os pedidos feitos nas preliminares, bem como os pedidos de mérito, como a 

absolvição ou a desclassificação. 

 

Lembre-se ainda de pedir a aplicação da pena em seu patamar mínimo, com a 

aplicação das atenuantes e causas de diminuição. Além disso, peça mais uma vez a fixação 

do regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa por PRD, ou 

subsidiariamente, a suspensão da pena. 

 

 Por fim, após os pedidos, faça indicação da cidade; data; e ao final, a assinatura 

(não vá assinar a peça, por obséquio; apenas escreve defensor ou defensora pública). 

 

MODELO DE RESPOSTA 

 Ante o exposto, requer-se: 

 a) A concessão da gratuidade de justiça ao acusado, nos termos do art. 98 e s. do 

CPC; 

 b) A observância das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, previstas 

na LC n. 80/94 e LC estadual n._; 

 c) A nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o 

acusado não foi levado à audiência, não obstante esteja sob custódia do Estado, em clara 

violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 

 d) A absolvição do acusado, pelo reconhecimento do erro de tipo, com esteio no 

art. 386, III, CPP; 

 e) A aplicação da pena base no patamar mínimo; o reconhecimento da atenuante 

da confissão espontânea e ainda a aplicação da minorante do furto privilegiado; 

 f) A realização da detração, com base no art. 387, §2º, CPP; e após, a fixação do 

regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, c; 

 g) A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, 

com suporte no art. 44, do CP; ou subsidiariamente, a suspensão da pena, prevista no art. 

77, do CP; 
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 h) A revogação da prisão preventiva do acusado, por não mais subsistir o 

fundamento da conveniência da instrução criminal, forte no art. 316 do CPP. 

 Cidade, data (último dia do prazo já indicado no tópico tempestividade). 

 Defensor Público 

 

 

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE SÃO LUÍS/MA – TRIBUNAL DO JÚRI 

(Pule apenas uma linha) 

Referências (n.º do processo, recorrente, recorrido) – 

ENZO MIGUEL, já qualificado nos autos, por intermédio do Defensor Público 

que esta subscreve, vem, à presença de V. Exa., interpor o presente RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO, com base nas disposições trazidas pelo Código de Processo Penal, pelas razões de 

fato e de direito a seguir aduzidas. Requer, desde já, após formação do contraditório, a 

RETRATAÇÃO da sentença de pronúncia. Caso mantida a decisão, que seja o recurso 

encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para que seja devidamente 

processado e provido. 

 
Nestes termos, Pede deferimento. 

 
São Luís/MA, 29 de novembro de 2018. 

 
Defensor Público do Estado do Maranhão 

 
(PULAR 01 LINHA) 

 

RAZÕES RECURSAIS 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL 

 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 
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I – DOS FATOS: 

 

 Em síntese, Enzo Miguel, foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado 

pela impossibilidade de defesa da vítima. Com a devida vênia, conforme se demonstrará, a 

sentença guerreada não merece prosperar.  

 

II - DO CABIMENTO, TEMPESTIVIDADE E PRERROGATIVAS17.  

 

O Recurso em Sentido Estrito é o instrumento adequado para impugnar a sentença 

de pronúncia, conforme as disposições do Código de Processo Penal.  

 

Assim, o prazo para interposição do recurso é de 05 (cinco) dias, contado em dobro 

para a Defensoria Pública, conforme a LC 80/94 e a LCE nº 19/94 do Estado do Maranhão. 

Tendo os autos sido recebidos no dia 19/11/2018, findou-se o prazo no dia 29/11/2018, 

sendo, portanto, tempestiva a peça. 

 

III – PRELIMINARMENTE: NULIDADE  - DO EXCESSO DE LINGUAGEM.  

 

Inicialmente, verifica-se que o magistrado, ao pronunciar o acusado, emitiu juízo de 

certeza a respeito da autoria do crime e valorando as circunstâncias. Nessa hipótese, deve 

ser reconhecida a nulidade da sentença de pronúncia, sendo determinado o retorno dos 

autos ao juízo de primeiro grau para que seja proferida nova decisão, por desrespeito aos 

ditames legais, que preconiza que o juiz, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à 

indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria. 

 
IV – DO MÉRITO.  

 

Caso não se anule o processo, o que se admite apenas em respeito ao princípio da 

eventualidade, devem ser consideradas as seguintes teses de mérito. 

 
17 Perceba que nesse modelo colocamos vários tópicos dentro de apenas um. Isso pode e não há qualquer 
problema. Ocorre quando há poucas linhas. Recomendamos, no entanto, que o aluno faça em tópicos 
separados, caso tenha linhas sobrando. 
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A) DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO POR FALTA DE ANIMUS NECANDI: ELEMENTO 

SUBJETIVO DO TIPO 

 

De acordo com os elementos de convicção constante dos autos, ainda que seja tida 

por ilícita a ação do recorrente, compulsando detidamente os autos, percebe-se que não 

há prova cabal e incontroversa de que o recorrente desejava o resultado letal em relação à 

vítima. 

 

Ao revés disto, a realidade fática, apurou-se que o recorrente não tinha a intenção 

de matar a vítima, não sendo possível configurar o crime de tentativa de homicídio. Isto 

porque, para configurar o crime, deve o autor agir com vontade, ou seja, há de se existir 

nexo de causalidade e, por fim, o dano e o resultado da ação não ocorrer por 

circunstâncias alheias à sua vontade. 

 

Compulsando-se o caderno processual, observa-se que as provas testemunhais 

produzidas demonstram que ambos, recorrente e vítima, estavam em estado de 

embriaguez e sequer se recordam do ocorrido. Afora disto, as testemunhas que 

presenciaram o fato afirmaram que não presenciaram qualquer briga ou discussão. No que 

tange às informações prestadas pela Sra. Rebecah Millenne, estas não podem servir de 

elemento de convicção para o magistrado, posto sua total parcialidade e ausência de 

indicação de elementos concretos, tratando-se, pois, de meras conjecturas e 

elucubrações. 

 

Ademais, resta demonstrando pelo depoimento do acusado a incapacidade do 

mesmo no momento dos fatos em razão da embriaguez, ainda que não venha a se 

considerar como plenamente incapaz. Nessa esteira, não pode tal fato ser de todo 

desprezado pelos julgadores. 

 

Vale ressaltar que o acusado nunca se envolveu em nenhuma briga, sendo RÉU 

PRIMÁRIO e com BONS ANTECEDENTES, posto que o citado processo em tramitação 
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perante o juizado especializado em violência doméstica não é capaz de retirar-lhe esta 

condição, nos termos sumulado pelo STJ.  

 

Desse modo, Excelências, não restaram demonstrados elementos comprobatórios 

da intenção do acusado em praticar o crime de homicídio, essencial para a capitulação dos 

delitos dolosos contra a vida. Em outras palavras, não há nos autos nenhum elemento que 

demonstre que o acusado pretendia matar a vítima. 

 

Necessário dizer, portanto, que pretender levar o recorrente a julgamento popular 

nesse caso é contrariar as provas colhidas nos autos, uma vez que não existe prova da sua 

intenção em praticar o crime de homicídio. 

 
Requer assim, a reforma da decisão que pronunciou o recorrente para que este 

Egrégio Tribunal desclassifique a conduta do acusado para o crime de lesão corporal, nos 

moldes fixados pelo Código Penal Brasileiro. 

 

B) DO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E/OU ARREPENDIMENTO EFICAZ: 

 
Pela eventualidade, Caso Vossas Excelências entendam que existiu animus necandi 

na hipótese dos autos, verifica-se que o recorrente deixou de prosseguir com a execução 

por vontade própria, sendo plenamente possível, se quisesse, continuar com a execução 

do crime e matar a vítima. 

 

Conforme apurado na instrução criminal, o recorrente, por ocasião dos fatos, 

desferiu apenas um golpe de faca contra a vítima. Porém, em dado momento, 

interrompeu voluntariamente a agressão de modo que o delito não se consumou por ato 

voluntário do recorrente e não por circunstâncias alheias à sua vontade. O recorrente, 

inclusive, gritou por socorro, a fim de evitar que mal pior pudesse ocorrer. 

 

Desta forma, o acusado deve responder pelo ato praticado, qual seja, lesão 

corporal, nos termos do estabelecidos pelo Código Penal ao tratar do instituto da 
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Desistência Voluntária. O que, desde já, se REQUER.  

 
C) DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA 

 
Subsidiariamente, caso não desclassificado o crime, o argumento do 

magistrado para incidir a qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima não é 

admissível. Diz-se isso, pois, conforme se extrai dos autos, o recorrente encontrava-se em 

estado de embriaguez e para que incorra na referida qualificadora faz-se necessário que 

tenha o agente do fato agido com a intenção de impedir que a vítima pudesse oferecer 

resistência à ação. Contudo, é de fácil percepção que o recorrente não se encontrava em 

condições de realizar tal juízo de valor. Assim, inviável a incidência da qualificadora. 

 
IV – DO PEDIDO: 

 

ANTE O EXPOSTO, a defesa requer que seja conhecido e provido o presente 

recurso, com o fim de reforma da decisão recorrida para: 

 

a) ANULAR a sentença de pronúncia, por ter incorrido em excesso de linguagem e assim 

retornar os autos ao juízo de origem para que outra seja proferida;  

 

b) Que em sendo ultrapassada a preliminar acima, que seja operada a DESCLASSIFICAÇÃO 

da conduta pela falta de animus necandi; 

 

c) Subsidiariamente à DESCLASSIFICAÇÃO pelo reconhecimento da existência de 

desistência voluntária nos termos fixados pelo Código Penal; 

 

d) Somente pela eventualidade, caso não ocorra a desclassificação pelas razões expostas, 

que seja AFASTADA A QUALIFICADORA diante da insubsistência dos motivos que levaram o 

magistrado a incluí-las na pronúncia. 

 

Termos em que, Pede e Espera Deferimento. 
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São Luís/MA, 29 de novembro de 2018. Defensor Público do Estado do Maranhão. 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MARANHÃO 

 

Processo originário nº... 

 

VITINHO, já qualificado nos autos da ação originária, assistido juridicamente 

pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, órgão essencial à função da justiça, 

presentado por este Defensor Público que esta subscreve, com base na LC 80/1994 e na 

LCE 19/1994, vem à presença de V. Exa. propor a presente REVISÃO CRIMINAL COM 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, com base nas disposições trazidas pelo Código de 

Processo Penal, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 

 
1 – DOS FATOS (DISPENSADOS) 

(Pule uma linha) 

2. PRELIMINARMENTE 

 

2.1 – DA COMPETÊNCIA 

 

A competência para processar e julgar a referida ação de revisão criminal é do 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme previsão no Código de Processo 

Penal, tendo em vista que compete aos Tribunais de Justiça processar e julgar as revisões 

criminais das sentenças proferidas por juízes estaduais a ele vinculados. 

 

2.2 CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE 

 

 Nos termos do Código de Processo Penal, a revisão criminal é cabível em três 

REVISÃO CRIMINAL 
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situações: a) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal 

ou à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, 

exames ou documentos comprovadamente falsos; e c) quando, após a sentença, se 

descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine 

ou autorize diminuição especial da pena. 

 

 Considerando a certidão de trânsito em julgado carreada aos autos, e sobretudo o 

fato de que a sentença do magistrado fundou-se em prova comprovadamente falsa, cabível 

a revisão criminal. 

 

 Além disso, diferente da ação rescisória no âmbito cível, a revisão criminal não se 

sujeita a prazo decadencial ou prescricional, razão pela qual é tempestiva sua propositura. 

 

 Por fim, é preciso ressaltar que há o surgimento de uma prova nova (testemunha, 

afirmando que mentiu durante o julgamento). Por outro lado, considerando que o 

procedimento da revisão criminal não admite produção de provas, ressalvadas as pré-

constituídas e documentadas aos autos, junta-se a esses autos o depoimento da 

testemunha tomado em ação de antecipação de provas, tendo em vista que não mais 

existe no NCPC a outrora ação de justificação. 

 

3. DAS NULIDADES PROCESSUAIS 

 

3.1 Utilização indevida de algemas 

 

 O acusado permaneceu todo o julgamento algemado, sem qualquer necessidade e 

ao arrepio da Súmula Vinculante nº 11. Desta forma, ante a clara violação da dignidade da 

pessoa humana, fundamento constitucional expresso na Constituição de 1988, requer a 

anulação do julgamento. 
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3.2 Quebra da Imparcialidade do Juiz Presidente 

 

 O sistema adotado no Brasil é o acusatório, em que cada órgão deve desempenhar 

uma função distinta. Ao Juiz, por exemplo, é atribuído o poder de julgar, devendo este 

conduzir o processo de maneira imparcial. 

 No caso dos autos, como se observa das perguntas feitas pelo magistrado 

presidente, este não agiu com imparcialidade ao conduzir o procedimento em plenário, 

razão pela qual requer a anulação do julgamento por violação à imparcialidade, princípio 

processual-constitucional expresso. 

 
3.3. Ausência do Quesito Genérico Obrigatório 

 
Além das outras nulidades, o julgamento é ainda eivado de vício na quesitação, pois 

de acordo com o Código de Processo Penal, deveria o magistrado ter constado o quesito 

obrigatório, cuja redação é “o jurado absolve o acusado?”. No entendimento do STJ, assim 

como do STF, a ausência deste quesito é causa de nulidade absoluta, devendo ser, por 

consequência, anulado o julgamento para que outro seja realizado em seu lugar. 

 

4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

4.1 Absolvição por ausência de provas 

 

A única prova colhida e utilizada para a condenação do réu consistiu em um 

depoimento de testemunha que afirmou “ter tomado conhecimento da prática delituosa 

por terceiros, porém que não saberia informar suas identificações e que o acusado 

correspondia às características físicas do indivíduo”, ou seja, a testemunha não presenciou 

os fatos! 

 

Recorde-se ainda da tese fixada pelo STJ, cujo testemunho por ouvir dizer (hearsay 

rule), produzido somente na fase inquisitorial, não serve como fundamento para 

pronúncia. 
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4.2 Dosimetria da pena 

 

 Face à eventualidade, requer a este Tribunal que, não acolhendo as teses 

anteriores, fixe a pena no mínimo legal e reconheça os direitos subjetivos decorrentes, 

inclusive a fixação do regime inicial mais favorável, além de considerar a detração penal 

em razão da pena já cumprida. 

 

4.3 Pedido de indenização 

 

O Código de Processo Penal prevê taxativamente a possibilidade de pedido de 

indenização, sendo inclusive esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A 

Constituição também assegura justa indenização por erro judiciário. Assim, considerando 

que há provas suficientes do erro judiciário, requer a fixação de indenização cabível em 

favor do autor, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  

 

4.4  Do pedido de efeito suspensivo 

 

 Muito embora a revisão criminal não tenha efeito suspensivo ex lege, considerando 

as peculiaridades do caso, sobretudo porque o requerente está preso de maneira ilegal, ao 

juízo é dado o poder geral de cautela, fixado no Código de Processo Civil, cuja 

interpretação aplica-se, pelo diálogo das fontes, ao processo penal. Assim, requer o 

recebimento no efeito suspensivo, a fim de que suspenda a execução da pena do 

requerente, porquanto inconvencional, inconstitucional e ilegal a referida prisão. 

 
5. DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer, além da observância das prerrogativas dos membros da 

Defensoria Pública: 
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5.1 O recebimento e processamento da ação revisional, com a concessão de efeito 

suspensivo, a fim de que seja o requerente posto em liberdade até o julgamento definitivo 

da presente ação; 

 

5.2. O deferimento da justiça gratuita, assim como a observância das prerrogativas da 

Defensoria Pública; 

 

5.3. A anulação do julgamento em razão das preliminares alegadas, a saber, a) ausência de 

quesito obrigatório de absolvição, b) ter sido o acusado submetido a julgamento algemado 

e c) pela quebra da imparcialidade do Presidente do Tribunal do Júri; 

 

5.4 Quanto ao mérito, requer: a) a absolvição em razão da inexistência de autoria, uma vez 

que prova de ter o requerente concorrido para a infração penal; 

 

5.5 Subsidiariamente, face à eventualidade, requer a aplicação de todas as circunstâncias 

judiciais favoráveis; E por fim, subsidiariamente, caso não acolhidos os pleitos anteriores, a 

fixação penal mais vantajosa, assim como o reconhecimento da detração penal; 

 

7.6 A citação do Estado do Maranhão para que apresente resposta acerca do pedido 

indenizatório, e que, integralizado o contraditório, seja fixada indenização ao requerente 

pelo erro judiciário devidamente demonstrado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais). 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

 São Luís - MA, Data. 

 

Defensor Público. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

BELO HORIZONTE 

 

 JOSÉ, já qualificado nos autos, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS, vem, com espeque no artigo 593, inciso I, do CPP, e nos termos do 

artigo 129, inciso VII, da Lei Complementar Federal n. 80/94, bem como artigo 45, incisos 

III e IV, da Lei Complementar Estadual n. 65/03, interpor recurso de APELAÇÃO da r. 

sentença de fls que nesta data recebe ciência. 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

Nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar Federal n. 80/94 e do 

artigo 74, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 65/03, é prerrogativa dos membros da 

Defensoria Pública receber intimação pessoal que somente se efetiva mediante a entrega 

dos autos com vista. 

 Vale destacar que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de 

Justiça já firmaram o entendimento de que quando uma sentença é proferida pelo juiz na 

própria audiência, mesmo na presença do Defensor ou da Defensora Pública, a intimação 

pessoal somente se concretizará com a remessa dos autos à Defensoria Pública. 

 
DO PEDIDO 

 

 Portanto, a Defensoria Pública requer o recebimento do presente recurso, seu 

processamento e, após eventuais contrarrazões do Ministério Público, pugna pela remessa 

dos autos à Superior Instância para apreciação das Razões que seguem. 

 
 Nestes termos, pede deferimento. 

 
(Local, data, Defensor público) 

 

APELAÇÃO CRIMINAL 
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EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Autos n.... 

Apelante: José 

Apelado: Ministério Público 

 Colenda Câmara, 

 Eminente desembargador(a) relator(a) 

 Douto(a) Procurador(a) de Justiça. 

 

1 – DOS FATOS: 

 
 José, já qualificado nos autos, está sendo processado e foi condenado pela suposta 

prática do delito previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal porque, no dia no dia 20 de 

janeiro de 2018, na cidade de Belo Horizonte, por volta das 17h, teria subtraído, para si, 

mediante o emprego de uma arma branca - faca - um veículo automotor pertencente à 

vítima Joaquim. 

 

 Inconformado com o decreto condenatório, requer a reforma da r. sentença pelos 

fundamentos a seguir expostos. 

 

2 - DAS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA  

 

Nos termos dos artigos 128 da Lei Complementar nº 80/94 e 74 da Lei 

Complementar Estadual n. 65/03, são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, 

receber, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e 

grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos, 

além de representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de 

mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais. 

 

3- PRELIMINARES 

 
3.1 – Da nulidade decorrente do abreviamento procedimental 
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 Consoante se verifica nos autos, a denúncia foi oferecida pela acusação ainda na 

audiência de custódia com o imediato recebimento da denúncia. 

 

 Com efeito, a audiência de custódia não tem por finalidade a prática de atos 

processuais acusatórios, mas apenas a de apresentar o preso, sem demora, à autoridade 

judiciária competente para que sejam avaliadas as condições de sua prisão, a regularidade 

do flagrante e a eventual ocorrência de tortura, em atendimento ao que preceitua o artigo 

9º, item 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, bem 

como o artigo 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

 

 Assim, requer-se o reconhecimento da aludida nulidade processual a partir do 

recebimento da denúncia prematuramente oferecida pelo órgão de acusação, já que a 

medida configura verdadeira violação ao direito à ampla defesa. 

 

3.2 – Da nulidade decorrente da não intimação prévia do acusado antes da remessa dos 

autos à Defensoria Pública. 

 

Consoante narrativa fática, verifica-se que inicialmente o acusado havia constituído 

advogado particular e em razão da inércia deste em ofertar a resposta à acusação os autos 

foram remetidos à Defensoria Pública sem a prévia intimação do apelante. 

 

 A ausência da referida providência enseja a nulidade de todos os atos processuais a 

partir de então em razão da clara violação à ampla defesa, já que consiste em direito de o 

acusado escolher o seu Defensor, nos termos do que preceitua a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos em seu artigo 8, item 2.  

 
 Portanto, a defesa requer a declaração de nulidade do processo a partir da 

resposta à acusação. 

 



#RUMOADP2021 

 

 

77 

CURSO RDP 

VADINHO RDP© 
MODELOS DE PEÇAS PARA DPE 

MATERIAL GRATUITO 

@CURSOEBLOGRDP 

3.3 – Da nulidade decorrente da não observância do rito previsto no artigo 226 do Código 

de Processo Penal. 

 

 Excelências, outra nulidade decorre da não observância das formalidades relativas 

ao reconhecimento pessoal do apelante, já que na fase investigativa e durante a instrução 

processual José foi submetido a reconhecimento em desacordo com o que prevê o artigo 

226 do Código de Processo Penal. Ora, tais práticas consistem em nulidade decorrente de 

omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, nos termos do artigo 

564, inciso IV, do Código de Processo Penal. 

 
 Assim, o apelante pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas produzidas 

nos autos a partir do reconhecimento indevidamente realizado. 

 
3.4 – Da nulidade decorrente da inobservância da Súmula Vinculante n. 11 do STF 

 
 Consoante se verifica, o acusado permaneceu algemado durante todo o período da 

audiência de instrução e julgamento, tendo a autoridade judiciária justificado, de forma 

genérica, que o crime imputado a José seria de natureza grave. 

 
 Com efeito, a referida justificativa não é suficiente para excepcionar o disposto na 

Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal. 

 

 Desse modo, o apelante pugna pelo reconhecimento da nulidade da audiência de 

instrução e julgamento, nos termos do que preceitua a referida Súmula Vinculante. 

 

4 – Da fundamentação de mérito 

 

 Quanto ao mérito, a sentença também merece reforma. 

 

 Inicialmente é necessário destacar que as únicas testemunhas ouvidas nos autos 

foram os policiais militares que sequer presenciaram os fatos. Além disso, somente 
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identificaram o acusado após a indicação de outras testemunhas que também não 

presenciaram o roubo noticiado. 

 

 Ainda no mérito, é necessário ressaltar que o apelante somente foi apontado como 

autor do delito por terceiros que supostamente teriam indicado aos policiais que se 

tratava de um indivíduo negro e que usava uma tornozeleira eletrônica.  

 
Notem, excelências, que se trata de verdadeira aplicação da teoria do 

etiquetamento social, na medida em que o apelante somente está presente nestes autos 

como autor do delito por ser negro e estar usando uma tornozeleira eletrônica por ocasião 

dos fatos. 

 

Vale notar, ademais, que, consoante já afirmado acima, o reconhecimento pessoal 

é manifestamente viciado, consoante acima já mencionado. 

 

Portanto, em razão da ineficiência probatória, a Defesa requer a absolvição do 

apelante nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. 

 

5 – Da dosimetria 

 

5.1 - Culpabilidade do acusado em razão do emprego de arma branca - bis in idem; 

 

Inicialmente no que se refere à dosimetria das penas, não andou bem a autoridade 

judiciária ao majorar a pena-base do acusado em razão do emprego da arma branca para 

logo em seguida efetivar a aplicação da majorante contida no inciso I do §2º do artigo 157 

do Código Penal. 

 

 Resta evidente o bis in idem, havendo necessidade de redução da pena-base. 
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5.2 – Da inexistência dos antecedentes 

 

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, condenações cujo 

prazo depurador quinquenal já tenha decorrido não podem servir de fundamento para o 

reconhecimento de maus antecedentes. Assim, porque a única condenação que pesa em 

desfavor do apelante é do ano de 2010, requer seja afastado o reconhecimento dos maus 

antecedentes. 

 
5.3 - Consequências valoradas de forma equivocada 

 

No que tange às consequências do crime, é importante destacar que o roubo é um 

crime patrimonial e eventual prejuízo financeiro decorre do próprio objeto material do 

delito. 

Desse modo, a Defesa também requer que seja a r. decisão reformada a fim de ser 

afastada a aludida valoração negativa por configurar verdadeiro bis in idem. 

 

5.4 - Condenação pretérita que não configura reincidência 

 

No que se refere à reincidência, já ocorreu o período depurador, de modo que 

resta afastada a caracterização da reincidência por expressa previsão legal (artigo 64, 

inciso I, do Código Penal). 

 

5.5 - Da redução da pena aquém do mínimo 

  

A despeito do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, certo é que a 

proibição de fixação da pena aquém do mínimo não encontra amparo legal, vilipendiando, 

portanto, a legalidade, tão cara ao moderno direito penal democrático. Demais disso, tal 

interpretação viola sobremaneira os princípios constitucionais da isonomia e da 

individualização da pena. 

 

 Portanto, requer a Defesa a redução da pena aquém do mínimo legal. 



#RUMOADP2021 

 

 

80 

CURSO RDP 

VADINHO RDP© 
MODELOS DE PEÇAS PARA DPE 

MATERIAL GRATUITO 

@CURSOEBLOGRDP 

 

5.6 - Subsidiariamente da compensação entre a atenuante da confissão e da agravante da 

reincidência 

 

 Caso não reduzida a pena aquém do mínimo nos moldes do que foi mencionado no 

item anterior, se o Juízo de origem reconheceu a suposta confissão e também a 

reincidência, deveria ter efetivado a compensação de ambas. De fato, remanesce 

pacificado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o 

referido entendimento, razão pela qual a r. sentença deverá ser reformada. 

 

 

 

5.7 – Da equivocada aplicação da majorante decorrente do emprego de arma branca. 

 

Se não bastasse as incorreções acima mencionadas, verifica-se que a condenação 

foi extremamente excessiva ao considerar aplicável majorante já revogada. Vale destacar 

que o STJ já se debruçou sobre o tema e firmou o entendimento de que efetivamente a 

referida majorante fora revogada, configurando novatio legis in mellius. 

 

 Assim, necessária a reforma da sentença para afastar a aplicação da mencionada 

majorante. 

 

6 – Da fixação do regime inicial. 

 

 No que toca à fixação do regime inicial de cumprimento da sanção corporal, 

verifica-se que a autoridade julgadora fixou o regime inicial fechado, mesmo se tratando 

de pessoa primária e tendo a pena sido fixada abaixo de 08 anos de reclusão. 

 

 Assim, há necessidade de readequação do regime inicial de cumprimento da pena, 

em atendimento ao que preceitua o artigo 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.  
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7 – Da equivocada fixação de indenização 

 

 No caso dos autos, apesar de ter o juízo fixado a indenização mínima, verifica-se 

que em nenhum momento houve pedido expresso por parte do Ministério Público ou da 

vítima. E a necessidade de tal pedido é o entendimento firmado, inclusive, pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

 Portanto, requer-se a reforma da referida decisão para que seja afastada a aludida 

indenização. 

 

8 – Dos pedidos: 

 Ante o exposto, requer o apelante: 

 a) a observância das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública; 

 b) PRELIMINARMENTE, o reconhecimento da nulidade decorrente do oferecimento 

e recebimento prematuro da denúncia, da não intimação prévia do recorrente para 

constituir novo advogado, da violação à Súmula Vinculante n. 11 do STF e da afronta à 

formalidade prevista no artigo 226 do CPP; 

 c) A absolvição de José nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do CPP; 

 d) SUBSIDIARIAMENTE, a readequação da dosimetria das penas, a fim de que a 

sanção seja fixada aquém do mínimo legal, ou, caso não acolhida a aludida tese defensiva, 

seja a reprimenda fixada no grau mínimo; 

 e) Subsidiariamente, a adequação do regime inicial nos termos do artigo 33, §2º, 

alíneas “b” e “c”, do Código Penal; 

 f) Ainda, seja afastada a indenização mínima por ausência de pedido formulado 

pela acusação ou pelo ofendido. 

 

 Nestes termos, p. deferimento. 

 Belo Horizonte, data, 

 Defensor Público. 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS/MA 

 

Autos n. 

 

 MÃOZINHA, já qualificado nos autos, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, através deste membro signatário, vem perante Vossa Excelência, 

com espeque no artigo 593, III, “a” e “d”, do CPP, e nos termos do artigo 129, inciso VII, da 

Lei Complementar Federal n. 80/94, interpor o recurso de APELAÇÃO, contra a sentença 

proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, com base nos fundamentos 

apresentados em razões anexas. Requer-se, desde já, o recebimento e processamento do 

presente recurso e a consequente remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do 

Maranhão para apreciação. 

 Nesses termos, pede deferimento. 

 Esperantinópolis/MA, 16 de setembro de 2020. 

 Defensor Público 

RAZÕES DE APELAÇÃO 

Processo n. 

Apelante: Mãozinha 

Apelado: Ministério Público do Estado do Maranhão 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COLENDA CÂMARA 

EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOS RELATOR 

APELAÇÃO EM JÚRI 



#RUMOADP2021 

 

 

83 

CURSO RDP 

VADINHO RDP© 
MODELOS DE PEÇAS PARA DPE 

MATERIAL GRATUITO 

@CURSOEBLOGRDP 

DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

De acordo com o artigo 593, caput, do CPP, o prazo para interposição do recurso 

de apelação é de 5 dias. Contudo, o defensor público possui a prerrogativa da contagem 

do prazo em dobro para todos os atos processuais. Logo, o prazo é de 10 dias. Dessa 

forma, tendo em vista que o processo foi recebido pela Defensoria Pública no dia 

04.09.2020, o prazo final é 16.09.2020. 

2. DAS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 Nos termos dos artigos 128 da Lei Complementar nº 80/94, são prerrogativas dos 

membros da Defensoria Pública, receber, inclusive quando necessário, mediante entrega 

dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou 

instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos, além de representar 

a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados 

os casos para os quais a lei exija poderes especiais. 

3. BREVE RELATO DOS FATOS 

 O recorrente foi preso em 01.03.2020, pela suposta prática do crime de homicídio 

qualificado da vítima Gabigol. Devidamente processado, o apelante foi pronunciado e 

submetido ao Plenário do Júri. No dia do Plenário, o recorrente foi levado à frente dos 

jurados com a roupa do presídio, a despeito dos pedidos da defesa. Não bastasse isso, 

durante os debates, o membro do Ministério Público fez referência à decisão de pronúncia 

como argumento de autoridade. Como se não fosse suficiente, um dos jurados quebrou a 

incomunicabilidade. Ao final dos debates, os jurados votaram pela condenação do 

apelante, nos termos da pronúncia. Por sua vez, o Juiz Presidente do Plenário do Júri 

aplicou a pena de 16 (dezesseis anos), determinando o imediato início da execução 

provisória da pena, com base no artigo 492, I, e, CPP. Os autos foram, então, remetidos à 

Defensoria Pública para ciência da sentença condenatória. 
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4. DAS NULIDADES 

4.1. Da estigmatização prévia do apelante perante o Conselho de Sentença 

 O apelante foi levado à sessão do júri com as roupas do presídio, apesar do pedido 

da defesa para que ele vestisse suas próprias roupas. Diante da negativa do juiz 

presidente, restou claro o prejuízo sofrido pelo recorrente, haja vista que a impressão 

causada nos jurados por sua aparência foi decisiva para sua condenação. As Regras de 

Mandela garantem que o preso tem o direito de usar suas próprias roupas quando sai do 

estabelecimento prisional. Não bastasse isso, é evidente que a apresentação dessa forma 

na frente dos jurados influenciou sobremaneira a decisão, violando os princípios da 

presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, paridade de armas e vedação ao 

tratamento desumano ou degradante. Por todas essas razões, requer seja reconhecida a 

nulidade do júri e dos atos subsequentes, na esteira da jurisprudência do STJ. 

4.2. Utilização da decisão de pronúncia como argumento de autoridade 

 Durante os debates, o membro do Ministério Público fez expressa referência à 

decisão de pronúncia, como argumento de autoridade. Com efeito, o representante do 

parquet afirmou que os jurados poderiam confirmar na decisão de pronúncia que até 

mesmo o juiz presidente entendia que era caso de condenação. Ocorre que o artigo 478, I, 

do CPP, veda expressamente a leitura da decisão de pronúncia como argumento de 

autoridade, sob pena de nulidade. Destarte, requer seja reconhecida a nulidade do júri e 

dos atos subsequentes, com base na violação ao artigo 478, CPP. 

4.3. Violação do dever de incomunicabilidade entre os jurados 

 Não bastasse isso, durante a fala da acusação, um dos jurados expressou que o 

apelante realmente era o culpado, violando flagrantemente o dever de 

incomunicabilidade. Com efeito, o artigo 466, §1º, do CPP, prevê o dever dos jurados de 

não se comunicarem entre si e de não expressarem sua opinião sobre o processo. Em que 

pese o pedido da defesa para dissolução do Conselho de Sentença, o juízo decidiu que era 

caso de prosseguimento do feito. Diante disso, é forçoso reconhecer a nulidade da sessão 

do júri e dos atos subsequentes, com base no entendimento da Lei e do STJ. 
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5. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS 

5.1. Da Legítima Defesa 

 Caso Vossas Excelências não entendam pela nulidade da sessão do júri e dos atos 

subsequentes, é forçoso reconhecer que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos 

autos. 

Conforme o relato das testemunhas e, especialmente, o interrogatório do apelante, 

quem iniciou as agressões foi a própria vítima, quando se apoderou de uma cadeira para 

arremessar no recorrente. Ora, diante de uma agressão atual e injusta, o apelante buscou 

o único meio que lhe pareceu adequado no momento, uma faca de cozinha que estava em 

cima de uma das mesas do bar. Não bastasse isso, após golpear a vítima uma única vez, o 

recorrente cessou os golpes e se evadiu. 

Portanto, Excelências, ficou claro pelas provas dos autos que o recorrente reagiu à 

uma agressão injusta e atual, com os meios adequados e necessários, de sorte que faz jus 

à excludente da ilicitude da legitima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal. Por 

consequência, a decisão dos jurados pela condenação do apelante e mostra contrária à 

prova dos autos, de modo que o recorrente deve ser submetido a novo julgamento, 

conforme artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal. 

 

5.2. Da Desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte 

 Mesmo que não entendam pela ocorrência da legítima defesa, ao menos, deve-se 

reconhecer que não ficou provado pela acusação que o apelante tinha o dolo de matar a 

vítima. Na verdade, pelas provas colhidas durante o processo, percebe-se que o acusado 

não tinha a real intenção de matar a vítima. 

 Com efeito, durante a luta corporal entre acusado e vítima, o acusado desferiu um 

único golpe na vítima, com uma faca de cozinha. Vejam, Excelências, que o apelante 

poderia ter desferido o golpe no peito ou na cabeça da vítima, se realmente a quisesse 

matar, porque essas áreas são muito mais sensíveis. Além disso, o recorrente se utilizou de 

mera faca de cozinha, cujo comprimento da lâmina é muito pequeno, razão pela qual, o 

apelante nunca imaginou que o golpe poderia atingir um órgão da vítima, muito menos 
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que perfurasse o estômago e lhe causasse a morte. Por último, conforme o interrogatório 

do apelante, ninguém lhe segurou e nem tentou lhe impedir, de modo que ele poderia ter 

desferido muitos outros golpes na vítima. Só não o fez, porque, efetivamente, não queria 

ceifar sua vida. 

 Diante de todos os fatos expostos, é imperativo admitir que o apelante não teve o 

ânimo de matar a vítima ou, pelo menos, que a acusação não logrou êxito em provar o 

animus necandi. Por conseguinte, deve-se aplicar o artigo 593, §3º, do Código de Processo 

Penal, submetendo o recorrente a novo julgamento. 

5.3. Do afastamento das qualificadoras 

 a) Motivo fútil: não há como se falar em motivo fútil, porque não ficou provada a 

razão da discussão entre a vítima e o apelante. Ora, se não há motivos claros, não se pode 

assumir que o motivo é fútil, porque a ausência de motivos não caracteriza o motivo fútil. 

Com efeito, a esteira da jurisprudência do STJ, equiparar a ausência de motivos ao motivo 

fútil viola o princípio da legalidade. Portanto, mais uma vez, a decisão dos jurados foi 

contrária às provas dos autos. 

 

 b) Surpresa: da mesma forma, não se pode falar em meio que dificultou ou 

impossibilitou a defesa da vítima, tampouco em traição ou emboscada. Com efeito, ficou 

provado nos autos, máxime pela oitiva das testemunhas e interrogatório do recorrente, 

que houve discussão acalorada entre este e a vítima, com troca de ofensas e agressões. 

Destarte, a prévia discussão afasta a qualificadora da surpresa, porque já é de se esperar 

que os ânimos se exaltem até cominarem em um ato mais grave. Diante disso, também 

não resta alternativa senão reconhecer que a decisão dos jurados também foi contrária às 

provas dos autos nesse tanto. 

6. DO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

 O apelante está preso preventivamente desde 01.03.2020. Ocorre que, mesmo 

após o fim da sessão do júri, sua prisão preventiva foi mantida e, mais, foi determinado o 

início da execução provisória de sua pena, com base no artigo 492, I, e, do CPP. 
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 Ocorre, Excelências, que o disposto artigo é claramente inconstitucional. Com 

efeito, o STF entendeu recentemente que a execução provisória da pena após o fim do 

julgamento em segunda instância e, portanto, antes do trânsito em julgado, é 

inconstitucional, por violar o princípio da presunção de inocência, entre tantos outros. Ora, 

o dispositivo em comento determina a execução provisória após o julgamento em primeira 

instância, ou seja, antes mesmo do julgamento em segunda instância e, 

consequentemente, antes do trânsito em julgado. Logo, com mais razão, deve ser 

declarado inconstitucional. 

 Diante disso, ausentes outros fundamentos para a manutenção da prisão 

preventiva, requer o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do apelante. 

7. DOS PEDIDOS 

 Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para: 

a) Atribuir efeito suspensivo à presente apelação, tendo em vista que o recurso claramente 

não é protelatório e pode absolver, anular ou reduzir a pena do apelante, forte no artigo 

492, §§5º e 6º, do CPP; 

b) Conceder a justiça gratuita ao apelante, nos termos dos artigos 98 e s. do CPC; 

c) Observar as prerrogativas legais do membro da Defensoria Pública, previstas na LC 

80/94 (nas provas estaduais, também coloque a lei estadual da DPE); 

d) Anular o júri e os atos que o seguiram, em razão da estigmatização prévia do apelante 

perante o Conselho de Sentença; o uso de argumento de autoridade pela acusação; e a 

quebra da incomunicabilidade por um dos jurados; 

d) Caso assim não entendam, submeter o apelante a novo julgamento, haja vista que a 

decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, porque não 

reconheceram a legítima defesa; não desclassificaram o crime para o delito de lesão 

corporal seguida de morte e, tampouco, afastaram as qualificadoras do motivo fútil e da 

surpresa; 
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e) O relaxamento ou revogação da prisão preventiva em razão da flagrante 

inconstitucionalidade do artigo 492, I, e, CPP; bem como pela ausência de outros motivos 

que sustentem a manutenção do decreto preventivo. 

Nesses termos, pede deferimento. 

Coroatá/MA, 16.09.2020. 

Defensor Público. 
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