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Apelação

- Previsão legal: artigo 593 a 603 do CPP

- Apelação significa dirigir a palavra, do latim appellatio.
Autoriza a revisão da sentença por um órgão jurisdicional
de grau superior.

- Artigo 593 CPP – Caberá apelação no prazo de 5( cinco )
dias:

I. Das sentenças definitivas de condenação ou
absolvição proferidas por juiz singular

II. Das decisões definitivas, ou com força de definitivas,
proferidas por juiz singular nos casos não previstos no
Capítulo anterior



III. Das decisões do Tribunal do Júri, quando:

OBS: também caberá recurso de apelação com fulcro no
inciso I, nos casos de absolvição sumária prevista no
artigo 397 do CPP, exceto quando verificar extinta a
punibilidade do agente (artigo 387, inciso IV ), pois ainda
que seja sentença de mérito não é absolutória e portanto,
o recurso cabível será o RESE com fulcro no artigo 581,
VIII do CPP. Também caberá recurso de apelação da
sentença de absolvição sumária na primeira fase do Júri (
artigo 415 do CPP ).
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- Possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
recursal se o recorrente interpor a apelação e não o
recurso em sentido estrito, uma vez que o prazo de
interposição é o mesmo.

- A apelação com fundamento no inciso II é denominada de
apelação residual

- O inciso II do artigo 593 trata das decisões que
solucionam procedimentos ou processos incidentais, sem
por fim ao processo em si ( ex: medidas assecuratórias).
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- Inciso III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) Ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b) For a sentença do juiz presidente contrária á lei
expressa ou à decisão dos jurados;

c) Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da
pena ou da medida de segurança

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária á
decisão dos jurados
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- O inciso III e suas alíneas dirige-se, exclusivamente às
decisões proferidas pelo tribunal do júri. Denomina-se de
apelação vinculada, pois o recorrente deverá indicar, na
petição de interposição qual o fundamento legal do
recurso, ou seja em que alínea ou alíneas se funda o
recurso.

- Súmula 713 do STF – o efeito devolutivo da apelação
contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da
sua interposição.

- Análise do inciso III “a” do artigo 593 CPP ( nulidade
posterior à pronúncia):
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- A pronúncia é uma decisão interlocutória mista não
terminativa, pois encerra a primeira fase do procedimento
e dá início a segunda fase. O principal campo de
incidência desta nulidade é no julgamento em plenário,
tais como juntada de documentos fora do prazo,
participação de jurado impedido, produção em plenário
de prova ilícita, referências, durante o debate, ao silêncio
do acusado, ao uso de algemas etc. É imprescindível que
todas essas nulidades fiquem consignadas para que criem
condições de possibilidade do recurso, assim, devem ser
reduzidas á escrito.
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- Nesta hipótese de apelação com fulcro no inciso I se o
Tribunal ad quem der provimento ao recurso irá anular a
decisão do júri determinando que o acusado seja
submetido a novo julgamento.

- Análise do inciso III “ b” do artigo 593 CPP ( quando for
a sentença do juiz presidente contrária á lei expressa ou á
decisão dos jurados ):
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- Decidir contra a lei expressa, como por exemplo aplicar
a pena base abaixo do mínimo legal, fixa regime fechado
ao réu primário em uma pena inferior a 8 anos. Ou seja,
qualquer violação à lei penal ou processual penal. Se o
Tribunal der provimento ao recurso, ele mesmo fará a
devida retificação da sentença, sem necessidade de
repetição de julgamento, conforme preceitua o parágrafo
1º - se a sentença do juiz presidente for contrária à lei
expressa ou divergir das respostas dos jurados aos
quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação.
Não há violação á soberania dos jurados, pois o tribunal
está retificando um erro do juiz e não modificando a
decisão dos jurados.
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- Análise do inciso III “c” do artigo 593 do CPP (quando
houver erro ou injustiça no tocante á aplicação da pena ou
da medida de segurança):

- Erro na aplicação da pena trata-se de aplicação incorreta
da pena, como por exemplo fixar a pena do crime de
homicídio simples, tendo os jurados reconhecido o
homicídio qualificado, e injustiça no tocante à aplicação tal
como valorar de forma equivocada as circunstâncias
judiciais como entender que processos em andamento
caracterizam maus antecedentes para fixar a pena base
acima do mínimo. Neste caso, se o tribunal der provimento
ao recurso, retificará a aplicação da pena ou da medida de
segurança, nos termos do parágrafo 2º do art.593.
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- Análise do inciso III “d” do artigo 593 do CPP ( quando a
decisão dos jurados for manifestamente contrária á
prova dos autos ):

- Há quem entenda que este fundamento será somente
admitido contra decisão condenatória, pois com a
inserção do quesito genérico em relação a absolvição, o
réu pode ser legitimamente absolvido, por qualquer
motivo, até mesmo por piedade ou compaixão. Assim,
uma vez absolvido, não poderá ser conhecido o recurso
do MP com base na letra “d “, estando autorizada a
absolvição manifestamente contrária a prova dos autos.
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- Entenda-se por questão manifestamente contrária á
prova dos autos, como aquela destituída de qualquer
apoio no processo. Nesta hipótese, se o tribunal der
provimento ao recurso sujeitará o réu a novo
julgamento, não se admitindo, porém, pelo mesmo
motivo, segunda apelação. Pelo mesmo motivo leia-se
pelo mesmo fundamento legal.
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