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- Do Processamento do recurso de apelação:

- Possui um procedimento bifásico, assim, são dois
momentos distintos: um prazo para a interposição do
recurso e outro prazo para apresentação das razões
recursais. O recorrente terá o prazo de 5 dias para
interpor o recurso e 8 dias para apresentar as razões
recursais.
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- O juízo de admissibilidade recursal será feito inicialmente
pelo juiz a quo e caso não admita o recurso, caberá o
recurso em sentido estrito (artigo 581, XV CPP). Sendo
admitido o recurso de apelação, o recorrente será
intimado para apresentar suas razões no prazo de 8 dias,
conforme o disposto no artigo 600 do CPP. No Juizado
especial criminal o recurso de apelação terá um prazo
único de 10 dias para interpor e apresentar as razões.
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- Artigo 600 parágrafo 4º - se o apelante declarar, na
petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja
arrazoar na segunda instância serão os autos remetidos
ao Tribunal ad quem onde será aberta vista às partes,
observados os prazos legais, notificadas as partes pela
publicação oficial.

- Tal dispositivo é de grande utilidade prática pois além de
dispor de mais tempo, sabe-se quem irá julgar o recurso,
pois distribuído o apelo, caberá ao relator do feito,
recebendo os autos, determinar a intimação do
recorrente para que lá apresente as suas razões (conhece
o perfil dos julgadores, seus precedentes etc).
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- É uma faculdade da defesa (acusado, querelado ou
querelante), O Ministério Público irá apresentar suas
razões perante o juiz a quo.

- ATENÇÃO: o artigo 601 CPP dispõe que findo o prazo para
as razões, os autos serão remetidos à instância superior,
com as razões ou sem elas no prazo de cinco dias. Nessa
hipótese, em nome da ampla defesa e do contraditório, os
Tribunais têm determinado o retorno dos autos à comarca
de origem para que sejam apresentadas as razões,
nomeando defensor caso o advogado constituído não
faça. Da mesma forma quanto o membro do parquet.
Deve devolver os autos à comarca de origem para que
seja pessoalmente intimado a apresentar as razões.
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DOS EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO:

- Efeito devolutivo – tantum devolutum quantum
appellatum. Ao Tribunal é devolvido o conhecimento da
matéria objeto do recurso. Mas será aplicado à luz do
princípio da proibição da reformatio in pejus e da
aplicação da reformatio in mellius.

- Efeito suspensivo - é um obstáculo á produção imediata
dos efeitos da sentença.

- Artigo 596 do CPP – A apelação da sentença absolutória
não impedirá que o réu seja posto imediatamente em
liberdade.
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- Assim, a apelação interposta contra sentença absolutória
nunca terá efeito suspensivo, restabelecendo o status
libertatis, devendo cessar também todas as medidas
assecuratórias ou patrimoniais determinadas no curso do
processo.

- Tratando-se de sentença condenatória, o recurso poderá
ter efeito suspensivo ou não. Ou seja, o réu poderá ter o
direito de apelar em liberdade ou não, dependendo da
presença ou não dos requisitos autorizadores da prisão
processual, conforme preceitua o artigo 387 parágrafo 1º
do CPP:
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- Art. 387 – o juiz, ao proferir sentença condenatória:

- Parágrafo 1º - o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre
a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do
conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

- Portanto, verifica-se a presença do periculum libertatis e
do fumus comimssi delict.

- Não se fala mais em deserção por fuga, tendo em vista
que o artigo 595 foi revogado pela Lei12.403/11 .Assim,
o fato de o réu apelar e fugir, em nada afeta o direito ao
recurso.

Apelação



LEGITIMIDADE E INTERESSE:

- RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DO RÉU:

- O Ministério Público, no processo penal, pode recorrer
como parte parcial e como órgão da justiça, ou fiscal da
lei. Nos termos do artigo 127 da CR/88, o Ministério
Público tem interesse na defesa da ordem jurídica, que
compreende não só a legalidade mas também a justiça
das decisões judiciárias.Porém, em havendo o recurso da
defesa com o mesmo objeto, o recurso do MP ficará
prejudicado, prevalecendo o do acusado.
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- Não há interesse em o MP recorrer com relação aos
crimes de ação penal privada se a sentença foi
absolutória e o querelante não recorreu. Prevalece o
princípio da disponibilidade da ação penal privada.

- Se sentença for condenatória, poderá o MP apelar para
aumentar a pena (função de custus legis). Nessa hipótese
não há ofensa ao princípio da disponibilidade pois tal
princípio não diz respeito a quantidade da pena.

APELAÇÃO DO DEFENSOR CONTRA A VONTADE DO RÉU:
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- O artigo 577 do CPP possibilita a interposição de recurso
pelo réu, procurador ou defensor. Como fica a situação
havendo conflito de vontades entre o acusado e o seu
defensor ? O advogado tem melhores condições de avaliar
as possibilidades de êxito, mas é o acusado que sofre os
efeitos da sentença penal e às vezes a interposição do
recurso pode não lhe ser conveniente.

- Como fica a situação se o réu renuncia ao direito de
recorrer e o defensor apela contra a vontade do réu ?

- Súmula 705 STF - a renúncia do réu ao direito de
apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não
impede o conhecimento da apelação por este interposta.
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