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Recurso em Sentido Estrito

• Previsão legal :  artigo 581 a 592 do Código de Processo 
Penal.

• Finalidade: impugnar decisões interlocutórias proferidas 
ao longo do processo penal.

• Artigo 581 CPP – caberá recurso,  no  sentido estrito, da 
decisão, despacho ou sentença:

• OBS: Trata-se de uma imperfeição do código, pois 
despacho, pela sua própria natureza,  não são recorríveis 
e  além do mais o rol do artigo 581 só constam decisões.



• Atenção ao rol previsto no artigo 581 do CPP. Todas   as 
decisões sobre pena e medida de segurança previstas no 
dispositivo serão da competência do juiz da vara de 
execução penal e, por isso serão impugnadas pelo agravo 
em execução previsto no artigo 197 da Lei 7210/84, tais 
como, as decisões que concederem, negarem ou 
revogarem livramento condicional, resolverem sobre 
unificação das penas, medida de segurança etc , 
respectivamente os incisos: XII, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII e o inciso XXIV ( conversão de pena de multa em 
detenção ou prisão simples que perdeu completamente o 
sentido desde a revogação do artigo 51 do Código Penal).
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• Discute-se sobre a natureza jurídica do rol do artigo 581 
do CPP .  Numerus clausus ou numerus abertus ? 

• Na doutrina prevalece o entendimento que o rol é 
taxativo, não admitindo interpretação extensiva, 
enquanto que na jurisprudência o rol é taxativo na sua 
essência, no seu espírito, mas meramente exemplificativo 
na sua forma.

• Exemplo: Juiz que não receber aditamento da denúncia. 
Ver artigo 581, inciso I do CPP.

• Artigo 581 inciso I – que não receber a denúncia ou 
queixa.
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• Para aqueles que defendem que o rol é taxativo, caberá 
apelação residual prevista no artigo 593, inciso II do CPP, 
o qual disciplina que caberá apelação das decisões 
definitivas ou com força de definitivas, proferidas por juiz 
singular, nos casos não previstos no capítulo anterior ( 
capítulo II que trata do RESE ).

• Qual a relevância da controvérsia ? No RESE há juízo de 
retratação, o juiz obrigatoriamente tem que se manifestar 
sobre a decisão recorrida, para mantê-la ou reformá-la.

• Artigo 581, inciso I – que não receber a denúncia ou 
queixa
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• Assim, caberá o RESE decisão que rejeitar a denúncia ou 
queixa, nos termos do artigo 385 do CPP (inépcia da 
denúncia ou queixa, faltar pressuposto processual ou 
condição para o exercício da ação penal ou faltar justa 
causa).

• Artigo 581, inciso II – que concluir pela incompetência do 
juízo

• Quando o próprio juiz decidir pela incompetência do juízo, 
mas se a decisão for nos autos da exceção o fundamento 
legal será o inciso III. Esse fundamento também será 
aplicado para impugnar a decisão de desclassificação ao 
término da primeira fase do procedimento do júri (artigo 
419 CPP).
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• Artigo 581, III – que julgar procedente as exceções, salvo 
a de suspeição

• Trata das exceções previstas no artigo 95 do CPP ( 
incompetência, litispendência, coisa julgada, ilegitimidade 
de parte ).

• Artigo 581, IV – que pronunciar o réu

• O juiz pronunciará o acusado quando convencido da 
materialidade do fato   e existência de indícios de autoria 
e participação, conforme o disposto no artigo 413 do CPP.
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• Artigo 581, V – que conceder, negar, arbitrar, cassar, ou 
julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão 
preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou 
relaxar a prisão em flagrante

• São hipóteses que tratam do status libertatis do 
imputado. O recurso é em regra utilizado pelo Ministério 
Público, pois para a defesa , as decisões que negam, 
cassam ou julgam inidônea a fiança, em geral são 
impugnadas pelo habeas corpus.

• Artigo 581, VI – revogado pela Lei 11.689/08.
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• O dispositivo tratava da absolvição sumária no júri , que 
atualmente é impugnado pelo recurso de apelação ( 
artigo 416 CPP ).

• Artigo 581, VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido 
o seu valor.

• Na prática, a via do habeas corpus é a mais escolhida, 
esvaziando-se a utilidade do RESE.

• Artigo 581, VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por 
outro modo, extinta a punibilidade

Recurso em Sentido Estrito



• Como regra será utilizado pelo Ministério Público. Deve-se 
ressaltar que a absolvição sumária do artigo 397, se for 
com fulcro no inciso IV, o recurso cabível é o RESE e nos 
incisos I e II será Apelação, e se for proferida na fase da 
execução penal será o agravo em execução da Lei 
7.210/84.

• Artigo 581, inciso IX – que indeferir o pedido de 
reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva 
da punibilidade.

• Situação oposta da anterior, em que a defesa se utiliza do 
recurso em sentido estrito.
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• Artigo 581, X – que conceder ou negar a ordem de 
habeas corpus

• Trata-se de habeas corpus impetrado em primeiro grau. 
Quando concedido, caberá ao MP manejar o RESE, já na 
denegação da ordem, poderá o interessado interpor o 
RESE ou impetrar outro Habeas Corpus para órgão de 
segundo grau competente.

• Artigo 581, XI – que conceder, negar ou revogar a 
suspensão condicional da pena
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• Se a concessão ou denegação for na fase da execução da 
pena o recurso cabível é o agravo em execução. Se foi no 
bojo da sentença condenatória, o recurso cabível é a 
apelação e se for a decisão que revoga a suspensão da 
pena, cabível só será o agravo em execução pois proferida 
pelo juiz da vara de execução penal.

• Artigo 581,   XII - que conceder, negar ou revogar 
livramento condicional

• Artigo 197 da Lei 7210/84.

• Artigo 581, XIII – que anular o processo da instrução 
criminal, no todo ou em parte 
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• Nessa hipótese, somente será cabível o recurso quando 
efetivamente há a decretação da nulidade, a mera 
constatação da prática de um ato defeituoso, com a 
determinação da repetição saneando o ato, não é passível 
de recurso em sentido estrito.

• Artigo 581, XIV – que incluir jurado na lista geral ou 
desta o excluir
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