
DIREITO 

PROCESSUAL PENAL 

Prof.  Gisela Esposel 

Recursos Criminais 

Efeitos 

        



Efeitos 

1) obstativo: obsta o trânsito em julgado da decisão. No sistema 
brasileiro todos os recursos obstam ao trânsito em julgado da 
decisão impugnada. 

 

2)  devolutivo: consiste em devolver ao Tribunal ad quem o 
conhecimento da matéria impugnada, bem como da que é 
conhecida de ofício. Se o recurso for total, todas as questões 
serão objeto de reexame, mas se for parcial, o julgamento do 
grau superior só terá por objeto a matéria atacada pelo 
recorrente 
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    Também serão devolvidas as matérias conhecidas de ofício, 
ainda que não invocadas pelo recorrente (nulidades absolutas, 
inexistência jurídica de atos processuais, às condições da ação 
etc). Recorde-se porém a Súmula 160 do STF, segundo a qual, 
no processo penal, não pode ser reconhecida, contra o réu, 
nulidade não arguida no recurso de apelação. 
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3) suspensivo – impede a produção imediata dos efeitos da 
decisão. 

 

• Ex: a apelação de sentença absolutória tem mero efeito 
devolutivo. 

 

• Artigo 596 CPP – A apelação da sentença absolutória não 
impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. 
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4) Extensivo – aproveitamento em benefício do co-réu que não 
recorreu. 

 

• Artigo 580 CPP – No caso de concurso de agentes (Código 
Penal artigo 25), a decisão do recurso interposto por um dos 
réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter 
pessoal, aproveitará aos outros. 

 

• OBS: Na verdade não configura efeito autônomo dos recursos, 
mas sim extensão subjetiva dos efeitos propriamente ditos. 
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5) diferido, interativo, regressivo – é o juízo de retratação ou 
confirmação. Regressa para o mesmo juiz. É o caso dos 
Embargos Declaratórios, em que incumbe ao juiz que decidiu a 
sentença esclarecê-la. Como também no Recurso em Sentido 
Estrito, uma vez que regressa ao juiz prolator da decisão. 

• Artigo 589 CPP – Com a resposta do recorrido ou sem ela, 
será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de 2 (dois) dias, 
reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o 
recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. 


