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• Previsão Legal: artigo 574 e seguintes do Código de Processo 
penal 

 

• Princípio da Justiça X Princípio da Certeza jurídica (distribuição 
de justiça) X (brevidade do processo) 

 

• Preocupação dos sistemas processuais: conciliar os dois 
princípios, harmonizá-los. Garante-se o Duplo grau de 
Jurisdição, sem deixar infinitamente aberta a possibilidade de 
reexame das decisões 



• Fundamentos políticos e jurídicos do Duplo Grau de Jurisdição: 
 

JURÍDICOS 

I. Inconformidade do vencido 

II. Comprometimento do magistrado com a decisão 

III.Recurso será submetido a um órgão superior 
 

POLÍTICOS 

I. Controle interno, exercido por órgãos da jurisdição diversos 
daquele que julgou em primeiro grau 

II. Controle da legalidade e justiça da decisão 
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ATENÇÃO 

• A garantia do Duplo grau não será somente para a sentença 
final, mas também para as decisões interlocutórias em que o 
juiz julga questões no curso do processo seguindo seu 
itinerário. 
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• Prolongamento do direito de ação, um novo procedimento 
dentro da mesma relação processual. Aspecto, elemento ou 
modalidade do próprio direito de defesa. 

• Artigo 5º, inciso LV – aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes. 

• Assim, é um princípio constitucional autônomo, implicitamente 
assegurado pela CR/88 e decorre da própria Lei Maior que 
estrutura os órgãos da chamada jurisdição superior. Um 
sistema de juízo único feriria o Devido Processo legal, sendo 
garantia de qualquer regime democrático. 
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• Recurso X Ação Autônoma de Impugnação.  
 

Diferença 

• “...pelo recurso, não se instaura uma nova relação processual, 
operando-se por ele um mero prosseguimento da relação 
processual já existente. Ao contrário, o meio autônomo de 
impugnação configura sempre o exercício de uma nova ação, 
dando vida a uma diversa relação jurídica processual.”  

 

Grinover, Ada Pellegrini; Gomes Filho, Antonio 
Magalhães; Fernandes, Antonio Scarance. 
Recursos no processo penal. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2009,p.27. 
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I. Meio voluntário de impugnação (ato de vontade do 
recorrente) 

II. Utilizado antes da preclusão 

III. Na mesma relação jurídica processual 

IV. Apto a propiciar: reforma, invalidação, esclarecimento ou 
integração.  

 

• Artigo 574 CPP – “os recursos serão voluntários, excetuando-
se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos de 
ofício...” 
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Voluntariedade dos recursos x ônus de recorrer 

 

• Sendo um meio voluntário de impugnação, constituem um 
ônus processual, ou seja, uma faculdade que não exercida 
pode acarretar consequências desfavoráveis, como por 
exemplo, consolidando-se os efeitos da decisão. 
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Mitigação do ônus em favor do réu 

 

I. Necessidade do “recurso de ofício”. 

II. Extensão dos efeitos do recurso ao réu que não recorreu 
(artigo 580 do CPP). 

III. Reformatio in mellius pelo princípio do favor rei. 

IV. Possibilidade de utilização, a qualquer tempo, de habeas 
corpus e ação de revisão criminal. 
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• Crítica à expressão “recurso de ofício”, prevista no artigo 574 
do CPP. Qualquer recurso depende da inciativa da parte, como 
um meio voluntário de impugnação. O Juiz não tem interesse 
em recorrer da sua própria decisão. Melhor denominarmos de  
reexame necessário, duplo grau de jurisdição obrigatório, 
como uma condição de eficácia da sentença. 
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Atenção revogação tácita do artigo 574, Inciso II do CPP 

• Artigo 574 

– Inciso II: da que absolver desde logo o réu com 
fundamento na existência de circunstância que exclua o 
crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. 

 

• OBS: muitos autores passaram, à luz da Constituição da 
República, defender tese da abolição do recurso de ofício. 
Conforme mencionado, recurso é uma das expressões do 
direito constitucional de ação e a CR/88 reservou ao Ministério 
Público o monopólio da ação penal. De fato, falta interesse na 
reforma pelo juiz. 
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