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A. No juízo de admissibilidade serão apreciadas a presença ou 
ausência dos requisitos prévios necessários à apreciação do 
conteúdo. 

B. No juízo de mérito serão apreciados os fundamentos do 
recurso para acolhê-lo ou rejeitá-lo. 

 

• Só se passa ao juízo de mérito se o de admissibilidade for 
positivo. Assim, a questão relativa à admissibilidade é 
necessariamente preliminar à questão de mérito. 
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• Se o juízo de admissibilidade for negativo, ou seja, quando a 
admissibilidade for negada pelo órgão ad quem diz-se que ele 
não conhece do recurso, sendo positivo conhece do recurso 
para: 

 

A. Dar provimento 

B. Negar provimento 

 

• Se o recurso não é conhecido, estabiliza-se a decisão do juízo 
a quo. Se o recurso é conhecido, ainda que improvido pelo 
mérito, a decisão do órgão ad quem substitui sempre a 
decisão impugnada. 
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• Ao dar provimento ao recurso, podem ocorrer duas hipóteses: 
o órgão superior reforma a decisão recorrida ou anula. 

 

A. Reforma – error in iudicando (a decisão recorrida não aplicou 
corretamente o direito material). A segunda substitui a 
primeira. 

 

B. Anulação – error in procedendo (a decisão recorrida não 
apreciou corretamente as questões processuais).Ocorre a 
cassação da sentença, para que o próprio órgão a quo profira 
nova decisão. 
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Objetivos:  

I. Cabimento 

II. Adequação 

III. Tempestividade 

IV. Regularidade procedimental 

 

Subjetivos: 

I. Interesse 

II. Legitimidade 
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OBSERVAÇÕES: 

 

1) De acordo com o disposto no artigo 577 do CPP, o réu teria 
legitimidade autônoma, pela relevância social do direito de defesa 
de que o direito de recorrer é uma de suas manifestações.  

 

• Artigo 577 – o recurso poderá ser interposto pelo Ministério 
Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou 
seu defensor. 
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OBSERVAÇÕES: 

 

2) Conflito de vontades entre o defensor e o acusado.  

 

Enunciado nº 705 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal – 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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OBSERVAÇÕES: 

 

3) Recurso do Ministério Público em favor do acusado    
 (admissibilidade). 

 

• O Ministério Público, nos termos do artigo 127 da Constituição 
federal, tem interesse na defesa da ordem jurídica, que 
compreende não só a legalidade mas também a justiça das 
decisões judiciárias. 
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• Porém, em havendo recurso da defesa, com o mesmo objeto 
que o do Ministério Público, o recurso deste deve ser 
considerado prejudicado, prevalecendo o do acusado. 

 

• Não poderá o Ministério Público recorrer com relação aos 
crimes de ação penal privada e a sentença for absolutória e o 
querelante não recorrer (princípio da disponibilidade). Há 
ausência de interesse em recorrer, diferente se a sentença for 
condenatória, em que o Ministério Público teria interesse em 
recorrer para aumentar a pena. 


