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Conteúdo  

 Sujeitos da Relação Processual.  
Ação Penal: conceito, condições, pressupostos processuais.  

Ação Penal Pública: titularidade, condições de procedibilidade. Ação Penal Privada: titularidade.  
Extinção da Punibilidade.  

Forma, lugar e tempo dos atos processuais.  
Da Sentença: requisitos, classificação, publicação e intimação, efeitos civis da sentença penal.  

Das Nulidades.  
Dos Recursos: modalidades e princípios da fungibilidade.  

Do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. 
 

Exercícios 
Coletâneas de Exercícios I, II e III 
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Sujeitos da Relação Processual 

 
DO JUIZ 

 
Código de Processo Penal 
 
Art. 251. Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, 
podendo, para tal fim, requisitar a força pública. 
 

O código de processo penal, em seu artigo 251 incumbe o juiz de duas atividades:  
a) Prover a regularidade do processo, ou seja, de ser o responsável pelo processo para que ele se desenvolva 
regularmente (atividade de natureza processual)  
b) Manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo inclusive requisitar a força pública (atividade 
administrativa). 
 
Prover a regularidade do processo consiste na ação do juiz para que o processo atinja seu fim, que é a realização 
da justiça por meio da descoberta da verdade. A segunda parte do artigo, trata da atribuição administrativa: o juiz 
pratica atos de polícia com a finalidade de assegurar a ordem no decorrer do processo, podendo inclusive requisitar 
a força policial. É o que ocorre, por exemplo, com a polícia nas audiências e no julgamento do júri. 
 

Impedimento e Suspeição 
 
Estas prescrições têm por finalidade não apenas evitar decisões injustas, mas também evitar situações incômodas 
para o juiz e a desconfiança do povo na justiça.  
 
Suspeição - No direito processual, a suspeição envolve a suspeita de parcialidade em virtude de que não somente 
o juiz, como qualquer outro funcionário da justiça, ou o próprio Ministério Público é tido como parcial, ou capaz de 
agir ou de ser influenciado a agir, de uma certa forma, em detrimento de uma das partes. 
 
A suspeição de parcialidade é indicada como suspeição legítima, nascendo do justo receio, inspirado por toda 
circunstância que possa influenciar a pessoa a tomar uma atitude diferente daquela que é de seu dever. Pode a 
suspeição ser suscitada contra o juiz, contra o representante do Ministério Público, contra o perito, contra o 
intérprete, ou contra o próprio serventuário da justiça que serve no processo. 
 
Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: 

São parentes em linha reta consanguíneos, as pessoas que estão umas para as outras na relação de 
ascendentes e descendentes: pai, avô, bisavô; mãe, avó, bisavó; filho, neto, bisneto; filha, neta, bisneta. 
São parentes em linha colateral consanguíneo ou transversal, até o sexto grau, as pessoas que provêm de um só 
tronco, sem descenderem uma da outra: irmão, irmã, tio, tia, sobrinho, sobrinha. 
 
Grau - é a distância do parentesco. 1º grau é entre pais e filhos; 2º grau é entre avos e netos e entre irmãos; 3º 
grau é entre tio e sobrinhos. 
 
Parentes afins são: o sogro, a sogra, o genro, a nora; padrasto, enteado, enteada, marido da avó, mulher do avô, 
marido da neta, mulher do neto, cunhado, cunhada, marido da tia, mulher do tio, marido da sobrinha, mulher do 
sobrinho. 
 
I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro 
grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da 
justiça ou perito; 
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Se no processo já atuou algum dos parentes do juiz mencionados no inciso I, tendo funcionado inclusive como 
defensor ou advogado, ou como promotor, ou como delegado, perito ou escrivão: o juiz estará impedido de 
trabalhar na causa, ou seja, não poderá exercer sua jurisdição (poder legal de julgar causas e aplicar a lei) 
 
II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; 

Se o juiz já atuou, isto é. trabalhou no processo ou se foi testemunha nos autos do inquérito policial ou no 
processo, a lei presume que não terá isenção e imparcialidade. Portanto, está impedido de atuar no processo. 
 
III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; 

O juiz que tiver atuado em outra instância está impedido, pois não pode haver isenção para proferir nova 
decisão em matéria sobre a qual já exerceu jurisdição, julgando, colhendo provas etc. 
 
Pode ocorrer, por exemplo, de o juiz ser promovido para o tribunal, e quando já está atuando, lá chegar um recurso 
de um caso em que funcionou como juiz de primeira instância. 
 
Neste caso o juiz estará impedido. 
 
O dispositivo refere-se apenas à atividade jurisdicional em outra "instância", não havendo impedimento quando 
praticou os atos jurisdicionais no processo no mesmo grau de jurisdição.  
 
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro 
grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. 

Caso o juiz tenha interesse no processo, ou há interesse por parte de um parente seu, neste caso, estará 
impedido, para que não julgue de acordo com seu interesse pessoal. 
 
Art. 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, 
consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. 

Juízos coletivos são aqueles em que a causa é decidida por vários deles de forma conjunta.  
Nos tribunais as decisões são proferidas por juízes membros de um colegiado, isto é, vários juízes decidem a 
causa em conjunto, cada um ando o seu voto, prevalecendo o voto da maioria. 
 
Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: 

O juiz deve dar-se por suspeito, isto é, ele próprio deverá declarar-se suspeito ou poderá ser recusado por 
uma das partes através da exceção de suspeição, nas hipóteses mencionadas no artigo 254. 
 
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; 

A amizade íntima quando existe extrema familiaridade, frequência assídua na residência do amigo, relação 
de compadrio, existência de favores, etc. Basta esta relação com qualquer das partes, para que ocorra a suspeição. 
 
A inimizade capital, quando se trata de sentimento de gravidade vidente, traduzindo o ódio, rancor e o desejo de 
vingança. A lei refere-se somente a parte, não havendo suspeição quando houver relação de amizade íntima ou 
inimizade capital entre o juiz e o procurador da parte.  
 
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, 
sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; 
 
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar 
demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; 

Tendo a parte o poder de julgar ação de interesse dessas pessoas é evidente que fica comprometida a 
independência do juiz. 
 
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; 

É suspeito o juiz que tiver aconselhado qualquer das partes, revelando assim seu pensamento ou interesse 
quanto ao assunto que deve julgar, ação em que não há mais isenção de ânimo do juiz para decidir a respeito. 
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V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; 

Será suspeito o juiz que for credor, devedor, curador ou tutor de qualquer das partes, pois são casos em que 
o juiz está diretamente ligado a uma delas. Fica claro o interesse pessoal do juiz, o que conduz à inexistência de 
isenção por parte do magistrado. 
 
Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. 

Se o juiz for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, também será suspeito 
por estar ligado à sociedade que administra, correndo o risco de ser influenciado, de modo a decidir a causa com 
parcialidade. 
 
Art. 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do 
casamento que Ihe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes; mas, ainda que dissolvido o casamento sem 
descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no 
processo. 
 
Art. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito 
der motivo para criá-la. 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
O Ministério Público é um órgão constitucional porque é previsto e imposto pela Constituição nos termos 

do artigo 127 da Carta Política. O Ministério Público é instituição permanente, essencial a função jurisdicional do 
estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 
 
Art. 257. O Ministério Público promoverá e fiscalizará a execução da lei. 

Nos termos do Código penal, cabe ao ministério público promover e fiscalizar a execução da lei. 
Promover a execução da lei, consiste em promover a ação penal pública e acompanhá-la até o trânsito em julgado 
(sentença definitiva para a qual não cabe nenhum recurso), e ainda fiscalizar a aplicação e execução da pena. 
 
Outra função do Ministério Público é atentar para a fiel aplicação da lei, denunciando nulidades e irregularidades. 
Portanto, o Ministério Público deve conduzir-se com imparcialidade, pois sua função é defender os interesses da 
sociedade inclusive, quando as provas evidenciarem a inocência do acusado, pleitear a improcedência da 
pretensão punitiva pedindo a absolvição do acusado. 
 
Art. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for 
seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles 
se estendem, no que Ihes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. 
 

IMPUTADO (ACUSADO) 
 

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não 
retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento 
ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, 
sem prejuízo da validade dos atos precedentes. 

Face à necessidade de estabelecer se a pessoa submetida ao processo é a mesma contra a qual está 
sendo dirigida a ação penal, a lei determina que na denúncia ou queixa deve constar a qualificação do acusado ou 
esclarecimentos pelos quais possa se identificá-lo. Rotineiramente, a autoridade policial deve proceder a 
identificação datiloscópica do indiciado quando possível. Procede-se assim a identificação da pessoa do imputado 
com a finalidade de saber-se contra quem está sendo instaurado o processo. Normalmente, isso é feito pelo nome, 
prenome e eventualmente por meio do apelido ou pseudônimo, idade, estado, profissão, filiação, residência, etc. 
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Contudo, nem sempre é possível com os dados obtidos nas investigações obter a identificação nominal do 
acusado, pois, há pessoas que não possuem uma correta identificação civil, ou porque não possuem CIC, RG, 
Título de Eleitor ou qualquer outro documento comprobatório de sua identidade. Há casos de pessoas que não 
possuem sequer registro civil. Nestes casos, a lei permite que a identidade física possa ser estabelecida por outros 
meios, como a cor da pele, a altura, a compleição física, defeitos corporais, as cicatrizes ou sinais, as impressões 
digitais, traços característicos etc. 
 
A ausência da identificação normal, não impede a propositura e o curso do processo penal quando houver 
identidade física definida. Quando a identidade do acusado é descoberta, após a propositura da ação penal, será 
simplesmente feita sua retificação nos registros do processo, sem prejuízo dos atos procedentes. 
 
Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, 
sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. 

O acusado pode deixar de comparecer ao interrogatório ou demais atos do processo pois o comparecimento 
é um direito seu e não um dever. Entretanto, a ausência injustificada (contumácia) acarreta a revelia do réu 
regularmente citado. Além disso, algumas vezes é necessária a presença do acusado para apuração dos fatos, 
podendo o juiz proceder a sua condução coercitiva (de baixo de vara), para qualquer ato processual inclusive para 
o interrogatório. A condução coercitiva é também permitida para qualquer outro ato, que não possa ser realizado 
sem a presença do acusado, como por exemplo: de reconhecimento, de audiências de conciliação prevista no art. 
520. 
Parágrafo único. O mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no art. 352, no 
que Ihe for aplicável. 
 

DO DEFENSOR 
 

Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. 

Defesa em sentido amplo, é toda atividade das partes no sentido de fazer valer no processo penal, seus 
direitos e interesses, não só quanto à atuação da pretensão punitiva, como também para impedi-la, conforme sua 
atuação no processo. Segundo a lei processual, nenhum acusado ainda que ausente ou foragido, será processado 
ou julgado sem defensor. O defensor, procurador ou representante da parte, é o advogado dele sujeito especial 
no processo porque sua atuação é obrigatória, uma vez que o direito de defesa é um direito indisponível. Seja 
constituído ou nomeado (dativo), cabe ao advogado representar e assistir o acusado, apresentando ao órgão 
jurisdicional tudo o que possa contribuir para absolvê-lo ou pelo menos, favorecer de alguma forma sua condição 
no processo. 
Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através 
de manifestação fundamentada. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)  

Diante do princípio constitucional que assegura aos acusados em geral a ampla defesa, conforme o 
disposto no art. 5º, LV da C.F. é indispensável que o réu seja amparado por pessoas com conhecimentos técnicos 
suficientes para que se torne efetiva a referida garantia. 
 

DO OFENDIDO 
CONCEITO E NATUREZA  

O titular do interesse lesado ou posto em perigo pela prática de conduta criminosa – SUJEITO PASSIVO DO 
DELITO. 
Pode ser ele uma pessoa natural ou jurídica, inclusive o Estado. Quando o CPP, referir-se somente à pessoa 
natural como o único ou um dos titulares de interesses lesados pelo autor do crime, chama-o de ofendido. 
 
O OFENDIDO é a pessoa natural titular do direito lesado ou posto em perigo, na infração penal, ainda que se trate 
de crime contra a Administração Pública. 
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O OFENDIDO pode ser parte: como o querelante, na ação privada, assistente de acusação, na ação pública, 
recorrente, autor nos pedidos de restituição de coisas apreendidas e nos processos acautelatórios, destinados a 
garantir a reparação civil. O ofendido ‘d objeto de prova no exame de corpo de delito, no reconhecimento e na 
busca pessoal para obtenção de prova. Como sujeito de prova se apresenta quando presta declarações. 
Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou 
presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. 
 
Ofendido não é testemunha. Não só é mencionado, com relação às suas declarações, em capítulo diverso 
daquele referentes as testemunhas, como não presta compromisso de dizer a verdade. 
 
As declarações do ofendido CONSTITUEM-SE E MEIO DE PROVA. Não têm elas o valor legal do depoimento 
de testemunhas, mas podem ser suficientes para a condenação quando não são elididas por outros elementos de 
convicções. 
 
Qualquer das partes pode protestar pelas declarações do ofendido: o próprio quando ofereceu a queixa, o 
Ministério Público na denúncia, o acusado na defesa prévia, o juiz, se as partes não as requererem e as achar 
convenientes. A lei não impede inclusive que qualquer das partes tenha a iniciativa de ouvir o ofendido durante o 
curso do processo na instrução. 
 
O ofendido não pode ser computado como testemunha – QUE NÃO O É – não prejudicando o número máximo 
de depoentes permitidos em lei para cada tipo de procedimento penal. Se o ofendido for corréu no processo suas 
declarações constarão do interrogatório a quer for submetido como acusado, não havendo necessidade de que 
seja ouvido novamente durante a instrução. 
 
A audiência do ofendido tem sido considerada como facultativa (não obrigatória), razão pela qual na sua 
inexistência no processo NÃO PODE REDUNDAR EM NULIDADE.  
Entretanto, sendo meio de prova, constitui eiva processual.  Tem-se entendido até, em correição parcial, haver 
error in procedendo no indeferimento do pedido do MP para a localização da vítima pela polícia.  
 
DECLARAÇÕES 
 
Inicialmente, o ofendido é qualificado, ato que não é formal ou solene, aplicando-se por analogia, os dispositivos 
que se referem ao acusado (artigo 188) e as testemunhas (artigo 203). 
Será ele perguntado sobre a infração e todas as suas circunstâncias, bem como quem foi ou quem se presuma 
ser o autor. Indaga-se, por fim, as provas que possa indicar para o esclarecimento dos fatos. Evidentemente não 
tem o dever nem mesmo o ônus de provar qualquer coisa, a não ser que seja o querelante. 
 
Ofendido não presta o compromisso de dizer a verdade, pode falseá-la, sem praticar o crime de falso 
testemunho. Respondendo, entretanto, pelo crime de denunciação caluniosa se der causa a instauração de 
investigação policial ou de processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. 
  
STF  já decidiu que o princípio do contraditório não incide sobre as declarações do ofendido, assim, as 
partes não pode intervir no seu depoimento. Tal decisão não é amparada ela doutrina, não há qualquer 
obstáculo legal às reperguntas da acusação e defesa. Sendo elas meio de prova, a conclusão é a de que podem 
intervir, ao contrário do que ocorre com o interrogatório por expressa disposição legal. 
 
Se intimado para prestar declarações, o ofendido deixar de comparecer sem motivo justo, poderá ser conduzido 
coercitivamente à presença da autoridade. Por tratar-se de “autoridade”, genericamente, atribui-se o poder, sem 
distinção, inclusive ao presidente do Inquérito Policial. Sem prejuízo da condução coercitiva, o ofendido pode ser 
processado por crime de desobediência. 
 
VALOR PROBATÓRIO 
 
Declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor legal da prova 
testemunhal.  
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O conteúdo das declarações deve ser aceito com reservas, já que o ofendido é normalmente interessado no litígio, 
podendo às vezes ser motivado por ódio ou vingança, etc.. 
 
As declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas, como os 
crimes contra os costumes. 
 
Sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é 
apontar os verdadeiros culpados.  
 
Embora, os depoimentos das vítimas em princípio sejam suspeitos, dependendo do caso concreto, estando em 
sintonia com outras provas dos autos, merecem fé, podendo servir de suporte a um decreto condenatório. 
 
Diz o CPP 
 
Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem 
seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. (Redação 
dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 
§ 1o Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à 
presença da autoridade. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
§ 2o O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à 
designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. (Incluído 
pela Lei nº 11.690, de 2008) 
§ 3o As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do 
ofendido, o uso de meio eletrônico. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
§ 4o Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. 
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
§ 5o Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, 
especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. 
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
§ 6o O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do 
ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras 
informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação. (Incluído 
pela Lei nº 11.690, de 2008) 
 

CURADOR DE RÉU MENOR 
 
Art. 262. Ao acusado menor dar-se-á curador. 

A lei nº 10.406 de 10 de janeiro 2000, instituiu o novo Código de Processo Civil. O artigo 5º, Cap. I informa 
que a menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos 
da vida civil. Portanto, qualquer pessoa a partir de 18 anos é considerada capaz. Menor será a pessoa com menos 
de 18 anos de idade. 
 
Pelo exposto, todo acusado será uma pessoa maior de 18 anos, pois a figura do réu menor não existe mais sendo 
substituída pela figura de menor infrator pessoas com idade abaixo de 18 anos que cometem infrações. Os 
menores infratores não serão acusados penalmente, mas assistidos pelo juízo da Infância e da Juventude, 
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

 
DOS ASSISTENTES 

 
Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido 
ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31. 
 
Art. 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado 
em que se achar. 
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O juiz pode admitir o assistente a qualquer momento do curso do processo, antes que ocorra o trânsito em 
julgado da sentença. Entretanto, o assistente não pode ser admitido durante a fase do inquérito policial ou antes 
de ser instaurada a ação penal. A admissão é possível mesmo após a sentença, enquanto esta não transitar em 
julgado. 
 
Art. 270. O corréu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público. 

Caso o ofendido seja ao mesmo tempo réu no processo, como nos casos de lesões corporais mútuas, por 
disposição expressa da lei o ofendido não pode atuar como assistente do Ministério Público para auxiliar na 
acusação do corréu. 
Sua atuação no processo deve ser exclusivamente de defesa, ainda que tenha uma posição de acusação aos 
corréus. É possível também que o acusado e ofendido (mesma pessoa), já tenha sido absolvido por sentença 
transitada em julgado, estando ainda em curso o processo contra o corréu. Neste caso, não há mais nenhum 
impedimento, agora, para que ele seja admitido na qualidade de assistente, mesmo porque já não é mais corréu 
na ação penal. 
 
Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo 
e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele 
próprio, nos casos dos arts. 584, § 1o, e 598. 

A intervenção do assistente na qualidade de auxiliar ou reforço do Ministério Público é ampla. O assistente 
pode produzir provas, requerer perícias, requerer perguntas às testemunhas, pedir acareações, aditar o libelo e os 
articulados, participar dos debates e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio. 
 
Aditamento do Libelo e dos Articulados - Apresentado o Libelo pelo Ministério Público, o assistente poderá 
adequá-lo à pronúncia e se for o caso, pedir pena mais severa ou efeito de condenação articulando agravantes ou 
outras circunstâncias desfavoráveis ao acusado. 
 
Direito do Assistente em Recorrer - O artigo 271 informa que o assistente pode interpor recurso em sentido 
estrito da sentença de impronúncia, e de apelação da sentença do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se não for 
interposta a apelação pelo Ministério Público no prazo legal. 
 
§ 1o O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. 

Embora seja ampla a intervenção do assistente na qualidade de auxiliar do Ministério Público, esta 
intervenção tem poderes limitados no que se refere à produção de provas. O juiz, antes de decidir sobre a 
realização de qualquer prova proposta pelo assistente, deve ouvir o Ministério Público, que poderá discordar da 
sua realização, se vier ela em prejuízo da acusação. 
 
§ 2o O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar 
de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente 
comprovado. 

O assistente deve ser intimado para participar de todos os atos do processo, quer de instrução, quer de 
julgamento. Contudo, caso não compareça a um dos atos do processo, sem motivo de força maior comprovado, 
então não será mais intimado para os atos subsequentes, face a seu aparente desinteresse. Todavia, se a 
ausência for justificada, o assistente voltará a ter o direito a intimação, e mesmo na ausência desta, poderá 
participar dos atos a que comparecer. 
 
Art. 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. 

O pedido de assistência deve ser ouvido obrigatoriamente pelo Ministério Público, por que é a parte 
acusadora, é também fiscal da lei. Portanto, é necessário que o Ministério Público opine sobre a legalidade do 
reforço da acusação. O Ministério Público pode impugnar a assistência no que se refere a legitimidade da 
admissão. Assim só poderá ser admitido como assistente o requerente ofendido (vítima), seu representante legal 
ou sucessor e ainda não ser corréu no processo. 
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Art. 273. Do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos 
autos o pedido e a decisão. 

A lei prevê expressamente que para o despacho que admite ou não o assistente, não cabe recurso. 
Entretanto, o juiz deve fazer constar dos autos o pedido e a decisão. 
Não havendo recurso específico, porém cabe do indeferimento o Mandado de Segurança na hipótese da decisão 
do juiz ser arbitrária.  A questão será analisada pelo Tribunal e se a pessoa tiver qualidade legal para atuar como 
assistente de acusação, então o juiz será obrigado a admiti-la no processo. 
 

AUXILIARES DA JUSTIÇA 
 (Do Código de Processo Penal) 

 
CAPÍTULO V 

DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA 
 
Art. 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da justiça, no 
que Ihes for aplicável. 

CAPÍTULO VI 
DOS PERITOS E INTÉRPRETES 

Peritos - São os auxiliares da justiça que possuem conhecimentos técnicos para, após exame, emitir 
parecer a respeito de questões relativas ao seu campo de conhecimento. 
Executam tarefas que proporcionam subsídios técnicos necessários ao esclarecimento dos fatos que serão objeto 
de análise pelo Juiz. 
 

Intérpretes - São os auxiliares da justiça por meio dos quais outras pessoas se entendem e se comunicam. 
Participam dos atos processuais para tornar conhecida manifestação de vontade exposta em língua diferente da 
nacional, ou em linguagem mímica dos surdos mudos que não puderem transmitir sua vontade por escrito. 
 
Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. 
 
Art. 276. As partes não intervirão na nomeação do perito. 
 
Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de cem a 
quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível. 
Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente: 
a) deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade; 
b) não comparecer no dia e local designados para o exame; 
c) não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos. 
 
Art. 278. No caso de não-comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua 
condução. 
 
Art. 279. Não poderão ser peritos: 
I - os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionada nos ns. I e IV do art. 69 do Código Penal; 
II - os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia; 
III - os analfabetos e os menores de 21 (vinte e um) anos. 
 
Art. 280. É extensivo aos peritos, no que Ihes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes. 
 
Art. 281. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. 
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Ação Penal 
Conceito, Condições, Pressupostos Processuais. 

 
Ao suprimir a autodefesa e chamar para si o direito de dirimir os litígios existentes entre os indivíduos, o Estado 
assumiu a responsabilidade pela distribuição a justiça, criando para esse fim, juízos e tribunais para tornarem 
concreta a proteção dos direitos e interesses individuais, assegurados pelo ordenamento jurídico.  
 
Assim, como consequência direta, nasceu o direito do cidadão de invocar a atividade jurisdicional do Estado, 
objetivando a solucionar seus litígios e reconhecer seus direitos que, no âmbito do direito criminal, é denominado 
direito de ação penal. 
 
O direito de ação penal, muito bem definido por Grispigni "consiste na faculdade de exigir a intervenção do 
Poder Judiciário para que se investigue a procedência da pretensão punitiva do Estado", isto é, o direito de 
requerer em juízo a reparação de um direito violado.  
 
Entretanto, ao mesmo tempo em que o Estado determina ao indivíduo a abstenção da prática de condutas 
criminosas, assegura também que somente poderá puni-lo, caso ele venha a violar aquela determinação.  
 
Porém, se o indivíduo violar a proibição legal, a sanção correspondente só poderá ser aplicada através do devido 
processo legal, pois, ao Estado cabe o monopólio da justiça. Por outra banda, o processo legal constitui-se na 
autolimitação que o Estado impõe a si mesmo para o exercício do direito subjetivo de promover a punição do autor. 
 
A ação penal, no entanto, é apenas uma fase da busca da punição penal, que pode se iniciar com as investigações 
policiais (inquérito policial), sindicância administrativa, comissão parlamentar de inquérito (CPI), etc. Tais 
investigações preliminares, são apenas elementos preparatórios para uma futura ação penal. 
 
A ação penal somente nasce em juízo, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em caso de ação 
pública, ou de queixa pelo particular, quando se tratar de ação penal privada. O recebimento de uma ou outra, 
marcará o início efetivo da ação penal. 
 
Há casos, em que a conduta do sujeito ativo é de tal importância jurídica que a ação penal deve ser exercitada 
sem a manifestação de vontade de qualquer pessoa, mesmo do sujeito passivo. Assim, no crime de homicídio, em 
que o objeto jurídico é a vida, o exercício da ação penal não depende da manifestação de qualquer pessoa. No 
caso de furto, a ação penal deve ser iniciada mesmo contra a vontade do sujeito passivo, pois nestes casos, a 
titularidade da ação penal pertence ao Estado. 
 
Entretanto, há crimes que a conduta do sujeito ativo, atinge de tal maneira o foro íntimo do sujeito passivo, que 
este prefere não ver o sujeito passivo processado, para que a sociedade não tome ciência do fato que afetou sua 
essência íntima. Neste caso, o Estado permite que a decisão quanto ao exercício da ação penal, seja avaliada 
pela vítima ou seu representante legal.  
 
É o que ocorre, por exemplo, com a ação penal nos crimes de violação de segredo profissional, em que o agente 
só pode ser processado quando a vítima ou seu representante legal manifestar interesse nesse sentido. Nesses 
casos, a titularidade da ação penal pertence ao Estado, mas ele permite que seu exercício dependa da vontade 
dos particulares. 
 
Outras vezes, a objetividade jurídica do crime pertence exclusivamente ao particular, pelo qual o Estado lhe 
concede a titularidade da ação penal.  
 
Pelo exposto, pode-se verificar que o titular da ação penal não é o Estado, ao contrário do que acontece nos casos 
anteriores, mas o sujeito passivo ou seu representante legal, cabendo a este iniciar e movimentar a ação penal, é 
o que ocorre como, por exemplo, no crime de injúria praticado contra um particular, em que a titularidade da ação 
penal pertence a vítima ou ao seu representante legal.  
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CONDIÇÕES DA AÇÃO PENAL 

   
São requisitos necessários condicionantes ao exame do mérito da ação. Caso não satisfeitas, extingue-se o 
processo, sem que emitido pronunciamento quanto ao mérito da questão deduzida com o aforamento da ação. 
  
Legitimidade ad causam ativa. 
 
Sistemas 
  
a) natural - a legitimidade cabe ao próprio ofendido ou seus familiares.  Merece crítica em razão de a transigência, 
o interesse e as influências estranhas prejudicar a eficácia da justiça penal. 
 
b) democrático - qualquer do povo pode promover a ação.  Merece crítica em virtude da incerteza gerada pela 
indiferença, pelo egoísmo e pela ignorância generalizada dos interesses sociais. 
 
c) oficial -  o titular da ação é um órgão do Estado: o Ministério Público. É o melhor sistema, porquanto, possuindo 
isenção de ânimo, o Ministério Público pode proceder de acordo com os interesses do grupo social: propor a ação 
ou pedir arquivamento do inquérito. 
 
d) misto - É o nosso sistema:  
 
1) em se tratando de crime de ação penal pública, a titularidade é do Ministério Público (sistema oficial), admitindo, 
porém, no caso de inércia, a queixa-crime subsidiária ofertada pelo ofendido ou, no caso de falecido ou declarado 
ausente, por seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (sistema natural) e também que o ofendido, desde 
que deferida a sua intervenção, auxilie o Ministério Público (sistema natural); 
 
2) em se tratando de crime de ação penal de iniciativa privada, a titularidade é do próprio ofendido ou, no caso de 
morte ou declaração de ausência, de seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (sistema natural); 
 
3) em se tratando de habeas corpus, enquanto ação penal especial, qualquer do povo (sistema democrático) 
 
Resumo: 
  
a) ação penal pública 
    - Ministério público 
    - ofendido (queixa crime subsidiária) 
  
b) ação penal pública privada 
    - o ofendido, seu representante legal, ou então, no caso de morte ou quando declarado ausente por decisão 
judicial, o cônjuge, os ascendentes, descendentes ou irmão.  
  
c) habeas corpus 
   - qualquer pessoa, assim como o Ministério Público (art. 654). É caso de substituição processual 
 
Legitimatio ad causam passiva 
O agente (ou agentes) que praticou (aram) o delito (art. 5º, LXV e LXVI, da Constituição). 
 
Interesse de agir. 
O interesse de agir, enquanto condição da ação, tem-se por satisfeito, quando demonstrada a necessidade da 
movimentação da máquina judiciária a fim de que seja dirimida alguma controvérsia, prestando tutela ao direito 
reclamado.   
 
hipóteses. 
 - habeas corpus liberatório impetrado por pessoa que não está presa. 
 - revisão criminal ofertada por pessoa que haja sido absolvida, a fim de, alterando-lhe o fundamento, obter efeitos 
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na esfera civil ou administrativa. 
 
Possibilidade jurídica do pedido. 
- Esse requisito da ação penal, malgrado timidamente, vem plasmado no art. 43, I, do CPP, no deixar consignado 
que a denúncia ou a queixa será rejeitada quando "o fato narrado evidentemente não constituir crime".  Desse 
modo, caso o fato narrado à denúncia não se subsumir em figura típica penal, inexiste possibilidade jurídica quanto 
ao pedido acusatório. 
 
Justa causa (condição especial da ação penal). 
  
Doutrinadores há, como AFRÂNIO SILVA JARDIM - Direito Processual Penal-Estudos e Pareceres, RJ, Forense, 
1987, p. 70 -, que defendem existir, quanto à ação penal, uma quarta condição da ação, que seria a "justa causa, 
ou seja, um suporte probatório mínimo em que se deve lastrear a acusação, tendo em vista que a simples 
instauração do processo penal já atinge o chamado status dignatatis do imputado". 
 

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS 
 
O processo, enquanto relação processual, reclama, para tido como válido, assim como a ação, o deferimento de 
determinados pressupostos, porquanto, do contrário, despojado das garantias necessárias ao proferimento do 
decisum. 
  
Os pressupostos processuais são quanto à existência e quanto ao desenvolvimento, sendo aqueles os necessários 
para a constituição válida da relação processual, e estes os exigidos para o desenvolvimento regular do processo. 
 
Pressupostos subjetivos. 
Os pressupostos subjetivos dizem respeito às pessoas que participam da relação processual - o juiz, o autor e o 
réu, que são os sujeitos principais do processo. 
 
Pressupostos referentes ao juiz. 
a) que se trate de autoridade judiciária investida em órgão judicante; 
  
b) que o magistrado seja competente para o conhecimento e julgamento (capacidade subjetiva); 
  
c) que o juiz subjetivamente seja capaz, ou melhor, seja imparcial (arts. 252 e 254, do CPP). 
 
Pressupostos referentes às partes. 
  
a) capacidade de ser parte - a capacidade de ser parte em processo penal, assim como no processo civil, 
relaciona-se com a personalidade jurídica, que é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações.  
 
No entanto, capacidade de ser parte, em processo penal, distancia-se substancialmente da que é traçada para o 
processo civil.  Na relação processual penal, a capacidade de ser parte, quanto ao polo ativo, pertence, sempre 
que se tratar de ação penal pública, ao órgão do Ministério Público, sendo deferido, ao ofendido, tão-somente, 
auxiliá-lo na acusação, ou mesmo, em caso extremo, apresentar queixa-crime subsidiária.   
  
Na ação penal privada, a capacidade de ser parte, no que pertine ao polo ativo, fica com o próprio ofendido ou seu 
representante legal, ou então, no caso de morte ou de declaração judicial de ausência, mediante os substitutos 
processuais previstos em lei - cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 
 
Quanto ao réu, a capacidade de ser parte se confunde com a responsabilidade penal, que só se adquire aos 18 
anos de idade.  Assim, oferecimento de denúncia contra menor de 18 anos não merece apreciação quanto ao 
mérito, pois que não atendido pressuposto de ordem processual, no que diz respeito à capacidade de ser parte da 
pessoa indicada como réu.              
 
b) capacidade de estar em Juízo- A capacidade de estar em Juízo relaciona-se com a capacidade de exercício, 
de praticar, por si, os atos da vida civil, de conformidade com o regramento insculpido no Código Civil.   
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No processo penal, em consonância com o pressuposto processual da capacidade de estar em Juízo, em se 
tratando de acusado menor, dever-se-á nomear, sob pena de nulidade, curador.  Por réu menor, a necessitar de 
curador, entenda-se o indivíduo que não tenha completado, ainda, quando da prática do ato processual, 21 anos 
de idade.    
  
Nada obstante a imperatividade do art. 262, do CPP, a Suprema Corte de Justiça, sabiamente, editou a Súmula 
352, asseverando que "Não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ao réu menor que 
teve a assistência de defensor dativo". 
 
  
Tem-se entendido, com inteira procedência, que se deve enxergar na expressão "assistência de defensor" da 
Súmula em foco, tanto o defensor nomeado pelo magistrado quanto o constituído pelo próprio réu, de modo que, 
numa ou noutra hipótese, não se verifica nulidade do processo, caso não nomeado curador. 
  
Defende-se que, nada obstante emancipado, dever-se-á nomear curador ao réu menor de idade. 
  
Carece de observação que o legislador do Código de Processo Penal não conhece a incapacidade relativa: o 
menor de 21 e maior de 18 anos pode agir no processo penal.   
 
c) capacidade postulatória - Esse pressuposto diz respeito ao jus postulandi.  No processo penal, a capacidade 
postulatória segue orientação peculiar, afastando-se das diretrizes gerais, contempladas no Código de Processo 
Civil. 
  
Essas características próprias manifestam-se, de logo, no observar-se que, em razão de a titularidade da ação 
penal pública ser deferida ao órgão do Ministério Público, de regra, só quem estiver em representação a ele, possui 
o jus postulandi como autor. 
  
Certo, e de negar-se mesmo não há, que em se tratando do assistente, que se habilita nos autos, para coadjuvar 
a acusação, da queixa subsidiária ou da ação penal privada, observam-se as determinações prevista para o 
processo civil, de modo que o interessado terá de valer-se de bacharel em direito, para manifestar-se no processo. 
  
De igual forma, o réu tem de defender-se por intermédio de advogado.  No entanto, há, no processo penal, em 
homenagem ao jus libertatis, hipóteses em que se concebe o jus postulandi.   
  
Isso se verifica com o manejo do habeas corpus, que, como garantia constitucional à liberdade de locomoção, 
pode ser ajuizado por qualquer do povo em nome de outrem, pela própria pessoa que se encontre sob 
constrangimento, pelo Ministério Público e até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal.  Aqui vige o princípio do jus 
postulandi, em que o pressuposto da capacidade postulatória é estendido a toda e qualquer pessoa, 
independentemente de ser advogado ou não.   
  
A revisão criminal pode ser pedida pelo próprio réu (art. 623, CPP), assim como a arguição de suspeição de juiz 
(art. 98-CPP).  
  
No art. 578, do Ordenamento Processual Penal, encontra-se escrito que o recurso poderá ser interposto tanto pelo 
próprio recorrente, quanto por seu representante.  Por isso mesmo, tem-se entendido que o recurso interposto pelo 
próprio réu, nada obstante não arrazoado pelo defensor no prazo legal, produz efeito. É o jus postulandi em 
matéria recursal criminal.   
 
Pressupostos objetivos 
 
Os pressupostos objetivos se referem à existência de fatos impeditivos à formação ou desenvolvimento da relação 
processual:  
 
• litispendência,  
• prescrição,  
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• decadência,  
• perempção,  
• coisa julgada,  
• falta de pagamento de custas,  
• falta de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido,  
• falta de autorização da Câmara dos Deputados para instauração de processo contra o Presidente e o Vice-
Presidente da República e os Ministros de Estado(art. 51, I, Const.),  
• falta de licença prévia da Casa a que pertence o parlamentar(art. 53, parágrafo. 1º, Const.), etc. 
  
Doutrinadores há, como FABBRINI MIRABETE, que qualificam, esses pressupostos, de condições de 
procedibilidade.   
 

Íntegra do texto contido no Código de Processo Penal 
 
DA AÇÃO PENAL 
         
Art. 24.  Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, 
quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo. 
        § 1o  No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de 
representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.  (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 8.699, de 
27.8.1993) 

        § 2o  Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e 
Município, a ação penal será pública. (Incluído pela Lei nº 8.699, de 27.8.1993) 
         
Art. 25.  A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. 
         
Art. 26.  A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria 
expedida pela autoridade judiciária ou policial. 
         
Art. 27.  Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a 
ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os 
elementos de convicção. 
         
Art. 28.  Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito 
policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, 
fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará 
outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará 
o juiz obrigado a atender. 
         
Art. 29.  Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo 
ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do 
processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, 
retomar a ação como parte principal. 
         
Art. 30.  Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada. 
         
Art. 31.  No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer 
queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 
         
Art. 32.  Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará 
advogado para promover a ação penal. 
        § 1o  Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover às despesas do processo, sem privar-se dos 
recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. 
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        § 2o  Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o 
ofendido. 
         
Art. 33.  Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver 
representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por 
curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo 
penal. 
         
Art. 34.  Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por 
seu representante legal. 
         
Art. 35. A mulher casada não poderá exercer o direito de queixa sem consentimento do marido, salvo quando 
estiver dele separada ou quando a queixa for contra ele. 
Parágrafo único. Se o marido recusar o consentimento, o juiz poderá supri-lo. (Revogado pela Lei nº 9.520, de 27.11.1997) 
         
Art. 36.  Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge, e, em seguida, o 
parente mais próximo na ordem de enumeração constante do art. 31, podendo, entretanto, qualquer delas 
prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. 
         
Art. 37.  As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, 
devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, 
pelos seus diretores ou sócios-gerentes. 
         
Art. 38.  Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de 
representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o 
autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. 
        Parágrafo único.  Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, 
nos casos dos arts. 24, parágrafo único, e 31. 
         
Art. 39.  O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, 
mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial. 
        § 1o  A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, 
de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente o 
órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. 
        § 2o  A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. 
        § 3o  Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, ou, não 
sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for. 
        § 4o  A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade 
policial para que esta proceda a inquérito. 
        § 5o  O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos 
elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias. 
         
Art. 40.  Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime 
de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da 
denúncia. 
         
Art. 41.  A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando 
necessário, o rol das testemunhas. 
         
Art. 42.  O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. 
         
Art. 43.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008). 
        I - o fato narrado evidentemente não constituir crime; 
        II - já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa; 
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