
FUNDAMENTAÇÃO DE PEÇAS
PROCESSUAIS CRIMINAIS

RELEVÂNCIA PROCESSUAL



ALEGAÇÕES – FASE DE PRONÚNCIA

Crimes dolosos contra a vida

prova da materialidade do crime

indícios suficientes de autoria

dolo de homicídio



ALEGAÇÕES – FASE DE PRONÚNCIA
Qualificadoras do Homicídio

“Art. 121. Matar alguém:
(...) § 2° Se o homicídio é cometido: I - mediante paga ou
promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; II - por
motivo fútil; III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia,
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar
perigo comum; IV - à traição, de emboscada, ou mediante
dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a
defesa do ofendido; V - para assegurar a execução, a ocultação,
a impunidade ou vantagem de outro crime; VI - contra a mulher
por razões da condição de sexo feminino; VII - contra autoridade
ou agente (…), integrantes do sistema prisional e da Força
Nacional de Segurança Pública, no exercício da função (…)”; VIII
- com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.” Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

Indícios suficientes das qualificadoras - não é mera repetição
Sem fundamentação - Tribunal decreta nulidade tópica

Instigar sentença à abordagem
Sentença omissa/deficiente: embargos declaratórios



ALEGAÇÕES – FASE DE PRONÚNCIA

Crimes conexos ao doloso contra a vida
devem ser julgados pelo Tribunal do Júri

Prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria

crimes conexos

Quando sem fundamentação:
Tribunal decreta nulidade tópica

Instigar sentença à abordagem
Sentença omissa/deficiente:

embargos declaratórios



ALEGAÇÕES – FASE DE PRONÚNCIA
Prisão cautelar na Pronúncia

CPP, art. 413, § 3º: “O juiz decidirá, motivadamente,

no caso de manutenção, revogação ou substituição da

prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente

decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a

necessidade da decretação da prisão ou imposição de

quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I

deste Código.”

Tribunal concede HC de ofício, por ausência de

abordagem ou de fundamentação.



ALEGAÇÕES FINAIS - Fundamentação
essencial em todos os aspectos

Busca de uma qualificada instrução criminal
Possibilitar uma qualificada fundamentação

Audiências Judiciais
•Inquirição de testemunhas – art. 212 do CPP
•Interrogatório do acusado – art. 187 do CPP
- elemento de prova/ elemento de defesa
- figura central do processo penal
- perguntas obrigatórias pelo Juiz:
(a) sobre a pessoa do acusado
(b) sobre os fatos
- perguntas pelo MP no ato de interrogatório
exploração fundamentada na peça de alegações finais



ALEGAÇÕES FINAIS - Fundamentação

•Reflexos diretos na identificação da autoria,

tipicidade objetiva e subjetiva, qualificadoras,

situações de justificação, semi-imputabilidade e

imputabilidade, situações de erro de proibição e de

exculpação.

•Reflexos diretos na aplicação da pena –

circunstâncias judiciais do art. 59, agravantes e

atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição de

pena – quantum da pena, com reflexos na fixação do

regime e possibilidade ou não de substituição.



ALEGAÇÕES FINAIS - Fundamentação
- Alegações finais orais – regra (CPP, 403, caput)
- Alegações finais escritas (CPP, art. 403, § 3º)

-Tópicos: materialidade, autoria, tipicidade, excludentes

- Proporcionar fundamentação da sentença de mérito

- TJ reconhece, de ofício, ausência de fundamentação
da sentença, ainda que topicamente – reflexos na pena

- Embargos declaratórios (CPP, art. 382) – prazo 2 dias
Importante ferramenta, pouco utilizada em 1º grau



ALEGAÇÕES FINAIS
critério trifásico de aplicação da pena

- 1ª fase – circunstâncias judiciais do art. 59
- 2ª fase – agravantes e atenuantes
- 3ª fase – causas de aumento/diminuição de pena
- fixação do regime de cumprimento (CP. art. 33)
- possibilidade ou não de substituição (CP, art. 44)
- efeitos da condenação (CP, art. 91 e 92)

automáticos e que dependem de fundamentação
- prisão cautelar
- dosimetria a cada um dos réus
- dosimetria a cada um dos crimes
- princípio da individualização da pena

(CF, art. 5º, inc. XLVI)



Prisão Cautelar
Tópico Específico

Decisão sobre manutenção ou não da prisão cautelar
(CPP, art. 387, § 1º)

Revisão das prisões cautelares a cada 90 dias
(CPP,art. 316, § único)

Direito de apelar em liberdade ou não

Exemplo de fundamentação Genérica: “Considerando-se que



POPULAÇÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA - junho/2020

323 presos a cada 100.00 habitantes (759.518 presos)
30,15% são presos provisórios             (228.976 presos)

Média mundial 2018: 145 presos a cada 100.000 hab

ALCANÇOU POSTO DE 3ª POP CARCERÁRIA MUNDIAL

1ª POP CARCERÁRIA (2.094.000 PRESOS) EUA (2018)

2ª POP CARCERÁRIA (1.710.000 PRESOS) CHINA (2018)

3ª POP CARCERÁRIA (759.518 PRESOS) BRASIL (2020)

4ª POP CARCERÁRIA (478.600 PRESOS) ÍNDIA (2019)

5ª POP CARCERÁRIA (473.843 PRESOS) RÚSSIA (2021)



Exemplos de fundamentação genérica
Circunstâncias judiciais do art. 59:

“A culpabilidade é normal à espécie de delito; não há
registro de antecedentes do acusado, sendo que a
instrução processual não trouxe elementos suficientes a
possibilitar aferição da conduta social e da personalidade
do agente; os motivos são os normais à prática deste
crime, ou seja, a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias
não se revelaram especialmente diferentes do modus
operandi comumente empregado ao tipo penal, sendo que
as consequências do crime não se mostraram superiores
àquelas normalmente advindas desta modalidade típica; por
fim, de se registrar que o comportamento da vítima em
nada influiu à prática criminosa.”

Produz grandes reflexos na aplicação da pena



Exemplos de fundamentação genérica
Agravantes e atenuantes (CP, art. 61 a 65)

“Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a
serem consideradas nesta fase.”

● Agravantes (descrever na denúncia)
- reincidência
- motivo fútil ou torpe
- contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge
- contra criança e maior de 60 (sessenta anos)
- agravantes no concurso de pessoas
● Atenuantes
- menoridade ou idade avançada
- confissão espontânea
- reparação do dano
Indicar fundamentadamente a relação de preponderância
ou de compensação entre elas.



Causas de aumento e/ou de diminuição de pena

patamares fixos ou variáveis de fração

indicar concreta e fundamentadamente o percentual

produz grandes reflexos na aplicação da pena:

- quantum da pena

- fixação do regime de cumprimento de pena

- possibilidade ou não de substituição de pena



Causas de aumento de pena do roubo
(CP, art. 157, § 2º e incisos)

“Art. 157 – (...)
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - revogado
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente
conhece tal circunstância.
IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser
transportado para outro Estado ou para o exterior;
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua
liberdade.
VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios
que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem
ou emprego.
VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma
branca;”
Critério qualitativo e não quantitativo
Súmula 443/STJ – Fundamentação concreta



BENEFÍCIO NO TRÁFICO
Lei 11.343/06 – art. 33, § 4º

“Art. 33. (...)
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos)
dias-multa.
(...)
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois
terços, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.”
“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente.”



CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NO TRÁFICO
Lei 11.343/06 – art. 40 e incisos

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são
aumentadas de um sexto a dois terços, se:
I - a natureza, a procedência da substância ou do produto
apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a
transnacionalidade do delito;
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública
ou no desempenho de missão de educação, poder familiar,
guarda ou vigilância;
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou
imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou
hospitalares, (…) ou em transportes públicos;
IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça,
emprego de arma de fogo, (...);
V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre
estes e o Distrito Federal;
VI - sua prática envolver ou visar atingir criança/adolescente (...);
VII - o agente financiar ou custear a prática do crime.”



TENTATIVA (CP, art. 14, inciso II)

“Art. 14 - Diz-se o crime:

(...)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por
circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a
tentativa com a pena correspondente ao crime consumado,
diminuída de um a dois terços.”



CONCURSO DE AGENTES

Participação de menor importância

Responsabilidade penal pelo excesso

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua
culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena
pode ser diminuída de um sexto a um terço.

§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime
menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena
será aumentada até metade, na hipótese de ter sido
previsível o resultado mais grave.”



CRIME CONTINUADO COMUM E ESPECIAL
“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos
como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só
dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas
diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à
pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena
de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo
único do art. 70 e do art. 75 deste Código.”

Apontar o percentual concreto



DESCLASSIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA PARCIAL, 
EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS

Pena mínima não superior a 1 (um) ano

Súmula 337/STJ:
“É cabível a suspensão condicional do processo
na desclassificação do crime e na procedência
parcial da pretensão punitiva.”

Ex.: Art. 121, § 3º e 4º, do CP: homicídio culposo,
com inobservância de regra técnica da profissão.



Exemplos de Fundamentação Genérica

- Fixação de Regime:
“O regime de cumprimento de pena deve ser
fixado obedecendo-se os critérios especificamente
indicados no art. 33 e §§, do Código Penal.”

- Substituição de pena:
“A substituição de pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos deve ser reconhecida, desde
que cumpridos os requisitos previstos no art. 44 e
incisos, do Código Penal.”



Observações finais:
(a) Ressaltar que a substituição de pena superior a 1
(um) ano deve contemplar uma pena restritiva de
direitos e multa ou 2 (duas) penas restritivas de direitos
(CP, art. 44, § 2º).
(b) Em delitos de trânsito, a par da menção à aplicação
da pena privativa de liberdade, fazer referência
expressa à sanção de suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor (Lei 9.503/97).
(c) Efeitos da condenação de perda do cargo, função
ou emprego público – Lei 9.455/97 (Lei de Tortura) são
automáticos, mas devem ser apontados nas alegações
finais.
(d) Efeitos da condenação previstos no art. 92, inciso I
(perda do cargo, função pública ou mandato eletivo), e
na Lei 13.869/19 (abuso de autoridade), não são
automáticos e devem ser concretamente motivados e
apontados nas alegações finais.
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