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Introdução
Querido(a) aluno(a),
Hoje vamos estudar vários tópicos importantes do Direito Processual Penal.
Esses tópicos são relativamente simples, mas muito importantes para um bom entendimento de nossa disciplina como um todo.
Vamos abordar, especificamente, os seguintes assuntos:
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Lei Processual Penal Quanto às Pessoas
Vamos começar a aula relembrando o art. 1º do CPP:
Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código,
ressalvados:
I – os tratados, as convenções e regras de direito internacional;
II – as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República, e dos ministros do Supremo
Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade;
III – os processos da competência da Justiça Militar;
IV – os processos da competência do tribunal especial;
V – os processos por crimes de imprensa.

O CPP alcança a grande maioria dos processos penais que tramitam em nosso
país, salvo as exceções previstas em seu artigo 1º e na própria Constituição Federal. Dentre essas exceções, merecem especial estudo e atenção aquelas
que tratam da aplicação do direito processual penal quanto às pessoas, que são
um dos assuntos favoritos dos examinadores!
Como sabemos, estamos todos sujeitos às normas do Código de Processo Penal,
caso sejamos acusados da prática de algum delito. O processo normalmente irá
tramitar seguindo as normas dos ritos ordinário, sumário ou sumaríssimo, que
estão previstos diretamente no CPP. Entretanto, essa é apenas a regra geral. Algumas pessoas – e determinadas situações – estão fora do alcance das regras gerais
do CPP, sendo processadas mediante ritos especiais:
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Imunidade Diplomática

A primeira das exceções que precisamos estudar é a chamada imunidade diplomática.
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A imunidade diplomática se aplica aos chamados agentes diplomáticos, que
possuem imunidade em território nacional quando a serviço de seu país de origem. É o caso de embaixadores, secretários de embaixada, e até mesmo, de
seus familiares. Além disso, também se aplicam aos funcionários de organizações
internacionais, como a ONU. Todos esses indivíduos listados acima, caso pratiquem
algum crime no Brasil, não serão processados aqui, por força de um tratado internacional, mais especificamente, a Convenção de Viena.

Mas professor, então os agentes diplomáticos podem cometer crimes e
ficar impunes?

Não é bem por aí. Na verdade, o que ocorre é que estes agentes têm o direito
de serem processados em seus próprios países caso pratiquem algum crime em
terras estrangeiras, por força da Convenção de Viena. Não haverá impunidade, e
sim, a prevalência da norma internacional sobre o nosso Código de Processo Penal.

As imunidades diplomáticas também se aplicam ao cônsul, desde que este pratique a infração penal no exercício de suas funções e no território de seu consulado.

A doutrina entende que a imunidade diplomática, portanto, é tanto material
quanto processual, de modo que é considerada como verdadeira imunidade absoluta. Tal prerrogativa está embasada no fato de que deve haver respeito ao Estado estrangeiro e à sua soberania, de modo a garantir a validade da missão diplomática em país estrangeiro.
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Sedes Estrangeiras
As sedes estrangeiras (tais como as embaixadas), ao contrário do que muitos
acreditam, não são extensão do território estrangeiro em nosso país. No
entanto, em razão dos tratados internacionais, são sim território INVIOLÁVEL.

Sedes estrangeiras não podem ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida
de execução, em razão de sua inviolabilidade.

A mesma norma se estende às residências particulares ou oficiais dos integrantes da carreira diplomática.

Obs.:
as imunidades também se aplicam aos Chefes de Estado e suas comitivas, quando em visita ao país.

Imunidade Parlamentar
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A imunidade parlamentar nada mais é do que uma prerrogativa que assegura
aos parlamentares o direito de exercer livremente suas funções, resguardando-os
de toda forma de processos ou prisões arbitrárias que podem decorrer do exercício
de seu cargo. As imunidades parlamentares estão classificadas em imunidades
materiais e imunidades formais.

Imunidade Material
• Diz respeito às opiniões, palavras e votos.
• Está prevista no art. 53, Caput, da CF/1988
Imunidade Formal
• Diz respeito à liberdade de ir e vir.
• Está prevista no parágrafo 2º do art. 53, CF/1988

Imunidade Material

A imunidade material abrange tanto os parlamentares federais quanto os
estaduais, e até mesmo os vereadores, estes últimos, no entanto, apenas nos
limites da circunscrição de seus municípios. Veja só:
Parlamentares Federais
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer
de suas opiniões, palavras e votos.
CF/1988
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Deputados Estaduais
§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando sê-lhes as
regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.
Art. 27, 1º, CF/1988

Vereadores
VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do
mandato e na circunscrição do Município;
Art. 29, VIII, CF/1988

Caro(a) aluno(a), é essencial que você tome nota do seguinte:

A imunidade material não é absoluta: só se configura em casos relacionados
ao EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR!

Dessa forma, não é qualquer manifestação de opinião realizada pelo parlamentar que estará amparada por sua imunidade material, mas tão somente aquela
relacionada ao exercício de sua atividade parlamentar.
Ainda sobre esse assunto, é importante notar o seguinte:
A doutrina majoritária entende que as
manifestações realizadas no recinto
das Casas Legislativas estão sempre
amparadas penal e civilmente pela
imunidade material.

Manifestações realizadas FORA do parlamento,
no entanto, dependem da existência de
conexão com o exercício do mandato ou
da condição de parlamentar para estarem
amparadas por tal instituto.

Imunidade Formal
A imunidade formal, por sua vez, tem por objetivo proteger os detentores de
mandato parlamentar de possíveis prisões arbitrárias ou vexatórias, tratando, portanto, de garantia relacionada ao direito de ir e vir.
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A imunidade formal só se estende aos Deputados Federais, Estaduais e Senadores.
Vereadores gozam apenas de imunidade material!

A imunidade formal se divide em duas espécies:
Em relação ao processo
Está prevista no art. 53, § 3º, CF/1988:
§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador
ou Deputado, por crime ocorrido após a
diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará
ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de
partido político nela representado e pelo voto
da maioria de seus membros, poderá, até a
decisão final, sustar o andamento da ação.

Em relação à prisão
Está prevista no art. 53, § 2º, CF/1988:
§ 2º Desde a expedição do diploma, os
membros do Congresso Nacional não poderão
ser presos, salvo em flagrante de crime
inafiançável. Nesse caso, os autos serão
remetidos dentro de vinte e quatro horas
à Casa respectiva, para que, pelo voto da
maioria de seus membros, resolva sobre a
prisão.

Conforme prevê o art. 53, parágrafo 2º da CF, o parlamentar só pode ser preso EM
FLAGRANTE DE CRIME INAFIANÇÁVEL.

Entretanto, é importante ressaltar que tal imunidade à prisão se estende apenas
às prisões CAUTELARES (provisórias). Se o parlamentar for condenado em processo criminal com trânsito em julgado, poderá ser preso normalmente. Este é o
posicionamento do STF.
Observações
Para finalizar o tópico das imunidades parlamentares, é importante tecer algumas observações:
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Suplente
• SUPLENTE de detentor de cargo legislativo não possui qualquer tipo
de imunidade parlamentar!
Afastamento
• Perde a inviolabilidade o parlamentar afastado das suas funções legislativas
ou licenciado.
Corréu
• As imunidades parlamentares não se estendem ao corréu. É o que prevê
a Súmula 245 do STF.

Foro por prerrogativa de função
O foro por prerrogativa de função consiste em um direito de que determinados
indivíduos sejam julgados, em virtude dos cargos ou funções que exercem, por
Órgãos Superiores de Jurisdição, de acordo com normas previstas na Constituição
Federal ou nas Constituições Estaduais.
Segundo a doutrina, tal tratamento não viola o princípio da igualdade, haja
vista que o tratamento especial tem por objetivo tutelar o cargo ou função, dando
especial relevância ao Estado. Não se caracteriza, portanto, benefício diretamente
ligado ao ocupante do cargo. Muito embora esse assunto esteja diretamente ligado
ao Direito Constitucional, é importante que o estudante de Direito Processual Penal
conheça a existência de tal instituto, ao menos de forma resumida!
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Hipóteses Constitucionais
A CF/1988 apresenta as seguintes hipóteses de foro por prerrogativa de função:
1) Presidente da República
Compete ao STF processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso
Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República.
É o que rege o art. 102, inciso I, alínea B, da CF/1988.
2) Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas
da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente
Compete ao STF processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os
membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes
de missão diplomática de caráter permanente.
É o que prevê o art. 102, inciso I, alínea C, da CF/1988.
3) Deputados Federais e Senadores
Conforme já observado na aula de hoje, o art. 53 da CF/1988 rege que, desde
a expedição do diploma, os Deputados Federais e Senadores serão submetidos a
julgamento criminal perante o STF.

4) STJ
Existem ainda alguns indivíduos que possuem foro por prerrogativa de função
no Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
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Compete ao STJ processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade,
os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os
membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público
da União que oficiem perante tribunais.
É o que prevê o art. 105, inciso I, alínea A, da CF/1988!
5) Outras hipóteses
Por fim, temos ainda o foro por prerrogativa de função para os seguintes casos:
Vereadores
• Prefeitos devem ser julgados originariamente, perante o Tribunal de Justiça.
• A previsão legal está no art. 29, X, da CF/1988.
• Note que tal previsão vale até mesmo para crimes dolosos contra a vida!
• Observação:
–– Súmula 702/STF:
–– A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se
aos crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de
segundo grau. (Súmula 702 / STF).
Tribunais de Justiça
• Também compete aos Tribunais de Justiça:
• Processar e julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios,
bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.
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Tribunais Regionais Federais
• Processar e julgar originariamente os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes
comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da
União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Tome nota da Súmula 704/STF, que trata da extensão do foro por prerrogativa de
função ao corréu:

Súmula 704/STF:
Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a
atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de
função de um dos denunciados.

Juízes e Promotores
Você já sabe que os magistrados possuem foro por prerrogativa de função nos
respectivos tribunais, sendo julgados originariamente em tais órgãos. Entretanto,
embora de difícil ocorrência em provas de concursos, cabe fazer breve observação
sobre a Lei Orgânica da Magistratura, que prevê o seguinte:
Art. 33. São prerrogativas do magistrado:
II – não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do órgão especial competente
para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade
fará imediata comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente do Tribunal a
que esteja vinculado (vetado);
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O mesmo se aplica aos membros do Ministério Público, por força da Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público:
Art. 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de
outras previstas na Lei Orgânica:
III – ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de vinte e quatro horas, a
comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de
Justiça;

Dessa forma, tanto os magistrados quanto os membros do MP gozam da prerrogativa de não serem presos, salvo em flagrante de crime inafiançável ou por ordem
judicial de autoridade competente para tal.

Imunidade para servir como testemunha
A última hipótese excepcional que precisamos estudar é a chamada imunidade
para servir como testemunha. Certos indivíduos possuem a prerrogativa de não
atuar como testemunha, por expressa previsão constitucional:

Deputados e Senadores
§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que
lhes confiaram ou deles receberam informações.

Agentes Diplomáticos

Os agentes diplomáticos, por sua vez, também não são obrigados a servir como
testemunha.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

15 de 31

DIREITO PROCESSUAL PENAL
Aplicação da Lei Processual Penal em Relação às Pessoas
Prof. Douglas de Araújo Vargas

O agente consular, no entanto, só pode ser obrigado a depor sobre fatos relacionados com o exercício de suas funções.

Fontes do Direito Processual Penal
Mudando radicalmente de assunto, vamos agora falar um pouco das Fontes do
Direito Processual Penal. Este é um tópico simples, mas que, no entanto, integra grande parte dos conteúdos programáticos atuais, de modo que é tão digno de
menção quanto os demais assuntos deste curso.

Conceito

As fontes nada mais são do que as origens em que podem ser encontradas a
norma ou um determinado direito. Nesse sentido, as fontes do direito processual
penal se dividem em fontes materiais e fontes formais:
Fonte Material
Quem CRIA o direito em si.
São também chamadas de fontes substanciais
ou de produção.

Fonte Formal
Quem EXTERIORIZA, MANIFESTA o direito que
foi criado pela fonte material.
São também chamadas de fontes de
conhecimento ou de revelação.

Fontes Materiais
A fundamentação legal das fontes materiais em nosso ordenamento jurídico
está na CF/1988. Vejamos:
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico,
espacial e do trabalho;

Lembre-se que, embora seja competência privativa da União, a CF/1988 autoriza
que Lei Complementar permita aos estados legislar sobre especificidades dentro de
tais normas gerais emitidas pela União.

Por exemplo: custas processuais podem ter um valor diferente em cada
estado da federação, sem que haja violação de tal norma constitucional.

Fontes Formais
As fontes formais, por sua vez, se dividem nas seguintes categorias:
Primárias
• Constituição Federal;
• Código de Processo Penal.
Secundárias
• Outros diplomas legais.
• Exemplo: Lei n. 9.099/1995, Lei de Drogas, entre outras.
Como já observamos, as fontes formais apenas cuidam de exteriorizar o direito
criado pelas fontes materiais.
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Outras Fontes
Embora as fontes supramencionadas sejam as principais, temos ainda outras
fontes do direito processual penal, que também possuem grande relevância doutrinária. São elas:
Costumes
• Os costumes são práticas reiteradas que levam a população a se convencer de sua obrigatoriedade.
• Não se trata de mero hábito, haja vista que há verdadeira convicção
quanto a sua obrigatoriedade.
Princípios gerais do direito
• Os princípios são mandamentos nucleares que orientam a elaboração e a
interpretação das demais normas jurídicas. São, obviamente, fonte idônea
e aplicável também ao direito processual penal.
Jurisprudência & Analogia
• Ao fornecer parâmetros de interpretação dos magistrados em decisões reiteradas, a jurisprudência também se torna uma fonte aplicável ao direito
processual penal.
• A analogia, por sua vez, é um processo de integração da norma que se
volta ao suprimento de lacunas. Ou seja: é a aplicação de uma norma
prevista para outro caso, como forma de sanar uma omissão existente no
ordenamento jurídico. É também perfeitamente aceita em direito processual penal.
–– Ex.: o magistrado “pega emprestada” uma norma do direito processual
civil para suprir uma lacuna existente no CPP.
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Sujeitos da Relação Processual
O último assunto da aula de hoje são os chamados sujeitos da relação processual. Quando os examinadores tratam dos sujeitos no âmbito do processo penal,
costumam dividir o assunto em duas abordagens:
Sujeitos do processo penal
Foco no CPP
(Título VIII)

Sujeitos da Relação Processual
Foco introdutório e doutrinário.

Quando o edital fala em sujeitos do processo penal, portanto, está tratando do
conteúdo dos artigos 251 em diante do CPP. Já quanto aos chamados sujeitos da
relação processual, o foco costuma ser mais doutrinário. Os assuntos apresentam, é
claro, algumas semelhanças, porém, com focos distintos, como já observamos. Em
nosso curso, a abordagem sobre os sujeitos do processo penal foi realizada de forma detalhada em uma aula separada, para uma melhor compreensão do assunto.
Uma vez que esclarecemos essa diferença, vamos ao que interessa!
Conceito
Todo aquele que intervém na relação jurídico-processual, ou seja, que atua no
processo, é considerado um sujeito processual.
Os sujeitos processuais estão classificados da seguinte maneira:
Sujeitos processuais principais
• São aqueles que participam da relação em caráter de obrigatoriedade,
de modo que, sem eles, não se constitui um processo.
• São sujeitos processuais principais:
–– Juiz;
–– Acusado;
–– MP/Querelante.
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Sujeitos processuais secundários
• Também chamados de acessórios ou colaterais, são aqueles que integram
o processo sem a relação de obrigatoriedade.
–– Exemplos:
-- Assistente de Acusação;
-- Fiador do réu.
Sujeitos processuais principais
• São os sujeitos que podem vir a intervir no processo, mas sem integrar a
relação jurídico-processual.
–– Exemplos:
-- Testemunha;
-- Perito;
-- Escrevente;
-- Oficial de justiça.

Peculiaridades do ofendido
O ofendido é um sujeito processual bastante peculiar. Isso porque, dependendo
da situação, ele pode integrar qualquer das classificações acima! Veja só:
Na ação penal privada, o ofendido é
considerado sujeito processual principal,
tendo em vista que ele é o querelante nesse
tipo de ação penal.

Na ação penal pública, se habilitado como
assistente da acusação, o ofendido será
considerado sujeito processual secundário.

Por fim, também na ação penal pública, o
ofendido poderá ser considerado como terceiro
interessado, caso não tenha sido habilitado
como assistente da acusação.
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Advogados e Promotores
É importante observar que os advogados em si não são sujeitos processuais – o
que costuma causar confusão aos alunos mais inexperientes. Por isso, lembre-se:
advogados não sujeitos processuais – apenas representam algum sujeito processual.
Na mesma esteira de raciocínio, os promotores não são sujeitos processuais, e
sim, o próprio Ministério Público!

Sujeitos Processuais em Espécie
Passaremos agora a listar os sujeitos processuais em espécie, apenas de forma
conceitual, haja vista que são objeto de estudo aprofundado no tópico “Sujeitos do
Processo Penal”.

Juiz

O juiz é um sujeito processual, embora não seja parte no processo. Sua responsabilidade é a de conduzir o processo e solucionar a lide, por meio da aplicação do
direito penal objetivo.
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Ministério Público

O MP é uma instituição permanente (pois exerce parte da soberania estatal),
essencial à função jurisdicional do Estado, à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O
MP, portanto, não integra a estrutura dos três poderes da república, haja vista que
a Constituição lhe define como “função independente” às demais. O MP defende
a sociedade, e não o Estado propriamente dito! E é, obviamente, o titular da ação
penal pública.
Acusado
O acusado é o suposto autor da infração penal, a quem se imputa a prática de
uma conduta criminosa. É o sujeito passivo da relação processual. Sua condição é
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chamada de personalíssima, ou seja, não transcende aos seus familiares ou herdeiros (regra geral). Durante o Inquérito Policial, o autor é chamado de investigado
ou, se houver indiciamento, indiciado.
Uma vez oferecida a denúncia, é chamado de denunciado, e após o recebimento
da denúncia, passa a ser chamado ou réu – só podendo ser considerado condenado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Não podem figurar nesse polo da relação processual:
Os menores de 18 anos
Haja vista sua inimputabilidade.
Respondem por ato infracional no âmbito do juízo da infância e da juventude.
Mortos
Não podem figurar neste polo, pois já ocorreu a extinção de sua punibilidade, nos
termos da lei.
Detentores de imunidades
Tais como os detentores de imunidade diplomática, ou parlamentar, dependendo
do caso.

Defensor
O defensor é o profissional habilitado responsável pela defesa do acusado, o
qual necessariamente é bacharel em direito. Está dividido em três categorias:
Constituído
É o defensor escolhido pelo próprio acusado, mediante procuração.
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Dativo
Defensor nomeado que não pode recusar suas atribuições, salvo por motivo justificado.
Exemplo: Juiz nomeia defensor dativo para prover a defesa técnica do acusado, de
forma gratuita, caso este não tenha condições de pagar, e caso não exista defensoria pública naquela região.
Público
Profissional ocupante de cargo público, membro da Defensoria Pública.

Ofendido
O ofendido é o chamado sujeito passivo eventual do delito. Pode ser sujeito
principal (como querelante na ação penal privada) ou secundário (habilitado nos
autos como assistente de acusação).

Assistente da acusação
É o próprio ofendido (se for advogado regularmente inscrito na OAB) ou o seu
representante legal, que ingressa na ação penal, no polo ativo como um sujeito
processual secundário. O assistente da acusação ingressa no processo para auxiliar
a acusação ou para tutelar interesse próprio.
O ingresso do assistente se dá de maneira formal nos próprios autos do processo e só pode acontecer após recebimento da denúncia e antes do trânsito em
julgado da sentença.

Não há a figura do assistente da acusação no curso do inquérito policial.
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É lícito ao assistente da acusação:
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RESUMO
Recursos
• O recurso é o direito que a parte possui de atacar uma decisão judicial que
lhe contraria, solicitando sua revisão (total ou parcial).

Lei Processual Penal Quanto às Pessoas
• O CPP alcança a grande maioria dos processos penais que tramitam em nosso
país, salvo as exceções previstas em seu artigo 1º e na própria Constituição
Federal.
• Algumas pessoas – e determinadas situações – estão fora do alcance das regras gerais do CPP, sendo processadas mediante ritos especiais:

Imunidade diplomática
• A imunidade diplomática se aplica aos chamados agentes diplomáticos, que
possuem imunidade em território nacional quando a serviço de seu país de
origem.
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• É o caso de embaixadores, secretários de embaixada, e até mesmo, de seus
familiares. Além disso também se aplicam a funcionários de organizações internacionais, como a ONU.
Sedes Estrangeiras
• Não são extensão do território estrangeiro em nosso país.
• No entanto, em razão dos tratados internacionais, são sim território INVIOLÁVEL.
• As imunidades também se aplicam aos Chefes de Estado e suas comitivas.
Imunidade Parlamentar
• Prerrogativa que assegura aos parlamentares o direito de exercer livremente
suas funções.
Imunidade Material
• Diz respeito às opiniões, palavras e votos.
• Está prevista no art. 53, Caput, da CF/1988
Imunidade Formal
• Diz respeito à liberdade de ir e vir.
• Está prevista no parágrafo 2º do art. 53, CF/1988
• A imunidade material não é absoluta: só se configura em casos relacionados
ao EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR!
• A imunidade formal só se estende aos Deputados Federais, Estaduais e Senadores. Vereadores gozam apenas de imunidade material!
• Conforme prevê o art. 53, parágrafo 2º da CF, o parlamentar só pode ser preso
em flagrante de crime inafiançável.
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Foro por prerrogativa de função
• Consiste em um direito de que determinados indivíduos sejam julgados, em
virtude dos cargos ou funções que exercem, por Órgãos Superiores de Jurisdição, de acordo com normas previstas na Constituição Federal ou nas Constituições Estaduais.
• Segundo a doutrina, tal tratamento não viola o princípio da igualdade, haja
vista que o tratamento especial tem por objetivo tutelar o cargo ou função,
dando especial relevância ao Estado.
Juízes e Promotores
• Tanto os magistrados quanto os membros do MP gozam da prerrogativa de
não serem presos, salvo em flagrante de crime inafiançável ou por ordem judicial de autoridade competente para tal.
Imunidade para servir como testemunha
• Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.
• Os agentes diplomáticos, por sua vez, também não são obrigados a servir
como testemunha.
• O agente consular, no entanto, só pode ser obrigado a depor sobre fatos relacionados com o exercício de suas funções.
Fontes do Direito Processual Penal
• Nada mais são do que as origens onde podem ser encontradas a norma ou
um determinado direito.
• Se dividem em fontes materiais e fontes formais:
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Fonte Material
Quem CRIA o direito em si.
São também chamadas de fontes substanciais
ou de produção.

Fonte Formal
Quem EXTERIORIZA, MANIFESTA o direito que
foi criado pela fonte material.
São também chamadas de fontes de
conhecimento ou de revelação.

Outras Fontes
Costumes
• Os costumes são práticas reiteradas que levam a população a se convencer de sua obrigatoriedade.
• Não se trata de mero hábito, haja vista que há verdadeira convicção
quanto a sua obrigatoriedade.
Princípios gerais do direito
• Os princípios são mandamentos nucleares que orientam a elaboração e a
interpretação das demais normas jurídicas. São, obviamente, fonte idônea
e aplicável também ao direito processual penal.
Jurisprudência & Analogia
• Ao fornecer parâmetros de interpretação dos magistrados em decisões reiteradas, a jurisprudência também se torna uma fonte aplicável ao direito
processual penal.
• A analogia, por sua vez, é um processo de integração da norma que se volta
ao suprimento de lacunas. Ou seja: é a aplicação de uma norma prevista
para outro caso, como forma de sanar uma omissão existente no ordenamento jurídico. É também perfeitamente aceita em direito processual penal.
–– Ex.: o magistrado “pega emprestada” uma norma do direito processual
civil para suprir uma lacuna existente no CPP.
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Sujeitos da Relação Processual
• Todo aquele que intervém na relação jurídico-processual, ou seja, que atua
no processo, é considerado um sujeito processual.
Sujeitos processuais principais
• São aqueles que participam da relação em caráter de obrigatoriedade,
de modo que, sem eles, não se constitui um processo.
• São sujeitos processuais principais:
–– Juiz;
–– Acusado;
–– MP/Querelante.

Sujeitos processuais secundários
• Também chamados de acessórios ou colaterais, são aqueles que integram
o processo sem a relação de obrigatoriedade.
–– Exemplos:
-- Assistente de Acusação;
-- Fiador do réu.
Sujeitos processuais principais
• São os sujeitos que podem vir a intervir no processo, mas sem integrar a
relação jurídico-processual.
–– Exemplos:
-- Testemunha;
-- Perito;
-- Escrevente;
-- Oficial de justiça.
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• Advogados não sujeitos processuais – apenas representam algum sujeito
processual.
• Na mesma esteira de raciocínio, os promotores não são sujeitos processuais,
e sim o próprio Ministério Público!
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