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Legislação Específica

 RESOLUÇÃO Nº 395/2017 – DISPÕE SOBRE O 
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

TÍTULO VII

Dos Recursos Criminais

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 383. Os recursos criminais serão julgados 
na forma deste Regimento e do disposto no 
Código de Processo Penal, observando-se no 
que forem aplicáveis, subsidiariamente, as 
normas previstas para os recursos cíveis.

Art. 384. Entre a data de publicação da pauta e 
a sessão de julgamento, mediará, pelo menos, o 
prazo de 02 (dois) dias.

CAPÍTULO II
DA APELAÇÃO

Art. 385. Distribuída a apelação, os autos serão 
remetidos à Procuradoria de Justiça para oferta 
de parecer em 10 (dez) dias; se o acusado estiver 
preso ou se se tratar de apelação de sentença 
em processo de contravenção ou de crime ao 
qual a lei comine pena de detenção, o prazo 
será de 05 (cinco) dias. § 1º Quando o apelante, 
no ato da interposição do recurso, manifestar a 
pretensão de arrazoar na superior instância, a 
secretaria, independentemente de despacho, 
intimará o defensor do apelante para oferecer 
as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias, 

tratando-se de crime, ou de 03 (três) dias, no 
caso de contravenção. § 2º Se, na hipótese do § 
1º, o advogado do apelante permanecer inerte, 
a Secretaria providenciará a intimação pessoal 
do apelante para constituir novo advogado, a 
fim de oferecer as razões recursais, renovando-
se o prazo, com a advertência de que, em caso 
de inércia, ser-lhe-á nomeado defensor público 
para promover o andamento do feito. 130 § 3º 
Apresentadas as razões, os autos devem seguir 
com vista à Procuradoria de Justiça para que 
providencie as contrarrazões junto ao membro 
do Ministério Público atuante na vara de origem, 
no prazo de 08 (oito) dias, tratando-se de crime, 
ou de 03 (três) dias, no caso de contravenção, 
e ofereça parecer no prazo determinado no 
caput deste artigo. § 4º Se houver assistente do 
Ministério Público, terá ele vista dos autos logo 
depois da Procuradoria de Justiça, fazendo-se 
sua intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico.

Art. 386. Em seguida, se o feito não comportar 
revisão, o relator, em 10 (dez) dias ou, se o 
acusado estiver preso ou se se tratar de apelação 
de sentença em processo de contravenção ou 
de crime ao qual a lei comine pena de detenção, 
no prazo de 05 (cinco) dias, elaborará relatório 
e mandará incluí-lo em pauta de julgamento. 
Parágrafo único. Tratando-se de apelação de 
sentença proferida em processo por crime em 
que a lei comine pena de reclusão, lançado o 
relatório, os autos serão conclusos ao revisor, 
que solicitará a inclusão do processo em pauta 
de julgamento no prazo de 10 (dez) dias.
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CAPÍTULO III
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E 

DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Art. 387. Distribuídos o Recurso em Sentido Es-
trito e o Agravo em Execução Penal, os autos 
serão remetidos ao Ministério Público, indepen-
dentemente de despacho do relator, para emitir 
parecer, no prazo de 05 (cinco) dias.

Art. 388. Em seguida, o relator lançará o relató-
rio e pedirá dia para julgamento.

Art. 389. Admitir-se-á sustentação oral por par-
te do réu e do Ministério Público, por 15 (quin-
ze) minutos.

CAPÍTULO IV
DA CARTA TESTEMUNHÁVEL

Art. 390. No Tribunal, a carta testemunhável 
terá o mesmo andamento que o recurso em 
sentido estrito.

Art. 391. Provido o recurso, o órgão julgador de-
terminará o processamento do recurso originá-
rio ou seu seguimento para o juízo ad quem e 
poderá julgar o mérito, se suficientemente ins-
truída a carta testemunhável.

CAPÍTULO V
DO RECURSO DE HABEAS CORPUS

Art. 392. O recurso de habeas corpus poderá ser 
submetido ao Segundo Grau de Jurisdição, em 
decorrência de remessa de ofício ou de recur-
so voluntário e receberá, em ambos os casos, a 
mesma denominação.

Art. 393. O recurso da decisão que denegar ou 
conceder ordem de habeas corpus deverá ser 
interposto nos próprios autos em que houver 
sido lançada a decisão recorrida.

Art. 394. Distribuído o recurso, independen-
temente de determinação do relator, os autos 

serão remetidos à Procuradoria de Justiça para 
oferta de parecer no prazo de 05 (cinco) dias. 
Parágrafo único. O relator apresentará o proces-
so para julgamento em mesa na primeira sessão 
seguinte ao recebimento dos autos advindos da 
Procuradoria de Justiça.

CAPÍTULO VI
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Art. 395. Os embargos de declaração serão 
opostos no prazo de 02 (dois) dias e processa-
dos na forma do Código de Processo Penal.

CAPÍTULO VII
DO RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS

Art. 396. O recurso ordinário para o Superior 
Tribunal de Justiça, das decisões denegatórias 
de habeas corpus, será interposto no prazo de 
05 (cinco) dias, nos próprios autos em que se 
houver proferido a decisão recorrida, com as ra-
zões do pedido de reforma.

Art. 397. A petição de interposição do recurso, 
com o despacho do relator, será, até o dia se-
guinte ao último do prazo, entregue à Secreta-
ria, que certificará, no termo de juntada, a data 
da entrega. 

Art. 398. Interposto o recurso por termo, a Se-
cretaria fará conclusos os autos ao relator, até o 
dia seguinte ao último do prazo.

Art. 399. Conclusos os autos, o relator determi-
nará a respectiva remessa ao Superior Tribunal 
de Justiça, dentro de 05 (cinco) dias.
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CAPÍTULO VIII
DOS EMBARGOS 

INFRINGENTES E DE NULIDADE

Art. 400. Quando não for unânime a decisão de 
segundo grau, desfavorável ao réu, admitir-se-
-ão embargos infringentes e de nulidade, que 
poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação do acórdão. Se o desacor-
do for parcial, os embargos serão restritos à ma-
téria objeto da divergência. Parágrafo único. Os 
embargos infringentes e de nulidade a julgado 
criminal serão dirigidos ao relator do acórdão 
embargado e independem de preparo.

Art. 401. A secretaria, independentemente de 
despacho do relator, abrirá vista ao Ministério 
Público para, em 10 (dez) dias, apresentar con-
trarrazões, após o que fará os autos conclusos 
ao relator do acórdão, a fim de que aprecie o ca-
bimento do recurso. Parágrafo único. Se o caso 
for de ação penal privada, será aberta vista ao 
embargado para contrarrazões e, posteriormen-
te, ao Ministério Público.

Art. 402. O relator indeferirá de plano o recurso, 
em caso de inadmissibilidade. § 1º Do indefe-
rimento caberá o agravo interno à própria Câ-
mara Criminal. § 2º É inadmissível o manejo dos 
embargos infringentes contra acórdão proferido 
em revisão criminal. 

Art. 403. Admitidos os embargos, os autos se-
rão remetidos para o 1º Vice-Presidente para 
sua distribuição a um novo relator dentre os 
integrantes da Seção Criminal, excluindo-se do 
sorteio os desembargadores que proferiram 
voto no julgamento da decisão embargada, que 
não poderão atuar como relator ou revisor no 
mencionado recurso. Parágrafo único. Distribuí-
dos os autos, independentemente de despacho, 
a Diretoria Criminal ou a Secretaria da Turma de 
Câmara Regional, conforme o caso, abrirá vistas 
ao embargado para impugnação no prazo de 10 
(dez) dias e, havendo assistente, ato contínuo, 
intimá-lo-á para contra-arrazoar em igual prazo, 
após o embargado.

Art. 404. Esgotado o prazo, ou sendo embarga-
da a Justiça Pública, os autos serão imediata-
mente encaminhados ao Ministério Público, por 
10 (dez) dias.  

Art. 405. Em seguida, o relator, lançando relató-
rio, passará os autos ao revisor, que pedirá dia 
para julgamento. 

Art. 406. Admitir-se-á sustentação oral, por 15 
(quinze) minutos, por parte do réu e do Minis-
tério Público.

Art. 407. A Secretaria remeterá cópias do acór-
dão embargado, da petição de embargos, das 
contrarrazões, do parecer da Procuradoria de 
Justiça, se houver, e do relatório aos desembar-
gadores vogais.

CAPÍTULO IX
DA CORREIÇÃO PARCIAL

Art. 408. Cabe correição parcial, no processo 
penal, por ato de juiz que, por erro ou abuso, 
importe inversão tumultuária do processo, 
quando não previsto recurso específico na legis-
lação processual penal. 

Art. 409. O procedimento da correição parcial 
será o do agravo de instrumento, como discipli-
nado na lei processual civil, com manifestação 
da Procuradoria Geral de Justiça em dez dias.

Art. 410. O relator poderá suspender liminar-
mente a decisão que deu motivo ao pedido cor-
recional, se relevante o fundamento e quando 
do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 
medida. 

Art. 411. Julgada a correição, será o juízo de ori-
gem imediatamente comunicado. 

Art. 412. Se o caso comportar pena disciplinar, a 
turma julgadora determinará a remessa de pe-
ças dos autos ao Conselho da Magistratura, para 
as providências cabíveis. 




