
PONTO – QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES 

 

I – CONCEITO: “Incidente é aquilo que sobrevém. Questão é discussão, controvérsia. Assim, 

questões incidentes são aquelas controvérsias que podem surgir no curso do processo (rectius: 

procedimento) e que devem ser solucionadas pelo juiz antes da decisão da causa principal. Quando 

surgem, não podem ser apreciadas nos autos da causa principal, devendo ser objeto de um processo 

a parte, que normalmente fica apensado àqueles, precisamente para não criar balbúrdia processual”. 

(Tourinho).  

 

II – ESPÉCIES: O título VI do Código de Processo Penal fala em “Das questões e processos 

incidentes” em sentido amplo, prevendo oito hipóteses, a saber: 

 

 

1 – Questões Prejudiciais; 

2 – Exceções; 

3 – Incompatibilidades e Impedimentos; 

4 – Conflito de Jurisdição; 

5 – Restituição de Coisa Apreendida; 

6 – Medidas Assecuratórias; 

7 – Incidente de Falsidade; 

8 – Incidente de Insanidade Mental do Acusado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – DAS PREJUDICIAIS (Arts. 92 a 94 do CPP) 

 

1 – Conceito e características:  

 

 

1.1. São controvérsias de natureza penal ou extrapenal que devem ser resolvidas antes da questão 

principal eis que se ligam ao mérito dessa questão principal. 

 

1.2. Características: 

 

- Deve ser julgado antes da questão principal eis que é um antecedente da questão prejudicada; 

- Possibilidade de existência autônoma. 

- A solução quanto à questão prejudicial irá influir sobre a existência ou inexistência do crime objeto 

do processo. 

- Geralmente, são solucionadas pelo juízo penal, mas, excepcionalmente podem ser julgadas pelo 

juízo cível. 

 

2 – CLASSIFICAÇÃO:  

 

 

2.1. Quanto à natureza jurídica da matéria: 

 

a – Homogêneas (comuns ou imperfeitas): quando a questão prejudicial pertence ao mesmo ramo do 



direito da questão principal, ou seja, são de natureza penal. 

 

b – Heterogêneas (perfeitas ou jurisdicionais): quando a questão prejudicial é de ramo diverso do 

direito da questão principal (penal). 

 

2.2. Quanto aos efeitos relativos à suspensão do processo: 

 

a) Suspensão obrigatória: quando a questão sobre a existência do crime referir-se ao estado civil das 

pessoas e o juiz repute a controvérsia séria e fundada. Ex.: anulação de casamento na esfera civil 

quanto aos crimes de bigamia e anulação de registro de nascimento inexistente no crime de parto 

suposto. Ver art. 92 do CPP. 

 

 

b) Suspensão facultativa: desde que a controvérsia não se refira ao estado civil das pessoas é 

facultado ao juiz suspender o processo criminal até que se resolva o processo cível. Ex: prestação de 

contas, no crime de apropriação indébita. Ver art. 93 do CPP.  

 

Observações:  

 

- A suspensão do processo será decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes (Art. 94 

do CPP). 

- Não há que se dizer em prejudicial na fase do Inquérito Policial, somente no curso da ação penal 

(art. 92 do CPP). 

- A suspensão do processo em virtude de prejudicial suspende a prescrição da pretensão punitiva 

(art. 116, I, do CP). 

- Não cabe recurso contra a decisão que indefere o pedido de suspensão do processo (art. 93, § 2º do 

CPP). 

- Da decisão que suspende o processo cabe recurso em sentido estrito (art. 581, XVI, do CPP). 

 

3 – SISTEMAS DE SOLUÇÃO 

 

3.1. Sistema do predomínio da jurisdição penal: 

 

Por este sistema a questão principal deve ser solucionada pelo próprio juiz penal. 

 

3.2. Sistema da separação jurisdicional absoluta ou da prejudicial obrigatória: 

 

De acordo com este sistema, se a questão prejudicial for de natureza extrapenal deverá ser, 

obrigatoriamente, solucionada no juízo competente. 

 

3.3. Sistema eclético ou misto:  

 

Por este sistema a questão prejudicial é decidida tanto pelo juiz penal como pelo juiz extrapenal. 

 

4 – SISTEMAS ADOTADOS NO BRASIL: 

 

- O sistema pátrio adotado é o misto, ex-vi do art. 93 do CPP, bem como o sistema da separação 

jurisdicional absoluta, quando se tratar de prejudicial relativo ao estado de pessoas (art. 92 do CPP). 

 

IV – EXCEÇÕES: 

 

1 – CONCEITO: “Exceção significa um meio de defesa indireta com o objetivo de extinguir a ação 



ou dilatar simplesmente seu exercício.” (Mirabete). 

 

- “As exceções processuais nada mais são que alegação da presença de uma das circunstâncias 

elencadas no art. 95.” 

 

- As exceções processuais, de acordo com o art. 95 do CPP, são cinco, a saber, suspeição, 

incompetência, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada. O art. 112 do CPP se refere 

também ao impedimento e à incompatibilidade. 

 

2 – ESPÉCIES DE EXCEÇÕES:  

 

- As exceções podem ser dilatórias e peremptórias. 

- As exceções dilatórias visam apenas retardar o andamento do processo criminal. Ex.: exceção de 

incompetência, exceção de suspeição e exceção de impedimento. 

- As exceções peremptórias têm por objetivo por fim à relação processual, extinguindo-a. 

Subdivide-se em: exceção de litispendência e exceção de coisa julgada. 

 

3 – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (Art. 96 a 107 do CPP): 

 

3.1. Peculiaridades:  

 

- “A suspeição é a situação enquadrada no art. 254 do Código de Processo Penal, que leva à dúvida 

quanto à imparcialidade do magistrado.” (Greco Filho). 

- Os motivos ensejadores de suspeição constam do art. 254 do CPP. 

 

- Deve o juiz dar-se por suspeito naquelas hipóteses e, se não o fizer, poderá ser recusado por 

qualquer das partes através da exceção de suspeição. 

 

3.2. Procedimento e momento de arguição: 

 

a – O acusado poderá arguir a suspeição, face à reforma processual de 2008, na resposta à acusação, 

já o Ministério Público deve excepcionar na própria denúncia ou na primeira vez que intervir no 

processo. 

 

b – A exceção é provocada por petição da própria parte ou de procurador com poderes especiais, 

aduzindo-se as razões acompanhadas de prova documental ou testemunhal (art. 98 do CPP). 

 

c – Se for aceita a exceção, o juiz susta o processo, junta aos autos a petição da parte com os 

documentos, declara-se suspeito em despacho, remetendo os autos ao juiz substituto, conforme o 

disposto no artigo 99 do CPP. 

 

d – Se o juiz recusar a exceção, autua a petição em apartado, manifestando-se em três dias, podendo 

instruir o feito e oferecer testemunhas, determinando, em seguida, a remessa dos autos da exceção 

ao órgão jurisdicional competente para o seu julgamento (Art. 100, caput, do CPP). 

 

e – No juízo ad quem a exceção pode ser rejeitada liminarmente, por manifesta improcedência (art. 

100, § 2º, do CPP), caso contrário, reconhece-se, preliminarmente, a relevância da arguição (juízo 

de prelibação), citam-se as partes (juiz excepto e parte excipiente) e designa data para a inquirição 

das testemunhas e julgamento (art. 100, § 1º, do CPP) e, se for julgada procedente a exceção de 

suspeição, anulam-se os atos processuais praticados até aquele momento (art. 101). 

 

f – Efeitos secundários (art. 101 do CPP): 



 

- Procedência da exceção: pagamento das custas pelo juiz, se inescusável o seu erro. 

- Improcedência da exceção: multa ao excipiente, se evidenciada a sua malícia. 

 

g – Suspensão do processo principal:  

 

g.1. Se o juiz reconhecer a suspeição (art. 99 do CPP); 

g.2. Se, embora recusada a suspeição do juiz, a outra parte a reconhece e requer a sustação do feito 

principal até que se julgue a exceção (art. 102 do CPP). 

h – Não cabe recurso contra a decisão que aceita ou rejeita a exceção de suspeição. 

3.3. Exceção de suspeição dos Membros do Ministério Público: 

 

- Art. 104 do CPP: se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público o juiz, depois de ouvi-

lo, decidirá, sem recurso, podendo, antes, admitir a produção de provas no prazo de três dias.” 

 

3.4. Exceção de suspeição dos órgãos auxiliares (peritos, intérpretes e serventuários): 

 

- A decisão será imediata e irrecorrível, à vista da matéria alegada e documentalmente provada (art. 

105 do CPP). 

 

3.5. Exceção de suspeição de jurados (art. 106): 

 

- Se for arguida, a decisão é imediatamente proferida pelo Presidente do Tribunal do Júri, que a 

rejeitará se, recusada pelo jurado, não for comprovada de plano. 

 

3.6. Exceção de suspeição de autoridade policial (art. 107 do CPP): 

 

 

4 – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA (Art. 95, II, e 108): 

 

4.1.a. Incompetência absoluta (Racione materiae e Racione Personae). 

 

- Pode ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer instância, inclusive por meio de habeas corpus. 

- O juiz deve declará-la de ofício. 

 

4.1.b. Incompetência relativa (Ratione loci): deve ser suscitada tempestivamente (no prazo da 

defesa prévia, sob pena de preclusão e prorrogação da competência). 

- Segundo a Súmula 33 do STJ “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 

 

4.2. A exceção pode ser feita verbalmente ou por escrito e o Ministério Público é sempre ouvido 

sobre a exceção oposta (art. 108, § 1º do CPP). 

 

4.3. Procedimento: 

 

4.3.1. Autuada a exceção, o Ministério Público é ouvido previamente e, aceita a exceção, os autos 

são remetidos ao juiz competente, ficando nulos os atos decisórios, porém os atos instrutórios 

podem ser ratificados no juízo que receber o processo (art. 108, § 1º e 567 do CPP). Da decisão que 

aceita a incompetência cabe Recurso em Sentido Estrito (Art. 581, II e III do CPP). 

Obs: cabe ao juiz que receber o processo suscitar o conflito de jurisdição caso entenda que o juiz 

precedente é que era o competente. 

 

4.3.2. Autuada a exceção, ouvido o Ministério Público e o juiz rejeitar a exceção, continuará com o 



processo. Desta decisão não cabe recurso, mas, dependendo do caso poderá a parte impetrar habeas 

corpus, todavia, de qualquer modo, poderá alegar o assunto em preliminar de eventual apelação e 

poderá o Tribunal examinar a questão e anular o processo. 

 

5 – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO: 

 

5.1. O art. 112 se refere ao impedimento ou incompatibilidade, porém, segundo Tourinho “A 

distinção, entretanto, entre impedimento ou incompatibilidade é despicienda, uma vez que não há 

nenhum interesse prático em extremá-las”. 

 

5.2. Os motivos que podem gerar o impedimento do juiz estão previstos nos arts. 252 e 253 e as 

mesmas regras relativas ao impedimento dos juízes valem para o jurado (art. 448, § 2º), membro do 

Ministério Público (art. 258) e órgãos auxiliares (serventuários – art. 274; peritos – art. 279 e 

intérpretes – art. 281). 

 

5.3. Tendo em vista o disposto no art. 112 o procedimento na exceção de impedimento é o mesmo 

estabelecido para a exceção de suspeição (art. 98/107). 

 

6 – EXCEÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE (dilatória) 

 

6.1. O entendimento dominante é que a ilegitimidade da parte a que alude o art. 110 do CPP é tanto 

a ilegitimidade ad causam quanto à ilegitimidade ad processum e, uma vez reconhecida esta última, 

a nulidade pode ser sanada a todo tempo (art. 568) e, reconhecida aquela, o processo é anulado ab 

initio, eis que produz a carência da ação. 

 

6.2. Quanto ao procedimento da exceção de ilegitimidade de parte, aplica-se o disposto sobre 

exceção de incompetência (art. 110, caput, CPP). 

 

6.3. Se o juiz acatar a exceção poderá a parte interpor Recurso em Sentido Estrito (art. 581, III) 

porém, se vier a rejeitá-la, não há recurso específico porém o fato pode ser arguido em eventual 

apelação, como preliminar, ou poderá ser impetrado habeas corpus. 

 

 

7 – EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA (Peremptória)  

 

7.1. “Enquanto um litígio pende de julgamento de um juiz, diz-se que há litispendência. A exceção 

de litispendência tem como efeito importante impedir a duplicação da ação, isto é, enquanto houver 

uma lide pendendo de julgamento, não poderá ser instaurado outro processo contra a mesma 

pessoa e pelo mesmo fato” (Tourinho). 

 

7.2. A litispendência pode ser arguida pelo réu a qualquer tempo ou poderá ser reconhecida ex 

officio pelo juiz. 

 

7.3. Quanto ao procedimento da exceção de litispendência aplica-se o disposto sobre a Exceção de 

Incompetência (art. 110, caput, do CPP). 

 

7.4. Se o juiz acatar a exceção poderá a parte interpor Recurso em Sentido Estrito (art. 581, III), 

porém, se vier a rejeitá-la, não há recurso específico, porém, poderá ser interposto habeas corpus. 

 

 

Obs: se o juiz reconhecer de ofício a litispendência a parte, poderá interpor apelação nos termos do 

art. 593, II, CPP. 



 

8 – EXCEÇÃO DE COISA JULGADA (Peremptória) 

 

8.1. Conceito: “A coisa julgada penal constitui matéria que foi objeto de controvérsia no juízo 

penal e se tornou indiscutível pela sentença que a dirimiu. Julgada a causa penal e preclusas as 

vias impugnativas formou-se a coisa julgada e não será possível discussão a respeito... Em suma, 

chama-se coisa julgada a decisão jurisdicional de que já não cabe recurso” (Tourinho). 

 

“ A coisa julgada é o fato que impede a repetição do processo penal sobre o mesmo fato contra o 

mesmo réu.” (Greco Filho). 

 

8.2. Diferença entre coisa julgada material e coisa julgada formal: 

 

a) Coisa julgada formal: quando houver a imutabilidade da decisão dentro do processo. 

 

b) Coisa julgada material: quando houver a imutabilidade da sentença dentro ou fora do processo, 

tornando-se impossível a alteração da sentença.  

Obs: No processo penal pátrio não há imutabilidade absoluta da sentença penal condenatória, eis 

que é cabível Revisão Criminal (Art. 621 do CPP). 

 

8.3. Cabimento da Exceção de Coisa Julgada: 

 

- identidade do réu (eadem personae);  

- identidade do fato (eadem causa petendi); 

- mesmo pedido (pettitum ou eadem res). 

 

Obs: a exceção de coisa julgada só é oponível ao fato principal decidido (art. 110, § 2º, CPP). 

 

8.4. Procedimento 

 

- Ao procedimento da exceção de coisa julgada se aplicam as regras sobre a exceção de 

incompetência (art. 110, caput, CPP). 

 

- Não há prazo para a sua arguição e o juiz pode declara-la de ofício. 

 

- Se o juiz acatar a exceção a parte poderá interpor recurso em sentido estrito (art. 581, III), porém, 

se vier a rejeita-la, não há recurso específico, mas o interessado poderá interpor habeas corpus. 

 

- Se o juiz, após o recebimento da denúncia, reconhecer de ofício a coisa julgada, o processo é 

extinto sem julgamento do mérito e a parte poderá interpor recurso de apelação (art. 593, II, CPP). 

 

- A exceção é processada em autos apartados e sem suspensão do processo (art. 111). 

V – CONFLITO DE JURISDIÇÃO (art. 113/117) 

 

1. Observações: “Embora a doutrina distingua o conflito de jurisdição do de competência e do de 

atribuições, o art. 113 fala somente em conflito de jurisdição e a Constituição Federal não faz 

qualquer distinção (arts. 102, I e 105, I, d).” 

 

2. Conceitos: 

 

2.1. Conflito de jurisdição em sentido próprio: 

 



“Quando duas ou mais autoridades judiciárias integrantes de justiças diversas se dizem 

competentes ou incompetentes para reconhecer do mesmo fato criminoso, ou quando surgir entre 

elas controvérsia sobre a unidade do juízo, junção ou separação dos processos.” 

 

2.2. Conflito de competência: 

 

- Ocorre quando a controvérsia quanto à competência ou incompetência “surgir entre dois ou mais 

órgãos da mesma jurisdição”. 

 

2.3. Conflito de atribuições: 

 

- Quando o conflito ocorre entre autoridades administrativas ou entre estas e o órgão do Poder 

Judiciário. 

 

3. Modalidades de conflito: 

 

3.1. Conflito positivo de jurisdição: quando dois ou mais juízes se considerarem competentes para 

conhecer do mesmo fato criminoso. 

 

3.2. Conflito negativo de jurisdição: quando dois ou mais juízes se considerarem incompetentes para 

conhecer do mesmo fato criminoso. 

 

4. Procedimento: 

 

4.1. Iniciativa (art. 115 do CPP) 

 

4.2. Processamento: 

 

- Se o conflito for suscitado pelo Ministério Público ou por qualquer das partes, deverá fazê-lo por 

meio de requerimento. 

 

- Se o conflito for levantado por juízes ou Tribunal e for negativo, deverá fazê-lo nos próprios autos 

(art. 116, § 1º, CPP), todavia, se for positivo, deverá a arguição ser feita sob a forma de 

representação. 

 

- A competência para julgar o conflito de jurisdição é estabelecida na Constituição Federal, nas 

Constituições dos Estados, nas leis processuais e de organização judiciária e nos regimentos internos 

dos tribunais. 

 

VI – DA RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS 

 

1 – Regras e dispositivos:  

 

1.1. Somente as coisas apreendidas que não interessarem ao processo poderão ser restituídas antes 

do trânsito em julgado da sentença (art. 118 do CPP). 

 

1.2. Coisas que não poderão ser restituídas: 

 

a – Os instrumentos do crime cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito 

(art. 91, II, do Código Penal). 

Obs: não se aplica ao lesado ou terceiro de boa-fé proprietários dos referidos bens, mas somente 

poderão ser devolvidos se aqueles possuírem a devida autorização legal ou judiciária (art. 119 do 



CPP). 

 

b – O produto do crime ou qualquer bem ou valor auferido com a prática do crime, salvo se 

pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (art. 119 do CPP). 

 

c – Outros casos de não restituição ao infrator: 

 

- Os bens, direitos e valores objeto de crime previsto na Lei de Lavagem de dinheiro (art. 7º, I, da 

Lei 9613/98); 

- As coisas apreendidas em face de descaminho ou contrabando não podem ser restituídas, eis que 

estão sujeitas à pena de perdimento, aplicada administrativamente (art. 30, dec.-lei 1455/76), 

devendo o juiz criminal, apenas, desvinculá-la do processo criminal; 

- Os bens que guardarem relação com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes (art. 243 da CF/88; 

Lei 8257/91). A lei 11.343/06 (art. 62, §§ 4º, 7º e 9º) autoriza a venda judicial antes do julgamento 

no processo principal, sendo que o produto da venda será depositado em juízo até o final da ação 

penal. 

 

2. Restituição: procedimento 

 

2.1. Restituição pela autoridade policial: quando não houver dúvidas quanto ao direito do 

reclamante; - quando não houver interesse na sua retenção; - se o objeto for restituível; - desde que o 

objeto não tenha sido apreendido em poder de terceiro de boa-fé. 

 

2.2. Restituição pela autoridade judiciária:  

 

a - Em qualquer situação tem o juiz competência para deferir a restituição mediante requerimento do 

interessado. Se for duvidoso o direito ou se o objeto tiver sido apreendido em poder de terceiro de 

boa-fé, serão formados autos apartados (art. 120, § 1º do CPP). Autuado em apartado o incidente, os 

interessados deverão ser ouvidos (§§ 1º e 2º) e o Ministério Público será sempre ouvido (§ 3º). 

 

b – Tratando-se de questão de alta indagação o juiz penal remeterá o interessado ao juízo cível, 

determinando o depósito da coisa (§ 4º). 

 

Obs: contra a decisão do juiz criminal que indeferir o pedido de restituição ou remeter as partes ao 

juízo cível, caberá o recurso de apelação (art. 593, II, CPP). 

 

VII – DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS (Cautelares de naturezas materiais ou reais). 

 

1 – CONCEITO: são medidas cautelares que visam assegurar os interesses do prejudicado com a 

prática do crime afim de ser ressarcido quanto ao dano. 

 

2 – ESPÉCIES:  

 

- Sequestro (art. 125 do CPP); 

- Arresto (inadvertidamente os artigos 136, 137, 138, 139, 141 e 143 do CPP falavam em 

sequestro, mas a lei 11.435, de 28/12/2006, alterou aqueles dispositivos para substituir a 

expressão “sequestro” por “arresto”). 

 

- Hipoteca Legal. 

 

3 – SEQUESTRO: 

 



3.1. Conceito: é uma medida cautelar de natureza real com o objetivo de efetuar a retenção de bens 

imóveis (art. 125 do CPP) ou móveis (art. 132) adquiridos com os proventos do crime. 

 

Obs:  

a – tratando-se de bens móveis que constituem a própria coisa é cabível a busca e apreensão (art. 

240, § 1º, “b”, do CPP). 

 

b – o pressuposto para o sequestro é a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos 

bens (art. 126 do CPP). 

 

3.2. Procedimento:  

 

3.2.1. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante 

representação da autoridade policial poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do inquérito 

policial ou da ação penal (art. 127 do CPP). 

 

3.2.2. O incidente corre em autos apartados e, em se tratando de sequestro de imóvel, o juiz 

determina sua inscrição no cartório de registro de imóveis. 

 

3.2.3. Contra a decisão que indefere o pedido de sequestro ou contra a decisão proferida nos 

embargos cabe recurso de apelação (art. 593, II, do CPP). 

 

3.2.4. Suspensão da ordem de sequestro: segundo o disposto no art. 4º, § 4º, da Lei 9613/98, o juiz, 

após ouvir o Ministério Público, poderá suspender a execução da ordem de sequestro dos bens, 

quando a sua execução imediata possa comprometer as investigações. Quanto ao prazo da suspensão 

o entendimento dominante na doutrina é que aplica por analogia o disposto no art. 2º, II, da Lei 

9034/95. 

 3.3. Embargos ao sequestro (meios de defesa) 

 

3.3.1. Podem opor embargos ao sequestro o indiciado ou réu, o terceiro de boa-fé e o terceiro senhor 

e possuidor (art. 129 e 130 do CPP). 

 

a) Embargos do acusado – art. 130, I, do CPP. 

 

- Sendo o acusado possuidor do bem sequestrado, poderá apenas alegar não ter sido o bem adquirido 

com os proventos do crime. A competência para conhecer dos embargos é do juízo criminal (art. 143 

do CPP). O julgamento, pelo próprio juízo criminal (art. 133) só ocorrerá após o trânsito em julgado 

da sentença condenatória. 

 

b) Embargos do terceiro de boa-fé (art. 130, II, do CPP) 

 

- É proposto por alguém que supondo ser o bem lícito, adquiriu o bem do acusado. O julgamento, 

também no juízo criminal só ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 130, 

§ único do CPP). 

 

c) Embargos do terceiro senhor e possuidor (art. 129 do CPP) 

 

- É proposta por pessoa estranha ao delito quando o bem apreendido pertence a este terceiro (art. 

1046 do CPC). 

 

 3.4. Levantamento do sequestro 

 



a) Se efetivado o sequestro antes da ação penal, esta não for intentada em 60 (sessenta) dias (art. 

131, I, do CPP). 

b) Se o terceiro a quem se transferiu o bem prestar caução (art. 131, II, do CPP). 

c) Se extinta a punibilidade ou absolvido o réu (art. 131, III, do CPP). 

 

 3.5. Destinação 

 

- Sobrevindo sentença condenatória irrecorrível e mantido o sequestro, o bem será leiloado, 

satisfazendo-se o lesado ou terceiro de boa-fé, destinando-se eventual saldo ao Tesouro Nacional 

(art. 133 do CPP). 

 

4 – HIPOTECA LEGAL (art. 134 e 135 do CPP) 

 

 

4.1. Conceito: segundo Orlando Gomes (Direitos Reais, Forense), a hipoteca “é o direito real de 

garantia em virtude do qual um bem imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor, 

precipuamente, o pagamento da dívida”. 

 

4.2. Pressupostos: certeza da existência da infração penal e, os indícios suficientes de autoria. 

 

 

 

4.3. Procedimento:  

 

a) Pode ser requerida em qualquer fase do processo pelo ofendido (art. 134 do CPP) – não é cabível 

na fase do inquérito policial eis que aquele dispositivo fala em fase do processo e em indiciado, o 

que é uma impropriedade – ou seu representante legal ou seus herdeiros. Pode ser requerida a 

hipoteca pelo Ministério Público caso haja interesse da Fazenda Pública ou quando o ofendido for 

pobre e o requerer. 

 

b) Assim como no caso de sequestro de bens, a hipoteca legal tem por finalidade garantir a 

satisfação do dano causado pelo crime e o pagamento de eventuais penas pecuniárias e despesas do 

processo (art. 140 do CPP). 

 

c) A hipoteca deve ser inscrita no registro de imóveis para ter eficácia erga omnes. 

 

d) O pedido é feito ao juiz penal competente com menção à responsabilidade civil do autor do crime 

e o valor do imóvel a ser hipotecado, devendo ser juntados os documentos (art. 135 do CPP). 

 

Obs: A lei 12.694, de 24/07/2012 , alterou o CPP ao acrescer o art. 144-a, que permite ao juiz 

determinar “a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem 

sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para 

manutenção”. 

 

5 – ARRESTO (OU SEQUESTRO DEFINITIVO – art. 136 e 137) 

 

5.1. O art. 136 do CPP falava em sequestro, mas a lei 11.435 de 28/12/06 alterou aquele dispositivo 

bem como os artigos 137, 138, 139, 141 e 143 e substituiu a expressão “sequestro” por “arresto”. 

- O arresto é uma medida tomada para, acautelando-se de quaisquer bens, assegurar a satisfação do 

dano ex delicto. Recai sobre bem imóvel ou móvel estranho ao delito (susceptíveis de penhora) e 

não sobre o bem adquirido com o proventos do crime. 

- Somente pode ser requerido o arresto na fase da ação penal (art. 137 c/c art. 134). 



 

5.2. Espécies:  

 

a – Arresto provisório (art. 136): recai sobre bem imóvel e deve ser convertido em hipoteca legal 

no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de revogação. 

 

b – Arresto definitivo (art. 137): recai sobre bens móveis susceptíveis de penhora e que deverão 

ser vendidos em leilão após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

 

5.3. Arresto de Coisa Fungível (art. 137, § 1º, do CPP): 

 

5.4. Observações:  

 

- O pedido de arresto não suspende o processo principal e é autuado em apartado (art. 138 do CPP). 

- Em caso de sentença absolutória transitada em julgado, é levantado o arresto e os bens são 

devolvidos ao acusado (art. 141 do CPP) e, havendo sentença condenatória transitada em julgado, os 

autos são remetidos ao juízo cível (art. 143 do CPP). 

 

- Caução (contra-cautela de natureza real): é empregada para evitar a hipoteca legal e o arresto (art. 

135, § 6º, CPP). O juiz é obrigado ou não a aceitar a caução? 

 

Obs: a Lei 12.694, de 24/07/2012, alterou o CPP ao acrescer o art. 144-a, que permite ao juiz 

determinar “a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem 

sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua 

manutenção”. 

 

VIII – INCIDENTE DE FALSIDADE (art. 145 a 148) 

 

1 – PROCEDIMENTO: 

 

a – Pode ser levantada pelo juiz, de ofício, a requerimento da parte e, se for feita por procurador, são 

necessários poderes especiais (art. 145, 146 e 147 do CPP). 

 

b – Requerido o pedido ao juiz, este ordena a autuação em apartado e manda ouvir a parte contrária 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em seguida, as partes terão 3 (três) dias, suscetivamente, 

para apresentar a prova de suas alegações e diligências e, depois, não tendo sido ordenadas 

diligências, o juiz profere decisão contra a qual, nos termos do art. 581, XVIII, é cabível recurso em 

sentido estrito (art. 145 do CPP). 

 

c – Reconhecido o falsum, o documento será desentranhado e, juntamente com os autos do processo 

incidente, são remetidos ao Ministério Público. 

 

d – A decisão incidenter tantum não faz coisa julgada em relação ao processo penal ou civil que vier 

a ser eventualmente instaurado (art. 148 do CPP). 

 

e – O Ministério Público deve ser ouvido sempre, ainda que atue como fiscal da lei. 

 

 

IX – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO 

 

1 – Procedimento:  

 



1.1. Pode ser instaurado na fase do Inquérito Policial mediante representação da autoridade policial 

ao juiz (art. 149, § 1º do CPP) e, na fase processual à requerimento do Ministério Público, do 

defensor, do curador e dos parentes (representantes) ou o próprio juiz, de ofício (art. 149, caput). 

 

1.2. Instaurado o incidente, são formados os autos apartados e que serão apensados aos autos 

principais somente após a apresentação do laudo (art. 153 do CPP). 

 

1.3. A ação penal permanecerá suspensa durante o exame, salvo diligências urgentes.  

 

1.4. Ordenado o exame, é nomeado curador ao acusado, podendo ser ordenada a internação do 

examinado em manicômio judiciário (se estiver preso) ou em estabelecimento adequado (se estiver 

solto). Agora é medida cautelar diversa da prisão (art. 319). 

 

 


