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Tese 396 

CITAÇÃO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – 

INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 

POSSIBILIDADE. 

Admite-se a interposição de recurso em sentido estrito, em face de 

decisão interlocutória de Primeiro Grau que indefere a produção 

antecipada de provas, para que se verifique, no caso concreto, a 

necessidade dessa providência processual.  

(D.O.E.,  p. )      
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE  DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

   

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 

0000135-36.2012.8.26.0052, em que figura como recorrido ANTONIO 

CARLOS DE OLIVEIRA, vem à presença de Vossa Excelência, com base 

no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, no art. 

541 do Código de Processo Penal e no art. 26 da Lei nº 8.038/90, interpor o 

presente RECURSO ESPECIAL , pelos seguintes motivos. 
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1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

  O Ministério Público de São Paulo ingressou com recurso 

em sentido estrito, em razão da r. decisão interlocutória do MM. Juiz de 

Direito da 3ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo, que determinou a 

suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 366 do 

CPP, nos autos da ação penal promovida em face de ANTONIO CARLOS 

DE OLIVEIRA, mas indeferiu o pleito de produção antecipada de provas 

(fls. 204/205). 

 A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo 

provimento do recurso (fls. 232/237). 

 Todavia, a Egrégia 7ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo não conheceu o recurso, por entender que a medida 

mais adequada era a interposição de correição parcial. Também não 

admitiu a aplicação do princípio da fungibilidade, previsto no art. 579 do 

CPP, de acordo com o voto relator Des. Alberto Anderson Filho de fls. 

243/248, assim prolatado: 

 

"Recurso em Sentido Estrito Suspensão do processo e 
curso do prazo prescricional Indeferimento da 
produção antecipada de provas Recurso em sentido 
estrito do Ministério Público para antecipar a prova 
oral Impossibilidade Recurso não previsto para o caso 
dos autos Decisão irrecorrível, devendo ser combatida, 
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a princípio, por correição parcial Recurso não 
conhecido. 

 

 Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo 
Ministério Público do estado de São Paulo, em face de 
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, contra a decisão de 
fls. 204/205, que suspendeu o processo e o curso do prazo 
prescricional, aplicando o dispositivo 366, do Código de 
Processo Penal, indeferindo o pedido de produção 
antecipada de provas. 

 Irresignado com a decisão, o Ministério Público 
interpôs recurso em sentido estrito, juntadas as razões às 
fls. 211/220, para que sejam colhidos antecipadamente os 
depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia, ante a 
urgência. 

 Regularmente processado o recurso, o recorrido 
apresentou contrarrazões às fls. 224/226, pelo 
desprovimento do recurso. 

 A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos 
(fls. 227). 

 A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer às fls. 
232/237, opinou pelo provimento do recurso em sentido 
estrito. 

 É o relatório. 

 O Código de Processo Penal prevê, taxativamente, as 
hipóteses para contestação das decisões judiciais por meio 
do recurso em sentido estrito. 

 O indeferimento da produção antecipada de provas não 
é uma delas. 
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 O representante do Ministério Público, aprovado em 
dificílimo concurso público, com remuneração igualada aos 
membros do Poder Judiciário, tem de ter conhecimento 
disso. 

 Até porque, quando da interposição do recurso (fls. 
209/210), sequer mencionou o dispositivo legal em que se 
fundamentou para impugnar a decisão. Limitou-se a 
enunciar que se tratava de irresignação contra a decisão 
“que indeferiu a produção antecipada de provas”. 

 Não é o caso de recurso de boa fé que permitiria ser 
aplicado o princípio da fungibilidade recursal previsto no 
art. 579, CPP. 

 Claro fica que recorreu em sentido estrito apenas para 
demonstrar inconformismo. 

 Outrossim, apenas para expressar o entendimento deste 
magistrado, entendo que a decisão que indefere a produção 
antecipada de provas é irrecorrível,  inclusive porque o 
próprio artigo de Lei dispõe que o Magistrado poderá, ou 
seja, é a critério dele e não decorrente de obrigação como 
quer fazer parecer o Ministério Público. 

 A correição parcial seria o meio adequado para 
combater o despacho, porquanto destinado a corrigir ato 
judicial que teria causado inversão tumultuária do 
processo.  

 Nas palavras do brilhante processualista civil, Cassio 
Scarpinella Bueno, “a correição parcial é medida que, 
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desde sua origem, tem caráter eminentemente censório da 
atividade judicial do ponto de vista disciplinar”1. 

 Não há, contudo, como aplicar o princípio da 
fungibilidade, previsto no art. 579, do CPP, porquanto a 
correição parcial não se trata de recurso, mas 
procedimento administrativo. 

 Ante o exposto, não conheço do recurso em sentido 
estrito”. 

 

 Esta Procuradoria-geral de Justiça opôs embargos de 

declaração (fls. 251/260), sustentando que o v. acórdão ressentia-se de uma 

omissão, uma vez que não analisou o disposto no art. 581, inciso XVI, do 

CPP, que assim dispõe: 

 

 “Art. 581.  Caberá recurso, no sentido estrito, da 

decisão, despacho ou sentença: 

... 

 XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude 

de questão prejudicial”. 

 

                                           
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Recursos. Processos e 
incidentes nos tribunais. Sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões judiciais. São Paulo: 
Saraiva, 2008 
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 Todavia, os embargos de declaração não foram acolhidos 

pela Eg. Corte Paulista, nos termos do voto do rel. Des. Alberto Anderson 

Filho, assim manifestado:  

 

"Embargos de Declaração Omissão Art. 581, XVI, do 
CPP Incabível Recurso extraordinário Demonstrada 
apenas o inconformismo com o Acórdão que não 
conheceu do recurso em sentido estrito Embargos não 
acolhidos. 

 

 Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo 
Ministério Público, em face do Acórdão de fls. 243/248, que 
não conheceu do recurso em sentido estrito, por ausência 
de hipótese legal para a interposição. 

 Em embargos de declaração às fls. 251/260, pugna pelo 
conhecimento e julgamento do recurso em sentido estrito, 
com fundamento no art. 581, XVI, que dispõe a 
possibilidade de se recorrer da decisão que “ordenar a 
suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial”. 

 É o relatório. 

 Razão não assiste ao Ministério Público.  

 Os embargos de declaração são extraordinários, o que 
significa que, além do inconformismo, devem vir 
acompanhados da presença de ambiguidade, obscuridade, 
contradição ou omissão, a teor do art. 619, do CPP. 

 No caso dos autos, não demonstrou qualquer omissão 
na decisão, apenas a intenção de que sejam dados, aos 
embargos, efeitos infringentes. 
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 Se o entendimento firmado por esta Colenda Câmara 
Criminal já foi no sentido de que não cabe o recurso em 
sentido estrito da decisão que denega a antecipação de 
prova em virtude da suspensão condicional do processo,  
ela taxatividade que lhe é inerente, por óbvio a 
manifestação ministerial é incabível, fundamentando-se 
pelo teor do art. 581, XVI, do CPP. 

 O fato de que outras Câmaras ou o próprio Superior 
Tribunal de Justiça têm aceitado referido recurso para o 
caso não obriga que esta Câmara acompanhe tais 
posicionamentos. 

 Ante o exposto, por meu voto, NÃO ACOLHO os 
embargos opostos”.  

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

disposto nos artigos 579, 581, XVI, e 619, ambos do Código de Processo 

Penal, bem como dissentiu a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, autorizando a interposição da presente interposição, com base nas 

alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da CF. 

 

 

 

2 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 
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- ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

 Como já relatado, esta Procuradoria-geral de Justiça opôs 

embargos de declaração, alegando que o acórdão do recurso em sentido 

estrito não analisou o disposto no artigo 581, XVI, do CPP. 

 Repise-se que a Corte Paulista não conheceu o recurso em 

sentido estrito interposto pelo Ministério Público, buscando a impugnação 

da r. decisão da 3ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo, que determinou 

a suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 366 do 

CPP, mas não admitiu a produção antecipada de provas. Para tanto, 

afirmou o v. acórdão recorrido: 

 

 “O Código de Processo Penal prevê, taxativamente, as 

hipóteses para contestação das decisões judiciais por meio 

do recurso em sentido estrito. 

 O indeferimento da produção antecipada de provas não 

é uma delas. 

 O representante do Ministério Público, aprovado em 

dificílimo concurso público, com remuneração igualada aos 

membros do Poder Judiciário, tem de ter conhecimento 

disso. 

 Até porque, quando da interposição do recurso (fls. 

209/210), sequer mencionou o dispositivo legal em que se 
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fundamentou para impugnar a decisão. Limitou-se a 

enunciar que se tratava de irresignação contra a decisão 

“que indeferiu a produção antecipada de provas”. 

 Não é o caso de recurso de boa fé que permitiria ser 

aplicado o princípio da fungibilidade recursal previsto no 

art. 579, CPP. 

 Claro fica que recorreu em sentido estrito apenas para 

demonstrar inconformismo”. 

 

 Pleiteou-se a apreciação do art. 581 do CPP, para 

fundamentar a interposição do recurso em sentido estrito, uma vez que a 

Corte Paulista não teria analisado a hipótese prevista no inciso XVI desse 

dispositivo (- que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão 

prejudicial). Sua apreciação era, assim, essencial no julgamento da causa, 

em razão da tese infra-apresentada neste recurso, no sentido de que 

é possível a ampliação das hipóteses do recurso em 

sentido estrito, previstas no art. 581 do CPP, dando aos 

seus incisos uma interpretação analógica e extensiva, 

desde que não se inclua situações não previstas nesse 

dispositivo legal.  
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 Destaque-se que esse posicionamento, como se verá, é 

aceito pela doutrina, pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de São 

Paulo e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 

 Por isso, “se, apesar de provocado, via embargos de 

declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento acerca dos 

pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, deve o recorrente 

especial alegar contrariedade ao art. 619, do CPP, pleiteando a anulação 

do acórdão proferido quando do julgamento dos embargos, ao invés de 

insistir na tese da violação aos dispositivos legais cujas matérias não 

foram apreciadas e solucionadas”. 

 A respeito dos Embargos de Declaração, o Colendo 

Supremo Tribunal Federal proclamou o seguinte ensinamento, verbis:  

 

“Os Embargos Declaratórios não se consubstanciam crítica 

ao ofício judicante, mas lhe servem ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, 

atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira 

contribuição da parte em prol do devido processo legal”. (STF-

2ª  Turma, AI 163.047-%/PR, AgRg-Edcl., rel. Min. Marco 

Aurélio, j. 18/12/95, receberam os embargos, v.u., DJU 8.3.96, p. 

6.223). 

  

 Vale ressaltar, ainda: 
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 “Não supre o prequestionamento o fato de os temas 

suscitados no especial terem sido objeto dos Embargos de 

Declaração” (STJ-RT 784/214), “sendo necessário que o 

tribunal inferior emita juízo acerca da questão federal suscitada 

no recurso excepcional. Se, apesar de provocado via embargos 

de declaração, o tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento 

acerca dos pontos tidos como omissos, contraditórios ou 

obscuros, deve o recorrente especial alegar contrariedade ao 

art. 535, do CPC 2, pleiteando a anulação do acórdão proferido 

quando do julgamento dos embargos, ao invés de insistir na tese 

da violação aos dispositivos legais cujas matérias não foram 

apreciadas e solucionadas” (RSTJ 92/121). 

  

 Desse modo, apesar de opostos os embargos de declaração, 

o v. acórdão de apelação continua incompleto, especificamente, omisso.  

 Portanto, o v. acórdão dos embargos de declaração 

contrariou o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devendo, 

por conseguinte, ser anulado, para que outro seja proferido, 

complementando-se a omissão apontada na apreciação do disposto no art. 

581, XVI, do CPP. 

 

                                           
2 Ou contrariedade ao art. 619, do CPP, se se tratar de questão processual penal. 
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- ARTIGOS 579 E 581, XVI, DO CPP 

 

 Por outro lado, caso se conclua que não houve violação ao 

art. 619 do CPP, pede-se que seja analisada a contrariedade aos arts. 579 e 

581, XVI, do CPP. 

 Como destacado na petição dos embargos de declaração, 

embora o Ministério Público não tenha indicado o dispositivo do art. 581 

do CPP em que se baseia o seu inconformismo, não há qualquer óbice que 

seja analisada a hipótese prevista no inciso XVI, para fundamentar a 

interposição do recurso em sentido estrito. 

 É sabido que a redação do art. 581 do CPP autoriza a 

conclusão da taxatividade das hipóteses de incidência do recurso em 

sentido estrito. 

 Todavia, desse entendimento discordam Ada Pellegrini 

Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antõnio Scarance 

Fernandes (cf. Recursos no Processo Penal, São Paulo, ed. Revista dos 

Tribunais, 1996, p. 168),  que admitem uma interpretação extensiva e a 

integração analógica, cabíveis em normas processuais (art. 3º do CPP), 

desde que não se amplie para situações não incluídas no art. 581 do CPP. 
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 Da mesma forma, ao analisar a taxatividade das hipóteses 

do recurso em sentido estrito, Vicente Greco Filho admite uma 

interpretação extensiva:  

 “O rol legal, portanto, constante do art. 581 e de 

leis especiais é taxativo, não comportando ampliação por 

analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade 

das interlocutórias. Todavia, como qualquer norma 

jurídica, podem as hipóteses receber a chamada 

interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal, 

apenas admite que determinada situação se enquadra no 

dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem 

mais restritiva. A interpretação extensiva não amplia o 

conteúdo da norma; somente reconhece que 

determinada hipótese é por ela regida, ainda que a sua 

expressão verbal não seja perfeita. Assim, em diversos 

incisos do art. 581, serão apontadas situações por eles 

regidas, porque equivalentes às do texto literal, sem que 

isso signifique ampliação do rol legal” (cf. Manual de 

Processo Penal, São Paulo, ed. Saraiva, 9ª ed., 2012, p. 

386). No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci (cf. 

Manual de Processo Penal e Execução Penal, São Paulo, 

ed. Revista dos Tribunais, 3ª ed., 2007, p. 808). 
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 Não é excessivo lembrar a sempre relevante opinião 

doutrinária de Júlio Fabbrini Mirabete, favorável à interpretação por 

extensão e analógica das hipóteses recursais: "... Não se pode deixar de 

reconhecer que o artigo 581 é casuístico, enumerando as hipóteses de 

cabimento do recurso em sentido estrito. Deve-se observar, todavia, que a 

lei processual , como qualquer outra, admite em regra a interpretação  

extensiva e, na lacuna involuntária da lei, a analogia, os costumes e os 

princípios gerais do Direito. Observada uma imprecisão ou insuficiência 

da lei, o seu intérprete e aplicador deve obedecer os princípios da 

hermenêutica e, na sua omissão a respeito de hipótese em que não há 

razão lógica para distingui-la de outra contemplada expressamente na lei, 

invocar a analogia e os princípios gerais do Direito (art. 4° da Lei de 

Introdução ao Código Civil). ..." (cf. Processo Penal, São Paulo, ed. Atlas, 

2000, 10ª ed., p. 619). 

 Assim, embora não se trate de uma questão prejudicial, a 

suspensão do processo, em decorrência da citação por edital do réu, guarda 

inegável similitude ontológica com a primeira. Os dois institutos jurídicos, 

inclusive, admitem a produção antecipada de provas consideradas urgentes 

(art. 92, 93 e 366 do CPP).  

 Além do que, o Código de Processo Penal não poderia 

prever todas as hipóteses futuras, decorrente de outras legislações, para 

admitir o recurso em sentido estrito. 
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 Todavia, caso o Colendo Superior Tribunal de Justiça adote 

o mesmo entendimento do v. acórdão impugnado, no sentido de que não 

possível a interpretação extensiva ou analógica do disposto no art. 581, 

XVI, do CPP, para fins de conhecimento do recurso em sentido estrito, 

viável o recebimento da impugnação como correição parcial, nos termos do 

art. 579 do CPP, que assim determina: 

 

 “Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte 

não será prejudicada pela interposição de um recurso 

por outro”. 

 

 O Tribunal Paulista não quis conhecer o inconformismo do 

Ministério Público como correição parcial, porque  

 “Não é o caso de recurso de boa-fé que 

permitiria ser aplicado o princípio da fungibilidade 

recursal previsto no art. 579, CPP. 

 Claro fica que recorreu em sentido estrito apenas 

para demonstrar inconformismo. 

  Outrossim, apenas para expressar o entendimento 

deste magistrado, entendo que a decisão que indefere a 

produção antecipada de provas é irrecorrível,  inclusive 

porque o próprio artigo de Lei dispõe que o Magistrado 
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poderá, ou seja, é a critério dele e não decorrente de 

obrigação como quer fazer parecer o Ministério Público. 

  A correição parcial seria o meio adequado para 

combater o despacho, porquanto destinado a corrigir ato 

judicial que teria causado inversão tumultuária do 

processo.  

  Nas palavras do brilhante processualista civil, 

Cassio Scarpinella Bueno, “a correição parcial é medida 

que, desde sua origem, tem caráter eminentemente censório 

da atividade judicial do ponto de vista disciplinar”3. 

 Não há, contudo, como aplicar o princípio da 

fungibilidade, previsto no art. 579, do CPP, porquanto a 

correição parcial não se trata de recurso, mas 

procedimento administrativo”. 

  

 Como já demonstrado, é possível o conhecimento do 

recurso em sentido estrito, com base no art. 581, XVI, do CPP para 

impugnar a mencionada decisão judicial. 

 Da mesma forma, não há que se falar em má fé do membro 

do Ministério Público do Estado de São Paulo, que inclusive interpôs o 

recurso em sentido estrito no mesmo prazo da correição parcial. 

                                           
3 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Recursos. Processos e 
incidentes nos tribunais. Sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões judiciais. São Paulo: 
Saraiva, 2008 
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 O artigo 579 do CPP cuida sabidamente do princípio da 

fungibilidade recursal. Assim, nada impede que o recurso inadequado seja 

conhecido como o correto. De fato, há muitas situações em que é difícil 

determinar o recurso pertinente. É comum doutrina e jurisprudência 

discordarem sobre a via recursal correta em determinados casos. 

 Cabe lembrar que a má fé estaria caracterizada por um erro 

grosseiro, uma afronta à literalidade da lei, como lembra Vicente Greco 

Filho (cf. obra citada, p. 378) ou mesmo para se aproveitar de um prazo 

maior do recurso inadequado.  Todavia, não é o que se verifica no presente 

caso. 

 A lei não prevê expressamente qual é o recurso cabível, 

quando o juiz indefere a produção de prova antecipada, nos termos do art. 

366 do CPP.  

 Para essa hipótese, frise-se que o próprio Tribunal de Justiça 

de São Paulo já conheceu de outros recursos em sentido estrito, com o 

mesmo tema (Recurso Em Sentido Estrito nº 0000102-52.2014.8.26.0577; 

Recurso Em Sentido Estrito nº 0005315-39.2014.8.26.0577). Aliás, o 

primeiro julgado é da própria 7ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, que o digno Desembargador Relator compõe.  

 E, no julgamento do Recurso Em Sentido Estrito nº 

0006503-90.2014.8.26.0052, a Egrégia 10ª Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida (j. 18/06/2015), 
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não só conheceu o recurso em sentido estrito como deu provimento ao 

mesmo, do qual destaco o seguinte trecho: 

 

 “O recurso deve ser conhecido, ao contrário do 

que sustenta a Defensoria Pública. Conquanto não prevista 

no rol do artigo 581, do Código de Processo Penal, a 

decisão que indefere requerimento de antecipação de prova 

pode ser objurgada via recurso em sentido estrito.  

 Aliás, o manejo do recurso em sentido estrito, 

como alternativa à impetração de mandado de segurança, 

como habitualmente ocorre, permite a manifestação da 

parte contrária, no caso, o réu, conferindo maior 

concretude à garantia do devido processo legal.  

 Superada essa questão, passo ao exame de 

mérito”. 

 

 Da mesma forma, a Egrégia 11ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Recurso Em Sentido 

Estrito nº 0058120-03.2013.8.26.0577, rel. Des. Salles Abreu, j. 

04/02/2015, admitiu-o para apreciar o indeferimento da produção 

antecipada de provas, assentando: 
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 “Inicialmente, a preliminar arguida nas 

contrarrazões da defesa não merece acolhimento.  

 Sabe-se que para parte da doutrina e da 

jurisprudência, o recurso em sentido estrito é admissível 

apenas para as hipóteses previstas no art. 581, do Código 

de Processo Penal, tratando-se, portanto, de rol taxativo. A 

despeito desse entendimento, o rigor na utilização do 

recurso em sentido estrito vem sendo abrandado, pois em 

determinadas situações, diante da ausência de norma 

específica, é prudente permitir à parte que dele se socorra.  

 Assim, em casos excepcionais, têm-se admitido a 

interpretação extensiva desse rol, ou seja, a possibilidade 

de aplicação, por analogia, de acordo com a situação 

apresentada no caso concreto.  

 Desse modo, embora não esteja expressamente 

prevista, a interposição do presente recurso encontra 

respaldo no inc. XVI, do art. 581, do Código de Processo 

Penal, mostrando-se, portanto, pertinente, uma vez que em 

virtude da impossibilidade do prosseguimento do feito sem 

a citação pessoal do acusado, foi determinada a suspensão 

do processo nos moldes do artigo 366, daquele dispositivo 

legal.  
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 Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça entendendo ser admissível a interposição de recurso 

em sentido estrito para atacar a decisão que indeferiu o 

pedido de produção antecipada de provas, para que, em 

cada caso concreto, identifique-se a necessidade ou não de 

tal medida processual. Confira-se:  

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA. CABIMENTO. É passível 

de impugnação, segundo orientação firmada nesta 

Corte, por recurso em sentido estrito, decisão 

interlocutória de primeiro grau que indefere a produção 

antecipada de provas, para que se verifique, no caso 

concreto, a necessidade dessa providência processual, 

ressalvada a posição do relator (Precedentes). Recurso 

especial provido” (STJ, REsp 1054044/RS, 5ª Turma, 

Min. Felix Fischer, jg. 02/10/2008, DJe 10/11/2008)”. 

 

 Assim, não parece ser desarrazoado ou produto de má fé 

que o membro do Ministério Público tenha interposto recurso em sentido 

estrito, quando o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo já o admitiu em 

diversas oportunidades. 
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 Por fim, o próprio Superior Tribunal de Justiça já 

admitiu o recurso em sentido estrito, para uma situação idêntica. E 

essa orientação foi adotada pelo Colendo Tribunal Superior em diversos 

feitos: 

 

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. CABIMENTO. 

É passível de impugnação, segundo orientação firmada 

nesta Corte, por recurso em sentido estrito, decisão 

interlocutória de primeiro grau que indefere a produção 

antecipada de provas, para que se verifique, no caso 

concreto, a necessidade dessa providência processual, 

ressalvada a posição do relator (Precedentes). 

Recurso especial provido. 

(REsp 1054044/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 10/11/2008) 

 

PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. INDEFERIMENTO. RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. CABIMENTO. 
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1. Não obstante predomine o entendimento de ser taxativo o 

rol de hipóteses de utilização do recurso em sentido estrito, 

esse rigor vem sendo abrandado, porque não se revela 

razoável sua estagnação, notadamente diante de constantes 

mudanças na legislação processual, sendo prudente, em 

determinadas situações, permitir que a ele se recorra. 

2. Mostra-se possível a interposição de recurso em sentido 

estrito contra a decisão que indefere o pedido de produção 

antecipada de prova, para que, em cada caso concreto, se 

identifique ou não a necessidade dessa providência 

processual. 

3. Recurso especial provido. 

(REsp 504.789/GO, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, 

SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 

363) 

 

 Desse modo, não há como se dizer que houve um erro 

grosseiro do membro do Ministério Público, quando o próprio Superior 

Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo já se assentaram 

ser cabível o recurso em sentido estrito, na hipótese de indeferimento da 

produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP. 
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 E, repisando-se, admitindo-se o recurso em sentido estrito 

para impugnar-se a questão em apreço, não se pode falar em a decisão 

judicial é irrecorrível, como também cogitou o julgado recorrido. 

 Destaque-se que a correição parcial pode ser conhecida, 

com base no princípio da fungibilidade. Sua interposição é por via judicial, 

em fase de uma decisão da mesma natureza, e não administrativa, e julgada 

pelo mesmo órgão que teria que julgar o recurso adequado. 

 Aliás, a própria Corte Paulista afirmou em um primeiro 

momento que a “correição parcial seria o meio adequado para 

combater o despacho, porquanto destinado a corrigir ato judicial que 

teria causado inversão tumultuária”. 

 Por isso, uma vez que presente uma evidente boa fé do 

Ministério Público, em decorrência dos precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, então o inconformismo 

deveria ter sido conhecido como correição parcial pela Corte Paulista, 

como meio adequado para a impugnação da decisão judicial. 

 Por tais motivos, o v. acórdão contrariou o disposto nos arts. 

579 e 581, XVI, ambos do CPP. 

 Desse modo, requer-se que a impugnação do Ministério 

Público oposto em face da decisão de primeiro grau de jurisdição, que 

indeferiu a produção de provas antecipadas, seja conhecida como recurso 

em sentido estrito ou correição parcial, por força do princípio da 

fungibilidade. 
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3 - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 No julgamento do RECURSO ESPECIAL N° 1054044/RS, 

a COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 02/10/2008, DJe 

10/11/2008, em acórdão publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência, 

que ora se oferece como paradigma (cópia em anexo), assim ficou 

decidido: 

 

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA. CABIMENTO. 

É passível de impugnação, segundo orientação firmada 

nesta Corte, por recurso em sentido estrito, decisão 

interlocutória de primeiro grau que indefere a produção 

antecipada de provas, para que se verifique, no caso 

concreto, a necessidade dessa providência processual, 

ressalvada a posição do relator (Precedentes). 

Recurso especial provido. 
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 Eis na íntegra o relatório e o voto do Ministro Relator: 

 

"RELATÓRIO 

  

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de 
recurso especial interposto pelo Parquet, com fulcro no art. 
105, inciso III, alínea c, da Lex Fundamentalis, contra v. 
acórdão prolatado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, no Recurso em Sentido Estrito nº 
70021576277. 

Retratam os autos que, em virtude do não comparecimento 
do réu ao Juízo, ou constituição de advogado, mesmo após 
a citação por edital, a ação penal foi suspensa, assim como 
o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. 

Consta, ainda, que o órgão ministerial postulou a produção 
antecipada de provas, o que restou indeferido pelo Juízo de 
primeiro grau. 

Irresignado, o Parquet interpôs recurso em sentido estrito 
perante o e. Tribunal a quo, que, por maioria, não conheceu 
o recurso. Eis a ementa do v. acórdão: 

  

"PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. URGÊNCIA. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. RECURSO 
CABÍVEL. O recurso em sentido estrito só é cabível nas 
hipóteses do art. 581 do CPP, consoante elenco taxativo, 
que não permite extensão analógica. A excepcionalidade da 
medida cautelar deve ser devidamente justificada, diante do 
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caso concreto, sob pena de infringência aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa.  

MAIORIA, NÃO CONHECERAM DO RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO." (fl. 163). 

  

Daí o presente recurso especial, no qual se alega 
divergência jurisprudencial em relação a julgado desta 
Corte, sob o argumento de que o rol do art. 581 do Código 
de Processo Penal não seria exaustivo, havendo 
possibilidade de interpretação extensiva.  

Com as contra-razões, admitido o recurso, subiram os 
autos. 

A d. Subprocuradoria-Geral da República opina pelo 
provimento do recurso, em parecer assim ementado: 

  

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. 
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 
INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. 

1. À luz da analogia e dos princípios gerais de direito, é 
passível de impugnação, por recurso em sentido estrito, a 
decisão que rejeitou a produção antecipada de prova.  

2. Parecer pelo provimento do recurso especial." (fl. 207). 

É o relatório". 

 

"VOTO 
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O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: O presente 
recurso merece acolhida. 

De fato, esta Corte Superior vem admitindo a possibilidade 
de interpretação extensiva das hipóteses, a principio 
taxativas, previstas no art. 581 do Código de Processo 
Penal, inclusive quanto à possibilidade de impugnação, por 
recurso em sentido estrito, de decisão interlocutória de 
primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada 
de provas, para que se verifique, no caso concreto, a 
necessidade dessa providência processual. 

Vejam-se, nesse sentido, os seguintes julgados: 

  

"PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 
PROVA. INDEFERIMENTO. RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO. CABIMENTO. 

1. Não obstante predomine o entendimento de ser taxativo o 
rol de hipóteses de utilização do recurso em sentido estrito, 
esse rigor vem sendo abrandado, porque não se revela 
razoável sua estagnação, notadamente diante de constantes 
mudanças na legislação processual, sendo prudente, em 
determinadas situações, permitir que a ele se recorra. 

2. Mostra-se possível a interposição de recurso em sentido 
estrito contra a decisão que indefere o pedido de produção 
antecipada de prova, para que, em cada caso concreto, se 
identifique ou não a necessidade dessa providência 
processual. 

3. Recurso especial provido." 

(REsp 504.789⁄GO, 5ª Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 
de 09⁄12⁄2007). 
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"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO 
EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS 
CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1. Este Superior Tribunal de Justiça registra já 
entendimento no sentido da possibilidade de interpretação 
extensiva das hipóteses de cabimento do recurso em sentido 
estrito. Precedentes. 

2. Por interpretação extensiva do artigo 581, inciso XV, do 
Código de Processo Penal, cabível o recurso em sentido 
estrito da decisão que julga "prejudicada" a apelação, não 
havendo falar, assim, em impugnação via mandado de 
segurança. 

3. A apresentação extemporânea das respectivas razões, ou 
mesmo sua não apresentação, não tem o condão de 
"prejudicar" apelação criminal tempestivamente interposta. 

4. A jurisprudência desta Sexta Turma é firme no sentido de 
reconhecer às razões do réu a natureza de peça essencial, à 
luz do amplo direito de defesa, com todos os meios a ela 
inerentes, de modo que, não ofertadas, enseja-se ao réu a 
constituição de novo defensor ou, no seu silêncio, a 
nomeação de defensor público. 

5. A excepcionalidade do caso concreto, já que outro o 
advogado constituído, autoriza e determina a concessão da 
ordem, de ofício, para ensejar o ofertamento das razões no 
2º grau. 
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6. Recurso ordinário improvido. Ordem de habeas corpus 
concedida, de ofício. 

(RMS 15.470⁄SP, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 
DJ de 13⁄12⁄2004). 

  

"CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO 
QUE DEFERE PRISÃO DOMICILIAR. INTERPOSIÇÃO 
DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. CABIMENTO. RECURSO 
PROVIDO.  

Não se pode excluir a possibilidade de interpretação 
extensiva, bem como da analogia, nos casos que não são 
evidentemente excluídos pelo rol de hipóteses de cabimento 
do recurso em sentido estrito (art. 581, do CPP).  

É cabível a interposição de recurso em sentido estrito 
contra a decisão que concede prisão domiciliar, a ré presa 
em flagrante delito por prática de tráfico de entorpecentes, 
em razão de interpretação analógica do inc. V do art. 581 
do CPP.  

Não havendo óbice à irresignação ministerial, nos termos 
em que proposta, o Tribunal a quo deve enfrentar o mérito 
do recurso lá interposto.  

Recurso provido."  

(REsp 532.259⁄SC, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 
09⁄12⁄2003). 

  

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. RÉU 
REVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO LAPSO 
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PRESCRICIONAL. (ART. 366, DO CPP). CRIME 
COMETIDO ANTES DA LEI 9.271⁄96. 
INAPLICABILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 
CABIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. 

A jurisprudência desta Corte vem-se fixando no sentido de 
que a decisão que suspende o processo com base no art. 
366 do CPP desafia recurso em sentido estrito, por 
analogia ao art. 581, XVI, do mesmo diploma instrumental. 

Reiterada jurisprudência desta Corte no sentido de que as 
disposições do art. 366 do CPP, com a sua nova redação 
dada pela Lei 9.271⁄96, sendo norma de natureza híbrida, 
processual (suspensão do processo) e material (suspensão 
da prescrição), não podem ser cindidas, sendo inaplicável 
por inteiro o citado dispositivo legal às infrações cometidas 
antes da vigência da Lei 9.271⁄96. 

Precedentes. 

Ordem denegada." 

(HC 11.633⁄SP, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da 
Fonseca, DJ de 05⁄06⁄2000). 

  

  

Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial, 
para determinar que o e. Tribunal de origem aprecie o 
mérito do recurso em sentido estrito nº 70021576277, no 
que tange à produção antecipada de provas.  

É o voto". 

 



 

 Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

32 

 
 Como se vê, exsurge da divergência jurisprudencial pela 

prolação do acórdão do Tribunal Paulista. 

 

 

- Comparação Analítica 

 

 Nos dois julgados discute-se a mesma situação jurídica, ou 

seja, qual é o recurso cabível do indeferimento da produção de provas 

antecipadamente, por ocasião da suspensão do processo, com base no art. 

366 do CPP. As orientações adotadas, todavia, foram divergentes.  

 O acórdão recorrido assim se pronunciou: 

 

"Recurso em Sentido Estrito Suspensão do processo 

e curso do prazo prescricional Indeferimento da 

produção antecipada de provas Recurso em sentido 

estrito do Ministério Público para antecipar a prova 

oral Impossibilidade Recurso não previsto para o 

caso dos autos Decisão irrecorrível, devendo ser 

combatida, a princípio, por correição parcial 

Recurso não conhecido". 

(...) 
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 Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo 

Ministério Público do estado de São Paulo, em face de 

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, contra a decisão 

de fls. 204/205, que suspendeu o processo e o curso do 

prazo prescricional, aplicando o dispositivo 366, do 

Código de Processo Penal, indeferindo o pedido de 

produção antecipada de provas. 

 Irresignado com a decisão, o Ministério Público 

interpôs recurso em sentido estrito, juntadas as razões às 

fls. 211/220, para que sejam colhidos antecipadamente os 

depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia, 

ante a urgência. 

 (...) 

 O Código de Processo Penal prevê, taxativamente, as 

hipóteses para contestação das decisões judiciais por 

meio do recurso em sentido estrito. 

 O indeferimento da produção antecipada de provas 

não é uma delas. 

 O representante do Ministério Público, aprovado em 

dificílimo concurso público, com remuneração igualada 

aos membros do Poder Judiciário, tem de ter 

conhecimento disso. 
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 Até porque, quando da interposição do recurso (fls. 

209/210), sequer mencionou o dispositivo legal em que se 

fundamentou para impugnar a decisão. Limitou-se a 

enunciar que se tratava de irresignação contra a decisão 

“que indeferiu a produção antecipada de provas”. 

 Não é o caso de recurso de boa fé que permitiria ser 

aplicado o princípio da fungibilidade recursal previsto 

no art. 579, CPP. 

 Claro fica que recorreu em sentido estrito apenas 

para demonstrar inconformismo". 

 

Já o arresto paradigma firmou o seguinte entendimento: 

 "Retratam os autos que, em virtude do não 

comparecimento do réu ao Juízo, ou constituição de 

advogado, mesmo após a citação por edital, a ação penal 

foi suspensa, assim como o prazo prescricional, nos 

termos do art. 366 do CPP. 

 Consta, ainda, que o órgão ministerial postulou a 

produção antecipada de provas, o que restou indeferido 

pelo Juízo de primeiro grau. 

 Irresignado, o Parquet interpôs recurso em sentido 

estrito perante o e. Tribunal a quo, que, por maioria, 

não conheceu o recurso. Eis a ementa do v. acórdão: 
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"PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. 

URGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. 

RECURSO CABÍVEL. O recurso em sentido estrito só é 

cabível nas hipóteses do art. 581 do CPP, consoante 

elenco taxativo, que não permite extensão analógica. A 

excepcionalidade da medida cautelar deve ser 

devidamente justificada, diante do caso concreto, sob 

pena de infringência aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa.  

MAIORIA, NÃO CONHECERAM DO RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO." (fl. 163). 

(...) 

De fato, esta Corte Superior vem admitindo a 

possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses, a 

principio taxativas, previstas no art. 581 do Código de 

Processo Penal, inclusive quanto à possibilidade de 

impugnação, por recurso em sentido estrito, de decisão 

interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de 

produção antecipada de provas, para que se verifique, 

no caso concreto, a necessidade dessa providência 

processual. 
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Vejam-se, nesse sentido, os seguintes julgados: 

  

"PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. INDEFERIMENTO. RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. 

1. Não obstante predomine o entendimento de ser 

taxativo o rol de hipóteses de utilização do recurso em 

sentido estrito, esse rigor vem sendo abrandado, porque 

não se revela razoável sua estagnação, notadamente 

diante de constantes mudanças na legislação processual, 

sendo prudente, em determinadas situações, permitir 

que a ele se recorra. 

2. Mostra-se possível a interposição de recurso em 

sentido estrito contra a decisão que indefere o pedido de 

produção antecipada de prova, para que, em cada caso 

concreto, se identifique ou não a necessidade dessa 

providência processual. 

3. Recurso especial provido." 

(REsp 504.789⁄GO, 5ª Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, 

DJ de 09⁄12⁄2007). 

  

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 
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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. 

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE 

OFÍCIO. 

1. Este Superior Tribunal de Justiça registra já 

entendimento no sentido da possibilidade de 

interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do 

recurso em sentido estrito. Precedentes. 

2. Por interpretação extensiva do artigo 581, inciso XV, 

do Código de Processo Penal, cabível o recurso em 

sentido estrito da decisão que julga "prejudicada" a 

apelação, não havendo falar, assim, em impugnação via 

mandado de segurança. 

3. A apresentação extemporânea das respectivas razões, 

ou mesmo sua não apresentação, não tem o condão de 

"prejudicar" apelação criminal tempestivamente 

interposta. 

4. A jurisprudência desta Sexta Turma é firme no 

sentido de reconhecer às razões do réu a natureza de 

peça essencial, à luz do amplo direito de defesa, com 

todos os meios a ela inerentes, de modo que, não 

ofertadas, enseja-se ao réu a constituição de novo 
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defensor ou, no seu silêncio, a nomeação de defensor 

público. 

5. A excepcionalidade do caso concreto, já que outro o 

advogado constituído, autoriza e determina a concessão 

da ordem, de ofício, para ensejar o ofertamento das 

razões no 2º grau. 

6. Recurso ordinário improvido. Ordem de habeas 

corpus concedida, de ofício. 

(RMS 15.470⁄SP, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ de 13⁄12⁄2004). 

  

"CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. 

DECISÃO QUE DEFERE PRISÃO DOMICILIAR. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.  

Não se pode excluir a possibilidade de interpretação 

extensiva, bem como da analogia, nos casos que não são 

evidentemente excluídos pelo rol de hipóteses de 

cabimento do recurso em sentido estrito (art. 581, do 

CPP).  
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É cabível a interposição de recurso em sentido estrito 

contra a decisão que concede prisão domiciliar, a ré 

presa em flagrante delito por prática de tráfico de 

entorpecentes, em razão de interpretação analógica do 

inc. V do art. 581 do CPP.  

Não havendo óbice à irresignação ministerial, nos 

termos em que proposta, o Tribunal a quo deve 

enfrentar o mérito do recurso lá interposto.  

Recurso provido."  

(REsp 532.259⁄SC, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 

de 09⁄12⁄2003). 

  

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 

RÉU REVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO 

LAPSO PRESCRICIONAL. (ART. 366, DO CPP). 

CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 9.271⁄96. 

INAPLICABILIDADE. RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. CABIMENTO. FUNGIBILIDADE 

RECURSAL. 

A jurisprudência desta Corte vem-se fixando no sentido 

de que a decisão que suspende o processo com base no 

art. 366 do CPP desafia recurso em sentido estrito, por 
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analogia ao art. 581, XVI, do mesmo diploma 

instrumental. 

Reiterada jurisprudência desta Corte no sentido de que 

as disposições do art. 366 do CPP, com a sua nova 

redação dada pela Lei 9.271⁄96, sendo norma de 

natureza híbrida, processual (suspensão do processo) e 

material (suspensão da prescrição), não podem ser 

cindidas, sendo inaplicável por inteiro o citado 

dispositivo legal às infrações cometidas antes da vigência 

da Lei 9.271⁄96. 

Precedentes. 

Ordem denegada." 

(HC 11.633⁄SP, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da 

Fonseca, DJ de 05⁄06⁄2000)". 

 

 Em resumo, para o Tribunal Paulista, "... O Código de 

Processo Penal prevê, taxativamente, as hipóteses para contestação das 

decisões judiciais por meio do recurso em sentido estrito. O 

indeferimento da produção antecipada de provas não é uma delas. ..."; 

enquanto no acórdão paradigma, "... esta Corte Superior vem admitindo 

a possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses, a principio 

taxativas, previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, inclusive 

quanto à possibilidade de impugnação, por recurso em sentido estrito, 



 

 Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

41 

 
de decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de 

produção antecipada de provas, para que se verifique, no caso 

concreto, a necessidade dessa providência processual. 

 Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a 

possibilidade de impugnação, por meio de recurso em sentido estrito, da 

decisão de primeiro grau que indefere o pedido de produção antecipada de 

provas, cassando-se o v. acórdão recorrido. 

 

 

 

4 - PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, demonstradas a contrariedade da lei 

federal e a divergência jurisprudencial, aguarda esta Procuradoria-geral de 

Justiça o processamento do presente Recurso Especial por essa Egrégia 

Presidência, remetendo-se os autos para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, para conhecimento e provimento, (a) anulando-se o v. acórdão dos 

embargos de declaração, para que seja apreciado a omissão apontada, na 

interpretação do art. 581, XVI, do CPP ou, caso contrário, (b) 

determinando-se o conhecimento do inconformismo do Ministério Público 

interposto nos autos da ação penal promovida em face de ANTONIO 

CARLOS DE OLIVEIRA, como recurso em sentido estrito ou correição 
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parcial, para o fim que seja analisado o mérito da necessidade da produção 

antecipada de provas. 

 São Paulo, 1° de dezembro de 2015. 
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