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DOS EMBARGOS INFRINGENTES E A REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL (PL 156/09) 

A “Tirania” da urgência e a importância do voto divergente para o Processo Penal 

Justo. 

 

 

RESUMO: 

O PL 156/09 que altera o Processo Penal modifica substancialmente a disciplina dos 

embargos infringentes. A impossibilidade de manejar o recurso quando o réu tiver sido 

condenado em primeira instância e a sentença tiver sido mantida pelo Tribunal por maioria 

foca o processo no “placar” e esquece a vocação democrática dos embargos infringentes. A 

análise de dezenas de acórdãos produz uma fratura nos preceitos da reforma, trazendo-a para a 

incômoda posição de saber que a sua proposta de modificação teria mutilado inúmeras vidas.  

ABSTRACT: 

The PL 156/09 amending the Criminal Procedure substantially changes the subject of 

infringing embargoes. The inability to handle the appeal if the defendant has been convicted 

at first instance and the sentence has been upheld by the Court majority focused on the 

process to "score" and forget the democratic vocation of embargoes infringers. The analysis 

of dozens of judgments produces a fracture in the precepts of the reform, bringing it to the 

uncomfortable position of knowing that their proposed change would have maimed countless 

lives. 
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SUMÁRIO: Introdução: A reforma processual penal e a “tirania” da urgência; 2. Do 

conteúdo histórico dos embargos infringentes ao perigo de subversão do processo penal 

(o interesse ideológico na unificação com o processo civil); 3. O projeto de lei 156/09 e 

suas alterações na disciplina dos embargos infringentes (ou do que seria da liberdade 

contemplada pelo voto divergente?); 4. O foco no “placar” e a exigência de sentença 

absolutória na origem; Conclusão. 

 

 

INTRODUÇÃO: A REFORMA PROCESSUAL PENAL E A “TIRANIA” DA 

URGÊNCIA: 

 

 “Na reforma das leis processuais, cujos projetos em vias de encaminhamento à 

consideração do Congresso Nacional, cuida-se, por isso, de modo todo especial, em 

conferir aos órgãos jurisdicionais os meios de que necessitam para a prestação da 

justiça se efetue com a presteza indispensável à eficaz atuação do direito. Cogita-se 

de racionalizar o procedimento, assim na ordem civil como na penal, simplificando-

lhes os termos de tal sorte que os trâmites processuais levem à prestação da 

sentença com economia de tempo e despesas para os litigantes”
3
. 

 

Terceiro General-Presidente Emílio Garrastazu Médici (1969/1974) 

 

 

Os embargos infringentes, existentes no ordenamento jurídico brasileiro desde as 

ordenações lusitanas chegou a ser abolido em 1832 sob a justificativa de supostamente ensejar 

                                                           
1
 MELCHIOR, Antonio Pedro. Dos Embargos Infringentes e a Reforma do Código de Processo Penal 

(PL156/09): a 'tirania' da urgência e a importância do voto divergente para o Processo Penal justo. In: 

MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson e CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de: O Novo 

Processo Penal à luz da Constituição (Análise Crítica do Projeto de Lei nº 156/2009, do Senado Federal)..843 

ed.Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2011, v.2, p. 175-189. 
2
 Graduado em Direito pela PUC-RIO, mestre em Direito pela UNESA, pesquisador bolsista do CNPq em 

Matrizes autoritárias do processo penal para além da influência do Código Rocco (Faculdade Nacional de 

Direito). Professor de Processo Penal da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro (EMERJ). Advogado 

criminalista. 
3
Diário do Congresso Nacional, Ano XXXVII,nº I, p.5 in SANTOS, Diogo Caneda dos. Embargos Infringentes: 

Um recurso desnecessário. Revista da AJURIS, doutrina e jurisprudência. Porto Alegre – RS: Ajuris, Ano 

XXVI, nº 82, TOMO I – Junho de 2001, p.313 
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"uma morosidade processual que não se coadunava com o dinamismo que seria desejável 

tivesse o processo” 
4
. 

 O discurso da urgência vem sendo tão manipulado que simplesmente não dá pra saber 

se quem o sustenta é um indivíduo do séc. XIX, um ícone do regime militar ou um Senador da 

atual República Federativa do Brasil. “Intrusão: O passado não reconhece o seu lugar, está 

sempre presente”, melhor resumiria a poesia de Mario Quintana
5
.  

Realmente, a linguagem autoritária tem muito a nos revelar. A última tentativa de 

extirpar os embargos infringentes da face terra – literalmente - ocorreu com a proposta de 

emenda nº 15, apresentada pelo Senador Pedro Simon ao PL156/09 que trata de reforma ao 

Código de Processo Penal. A finalidade era suprimir o inciso III do art. 455 e o Capítulo IV 

do Título V do Livro II do Substitutivo, que trata dos embargos infringentes.  

Argumenta o Senador do PMDB/RS que esse tipo de recurso “contraria o princípio 

da celeridade processual, mostrando-se perfeitamente dispensável, sem prejuízo para a 

ampla defesa”. 
6
  

Felizmente, a emenda proposta pelo Senador Pedro Simon não logrou êxito. Assim se 

manifestou o relator: 

“Com relação à Emenda nº 15, que suprime os embargos infringentes, não 

concordamos com a tese de que esse recurso seja “perfeitamente dispensável, sem 

prejuízo para ampla defesa”, como argumenta o autor. Note-se que, de acordo com o 

art. 489, caput, do Substitutivo, os embargos infringentes somente serão admitidos 

para atacar acórdão não unânime que, em grau de apelação, reforme a sentença em 

prejuízo do réu. Ora, parece-nos evidente, nesse caso, o direito de o acusado manejar 

os infringentes, posto que a sentença que lhe era favorável foi reformada, não de 

forma unânime, mas por maioria. Tratando-se de processo que pode lavá-lo à 

privação de liberdade, nada mais justo do que disponibilizar essa modalidade de 

recurso ao réu”. 

 

                                                           
4
 CUNHA, Gisele Heloísa, Embargos Infringentes, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 15. Segundo a 

autora, o diploma normativo responsável por abolir os embargos foi o Decreto 24, de 16.5.1832. Ressalta-se que 

o Decreto de 21.5.1841 restabeleceu-os, não obstante as críticas de que “o mesmo era utilizado para procrastinar 

sobremaneira as ações‟. – Idem. pg. 12. 
5
 QUINTANA, Mário. Caderno H. 2ª ed. São Paulo: Globo, 2006, p. 174. 

6
 Vale a pena transcrever a justificação da proposta de emenda, apresenta por Pedro Simon: “Um dos princípios 

constitucionais que deve nortear o processo é o da Celeridade, contemplado no Inciso LXXVIII do art. 5º da 

Carta Maior, pelo qual a jurisdição deve ser prestada no menor tempo possível, sob pena de não se promover a 

justiça. A reforma do Código de Processo Penal busca adequar-se àqueles preceitos já identificados por ocasião 

da promulgação da Emenda 45/04, que promoveu a Reforma do Judiciário, quando a celeridade passou a integrar 

o rol dos direitos e garantias fundamentais em nosso País. 

É nesse sentido que a presente emenda busca emprestar contribuição ao texto do novo Código de Processo Penal, 

ao propor a supressão dos Embargos Infringentes, um recurso que entendemos contrariar o princípio 

supramencionado, mostrando-se perfeitamente dispensável. Temos ainda que, a supressão dos Embargos 

Infringentes não desestabiliza o sistema recursal nem, sequer, causaria prejuízo à ampla defesa, de vez que não 

se presta a hostilizar decisão monocrática e sim decisão pela maioria de Órgão Colegiado”.  

(ver http://www.conamp.org.br/Lists/Legislativo/DispForm.aspx?ID=428 acessado em 15/08/2010) 

http://www.conamp.org.br/Lists/Legislativo/DispForm.aspx?ID=428
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Com efeito, na medida em que o projeto de reforma do Código de Processo Penal não 

pretende, portanto, suprimir os embargos infringentes - mas reduzir drasticamente sua 

incidência - deve-se fixar como ponto de partida uma análise crítica sobre aquilo que a 

informa axiologicamente, qual seja o espírito de urgência. 

  Nesse sentido, chega-se a preocupante constatação de que a argumentação pela rapidez 

do processo ressurge atualmente com toda a sua tentadora retórica, seduzindo pela facilidade 

com que confunde eficiência e efetividade, e pela funcionalidade com que inverte o eixo 

lógico do processo e viola as garantias em nome da velocidade. Alexandre Morais da Rosa 

não deixa esquecer: 

“Confundindo efetividade (fins) com eficiência (meios), grudando falsamente os 

significantes como sinônimos, na ânsia de melhorar a realidade, muitos atores 

jurídicos caem na armadilha do discurso neoliberal, ao preço da exclusão (sempre 

existem vítimas, ecoa Dussel) e da Democracia, por se vilipendiar, 

necessariamente, os „direitos e garantias‟ Constitucionais, rumo ao que se chama de 

Direito Penal Máximo”.
7
 

 

A hiperaceleração conduz a um risco extremo, principalmente quando não há a 

compreensão de que existe um tempo do direito que está completamente desvinculado do 

tempo da sociedade
8
. Quando isto ocorre, o que sobra? Uma compulsão por eficiência que 

transforma o cidadão em consumidor de processo, no mais genuíno exemplo de um “fast food 

jurisdicional” 
9
.   

  

 

 

 

1. DO CONTEÚDO HISTÓRICO DOS EMBARGOS INFRINGENTES AO 

PERIGO DE SUBVERSÃO DO PROCESSO PENAL (O INTERESSE 

IDEOLÓGICO NA UNIFICAÇÃO COM O PROCESSO CIVIL). 

                                                           
7
 ROSA, Alexandre Morais da. Op. cit. p. 214. Loic Wacquant, afirmaria que “a “mão invisível” do mercado de 

trabalho precarizado encontra o seu complemento institucional no punho de ferro do Estado que se reorganiza de 

maneira a estrangular as desordens geradas pela difusão da insegurança social” que ele mesmo promove. Assim, 

assistimos a um desmonte das redes de proteção social - transformados em instrumentos panópticos – um Estado 

de profilaxia punitiva em matéria penal e de esvaziamento das garantias processuais. (Ver WACQUANT, Loïc. 

Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Revan 2003) 
8
 LOPES JR. Aury, Introdução crítica ao Processo Penal (Fundamentos da Instrumentalidade Garantista), 2ªed. 

Rio de Janeiro: Lumens júris, 2005, p.27 
9
 Em termos de processo penal – termômetro dos elementos autoritários de um Estado (Goldschmidt)- a tirania 

da urgência cumpre papel inegavelmente mais perigoso. Afinal, sendo o ramo mais ideologizado do direito, a 

eficiência na condenação quase sempre apresenta a “cultura dos direitos e garantias fundamentais como causa 

de entrave ao funcionamento eficiente do sistema”, para usar das lições de Fauzi Hassan Choukr (CHOUKR, 

Fauzi Hassan. Bases para a compreensão e crítica do direito emergencial. In, SHECAIRA, Sérgio Salomão (org). 

Estudos Criminais em Homenagem a Evandro Lins e Silva. São Paulo: Método, 2001, p.150). 
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 Se o “desafio da complexidade” de que nos fala Edgar Morin
10

 supera a fragmentação 

do saber e impõe um verdadeiro diálogo transdisciplinar, certamente haveria de aproximar os 

próprios „microssistemas‟ que gravitam dentro da ciência jurídica. Isso não significa, porém, 

distanciar o processo penal de sua especificidade, facilmente perceptível em sua peculiar 

razão de ser – o que deve incluir a própria dimensão dos embargos infringentes.  

Aproximar sistemas não significa fundi-los e não há contorcionismo lingüístico que 

possa equivaler conexão teórica e confusão dogmático-ideológica.  

 Pois bem, o atual projeto de reforma ao Código de Processo Penal (PL 156/09) 

incorpora de forma acrítica o modelo de embargos infringentes típico do processo civil, 

fazendo pouco caso do abismo paradigmático que separa a essência deste recurso em um e em 

outro.  

Afinal, no processo penal, a existência dos embargos infringentes é responsável por 

expor uma fissura democrática no Tribunal, constituindo um verdadeiro ato político. Se no 

processo civil a finalidade dos embargos é “tão só, a de ensejar o aprimoramento do julgado, 

com o novo reexame da causa” 
11

, no processo penal, os embargos infringentes produzem 

novo espaço de respiração à liberdade.  

Nunca é demais repetir: Se o objeto do “jogo” é a privação da vida livre – e a 

“expiação do pecado” está próxima – o voto contra majoritário passa a ser o jeito de lembrar 

ao Poder que a visão divergente pode amadurecer a decisão e, principalmente, conferir maior 

legitimidade à imposição da dor pelo direito penal.  

O caminho trilhado pelos embargos infringentes desde a sua origem em matéria 

processual civil girou em quatro eixos, apontados por Barbosa Moreira: “a decisão 

                                                           
10

 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 13ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. Explica Edgar Morin 

que a superespecialização produziu um enclausuramento pernicioso do saber, isolando as disciplinas e, portanto, 

fundando um pensamento simplificador próprio de uma alternativa mutilante do conhecimento. A complexidade, 

pelo contrário, reintroduz o observador na observação e constrói uma visão poliocular, em que todas as 

dimensões – tudo que é humano – deixa de ser incomunicável. A complexidade, portanto, inverte o paradigma 

cartesiano, numa compreensão holística da realidade. A “teia da vida” – para usar da expressão de Fritjof Capra 

- insere tudo e todos numa rede de interconexões, produzindo um novo paradigma social em que os sistemas só 

podem ser compreendidos como totalidades integradas. (cf. CAPRA, Fritjof, A teia da vida: uma nova 

compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 2006).  E o que é o processo penal que não um 

sistema de dispositivos interconectados?  Investigação, cautelares, prova - memória, “verdade” (?) -, recursos, 

etc, etc, tudo em constante diálogo entre si, tudo em efusiva conversa com o sistema penal, com o sistema 

jurídico, com todo complexo de saber – sujeitado ou não. 
11

 ALMEIDA, Jorge Luiz de. Dos embargos infringentes no anteprojeto do Código Processual Penal. 

JUSTITIA, São Paulo – SP: Vol. 84, Ano XXXVI, 1º Trimestre de 1974. p. 159. 
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impugnada, a ocorrência de dissídio no julgamento, a conformidade ou desconformidade dele 

com a decisão anterior e o valor da causa”. 
12

  

 Adianta-se que, para fins de análise crítica do PL 156/09, importará justamente aferir 

se há, ou não, qualquer importância para a legitimidade da decisão penal, a relação de 

conformidade entre o resultado do acórdão e aquele apontado na sentença. Tudo porque a 

história deste recurso em matéria penal, embora não seja menos tormentosa daquela 

enfrentada no processo civil, possui uma singular razão de ser.  

Daí o questionamento central deste ensaio: para o processo penal justo, a inexistência 

de uma sentença condenatória na origem, confirmada por maioria, pode ser erigido como 

óbice à interposição de embargos infringentes? Simplificando ao máximo: interessa o foco no 

“placar”? Interessa saber se foi 3 a 1 para a condenação? 

O recurso dos embargos infringentes foi introduzido no Código de Processo Penal pela 

Lei 1.720 – B de 1952, instituindo a redação do art.609, PU nos mesmos moldes em que se 

encontra no atual CPP de 1941 (diverso ao proposto pelo PL 156). Desde a promulgação da 

Lei 1.720-B, portanto, ainda na década de 50, alguns anteprojetos de reforma ao Código de 

Processo Penal foram produzidos, dentre os quais chama especial atenção o anteprojeto de 

autoria do professor José Frederico Marques.  

Curiosamente, adotando caminho que sequer chegou a ser cogitado pelo PL 156/2009, 

o anteprojeto de Frederico Marques propunha inverter um aspecto fundamental nos embargos 

infringentes, conferindo ao Ministério Público (ou ao querelante) o direito de interpor o 

recurso caso o acórdão da apelação tivesse reformado sentença condenatória para absolver o 

réu ou diminuir a pena.
13

 

                                                           
12

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Novas Vicissitudes dos Embargos Infringentes. Revista da EMERJ, Rio de 

Janeiro: EMERJ, vol.I, n. 1  1998, p.181. Lembra-se que os embargos infringentes foram concebidos 

tecnicamente apenas em solo luso-brasileiro e – na origem – somente em matéria processual civil. (Instituído em 

terra brasileira desde as ordenações, os embargos infringentes foram retirados em Portugal com a reforma do 

código de processo civil de 1939). Por ora, interessa a sinuosa trajetória dos embargos infringentes após a 

Constituição Federal de 1934, oportunidade em que a União passou a ter competência exclusiva para legislar 

sobre direito processual. Aponta Barbosa Moreira que inicialmente a competência legislativa exercida pela 

União se deu de forma bastante fragmentada, haja vista que o Código de Processo Civil foi editado apenas em 

1939. Até lá, foram promulgadas leis específicas, dentre as quais é relevante aqui a Lei nº 319, de 1936. (Ibidem, 

pg. 180).  Nesse contexto pós 1934, a Lei nº 319/36 - responsável por disciplinar os recursos cabíveis contra as 

decisões finais das chamadas Cortes de Apelação e suas Câmaras – assume vital importância.  As hipóteses de 

cabimento previstas na Lei nº 319/36 previam a necessidade de: a) tratar-se de acórdão proferido em julgamento 

de apelação ou agravo; b) existência de julgamento não unânime; c) Haver o acórdão reformado a decisão 

recorrida; d) ainda quando ausentes os requisitos b e c, ter a causa valor superior a 20 contos de réis.  Com o 

tempo, a disciplina normativa dos embargos infringentes foi sofrendo inúmeras alterações, sem desnaturar 

aqueles quatro eixos fundamentais – descritos pelo Professor Barbosa Moreira. Cita-se, exemplificadamente, o 

Dec. 8.570 de 08.01.1946 e, após, o próprio Código de Processo Civil de 1973. 
13

 O anteprojeto em questão dispunha: “Art. 616 – Cabe recurso de embargos infringentes contra acórdão não 

unânime proferido em apelação. Parágrafo Único – O Ministério Público, ou o querelante, somente pode interpor 
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O que há de importante, porém, na análise histórica dos embargos infringentes em 

matéria penal, não é a possibilidade – até certo ponto esdrúxula – de permitir ao Ministério 

Público interpor esta espécie recursal. É a relação de conformidade ou não entre o conteúdo 

decisório da sentença e o resultado do acórdão que interessa primordialmente à investigação, 

haja vista que o art.489 do atual PL156/09 restringe o manejo dos embargos infringentes pela 

Defesa somente aos casos de reforma – por maioria - de sentença absolutória.
14

 

 

2. O PROJETO DE LEI 156/09 E AS ALTERAÇÕES NA DISCIPLINA DOS 

EMBARGOS INFRINGENTES: (OU DO QUE SERIA DA LIBERDADE 

CONTEMPLADA PELO VOTO DIVERGENTE?)    

 

O atual projeto de reforma do Código de Processo Penal – PL 156/09 - altera 

substancialmente a disciplina recursal dos embargos infringentes
15

. Vejamos o atual art. 489 

do PL 156 em confronto direto com o art.609, PU – ora objeto de proposta de modificação. 

 

 

 

Atual Código de Processo Penal – 1941               PL 156/09 (última alteração) 

 

 

                                                                                                                                                                                     
embargos infringentes, quando o acórdão da apelação houver reformado sentença condenatória, para absolver o 

réu ou diminuir a pena”.  

A proposta de Frederico Marques seguia a linha do pensamento textualmente assumido na Exposição de 

Motivos, no sentido de “reforçar a posição do Ministério Público, armando-o com poderes bem amplos” (item 

32). Por incrível que pareça, porém, a proposta de extensão do recurso à acusação desagradou não apenas 

àqueles que entendiam ser este recurso – pela lógica principiológica da ciência criminal – exclusivo da Defesa. 

Jorge Luiz de Almeida, por exemplo, chega a sustentar que, embora “concedendo os embargos à acusação o 

anteprojeto inovou com timidez, ao condicionar o recurso à existência de sentença condenatória em primeiro 

grau” (ALMEIDA, Jorge Luiz de. Op.cit, pg.161). Acrescenta ainda o autor, em texto publicado em 1974 pela 

Procuradoria de Justiça em convênio com a associação paulista do Ministério Público, que a proposta de 

Frederico Marques desatenderia o princípio da unidade processual e, consequentemente, violaria o equilíbrio das 

partes na relação jurídico processual. Inversamente ao posicionamento defendido pelos membros do Ministério 

Público, colocava-se o desembargador Barbosa Pereira para quem haveria de prevalecer o princípio do in dubio 

pro reo em oposição à solução preconizada pelo anteprojeto de Frederico Marques. Explica o próprio Jorge Luiz 

de Almeida (Op. cit. pg.160) que o “eminente desembargador, calculando o número de votos favoráveis e 

contrários ao réu encartados na hipótese do parágrafo único do artigo 616 do anteprojeto, notando haver empate 

no resultado das manifestações, desaconselha a solução dos embargos, por ser tradição de nosso direito resolver-

se o empate em benefício do réu”.  
14

 Naquela metáfora já utilizada, é como se o PL156/09 restringisse a interposição dos embargos pela Defesa aos 

casos de empate no placar, oportunidade em que começando o “jogo processual” com 1 a 0 para a absolvição, o 

Tribunal por maioria reformasse a sentença, conduzindo à igualdade pelo placar de 2 a 2.  
15

 Importante observar que não há entre o antigo art. 478 do PL 156 – que dispunha sobre o cabimento dos 

embargos infringentes – e o atual art. 489 do mesmo PL 156 qualquer modificação textual, motivo pelo qual, 

neste ponto, apenas será reproduzido este último dispositivo.  

Art. 609. (...)  

 

Parágrafo único.  Quando não for 

unânime a decisão de segunda 

instância, desfavorável ao réu, 

admitem-se embargos 

infringentes e de nulidade, que 

poderão ser opostos dentro de 10 

(dez) dias, a contar da publicação 

de acórdão, na forma do art. 613. 

Se o desacordo for parcial, os 

embargos serão restritos à 

matéria objeto de divergência.  

 

Art. 489.  

Do acórdão condenatório não 

unânime que, em grau de 

apelação, houver reformado 

sentença de mérito, em prejuízo 

do réu, cabem embargos 

infringentes a serem opostos 

pela defesa, no prazo de 10 (dez) 

dias, limitados à matéria objeto 

da divergência no tribunal. 
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Pois bem, antes de enfrentar o ponto nevrálgico da proposta de reforma em matéria de 

embargos infringentes – restrição na hipótese de cabimento pela exigência de sentença 

absolutória na origem – cabe apontar algumas considerações relevantes. 

A primeira delas se refere ao fato de ter sido excluída da redação do art. 489 (PL 156) 

a menção aos embargos de nulidade
16

. Neste ponto, passa a ser sintomático deparar-se com o 

seguinte questionamento: A exclusão no texto da referência à nulidade teria rompido a 

estrutura e o conteúdo dos embargos infringentes, restringindo a matéria impugnável? 

A professora Teresa Arruda Alvim responderia que “o sistema não pode e não deve 

evoluir de molde a que sejam esquecidos os porquês das regras”.
17

 Neste contexto, muito 

embora os embargos infringentes sejam restritos, não se pode olvidar que esta restrição deve 

se referir ao objeto da divergência e não ao seu conteúdo
18

.  

Isto não é tudo. O art. 489 do PL 156/2009 modifica a redação do art.609, PU que 

falava em „decisão desfavorável ao réu‟, para estabelecer que os embargos infringentes só 

serão cabíveis em face de “decisão que houver reformado a sentença”. Estaria, portanto, 

reafirmando a diferença entre decisão que reforma e decisão que anula a sentença? Mais uma 

vez: Em hipótese alguma se pode aceitar que se retire dos embargos infringentes a 

                                                           
16

 Importante citar que, historicamente, toda a celeuma envolvendo este ponto girava em torno da conjunção 

“ou” em vez de “e” no que diz respeito à previsão dos embargos de nulidade. Explica Barbosa Moreira que o 

Código de Processo Civil de 1939 já misturava a redação, ora apontando como recurso cabível os embargos 

infringentes ou de nulidade (art.808, II do CPC 39), ora falando em embargos infringentes e de nulidade. O art. 

609, PU do Código de Processo Penal de 1941 adotou a conjunção “e” para correlacionar as “espécies” de 

conteúdo dos embargos, mas ao que parece a preferência por uma ou outra conjunção não traduziu - na história 

dos embargos infringentes - qualquer significação especial.  
17

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Hipótese de cabimento dos embargos infringentes (a falta de clareza do 

sistema não pode prejudicar as partes). Revista de Processo, São Paulo – SP: RT, nº 171, Ano 34.   maio/2009 

p. 26. 
18

 Ainda quanto ao conteúdo, salienta-se - na linha do que descreve Barbosa Moreira - que “a divergência na 

votação se apura pela conclusão do pronunciamento judicial, não pelas razões que invoque para fundamentá-lo; 

de que basta que algum membro do colegiado emita voto diferente (pelo prisma qualitativo ou quantitativo) dos 

outros, não sendo exigível que vote no sentido oposto” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Op. cit. 184). 



9 
 

possibilidade de impugnar a matéria da forma mais ampla possível, o que inclui – necessária e 

evidentemente – as questões processuais (de nulidade).  

A alternativa mutilante proposta pelo PL 156/2009 na essência dos embargos 

infringentes, infelizmente, pretende ir mais além. Veja a alteração da frase “não for unânime 

decisão de segunda instância” – art.609, PU – para “não for unânime em grau de apelação” 

– art.489 do PL 156/09, retirando as hipóteses de Recurso em Sentido Estrito (agora, Agravo) 

da incidência dos embargos infringentes. 

 A modificação é perigosa demais.   

Imagine todos os embargos infringentes interpostos em Recurso em Sentido Estrito em 

face de uma decisão de pronúncia, por exemplo. Qual o destino teria dado o atual projeto de 

reforma àquelas pessoas não submetidas ao Júri? Pessoas acusadas de homicídio em excesso 

punitivo, sem lastro mínimo, teriam sido entregues à roleta russa do Tribunal popular?  

A decisão de pronúncia, agora sujeita a agravo (art.470, VI do PL 156/09), assim 

como outras várias decisões extremamente agressivas aos direitos fundamentais passam a não 

contar mais com o „último milagre‟ de sabedoria, presente no voto divergente. 
19

 

Os problemas do PL156, em matéria de embargos infringentes, não param por aí. 

Cheguemos, portanto, ao ponto central: A impossibilidade de manejar este recurso quando o 

réu tiver sido condenado em primeira instância e a sentença tiver sido mantida pelo Tribunal 

por maioria. 

 

3. O FOCO NO “PLACAR” E A EXIGÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA 

NA ORIGEM:  

 

 

Este ponto exige bem menos descrição teórica. Aqui, o argumento é pragmático, direto 

e demonstra claramente o perigo presente na proposta de modificação dos embargos 

infringentes pelo PL 156/2009. 

Neste contexto, serão colacionadas abaixo duas pesquisas, uma centrada do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de janeiro, outra no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.  

                                                           
19

 A exclusão da possibilidade de se interpor embargos infringentes em face de acórdão proferido em agravo é 

combatida mesmo no processo civil. Exemplo é a brilhante professora Teresa Arruda Alvim para quem “nada 

impede que se entendam cabíveis embargos infringentes do julgamento do agravo” (de instrumento, refere-se). 

“Aliás, é o que a „lógica‟ do sistema recomenda”. Ver. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Hipótese de 

cabimento dos embargos infringentes (a falta de clareza do sistema não pode prejudicar as partes). pg. 26. 
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Em ambos os casos, investiga-se a existência de dezenas de embargos infringentes 

total ou parcialmente providos tendo como origem uma sentença condenatória, o que mostra, 

per si, o impropério conduzido pela proposta de reforma (inúmeras vidas foram salvas da 

prisão pela utilização dos embargos infringentes na hipótese que se pretende restringir). 

 O lapso temporal do primeiro caso – TJRJ – restringe-se ao ano de 2009, enquanto 

que no segundo - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná-, o lapso compreende o ano de 

2009 a Agosto de 2010
20

.  

1) Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ): 

 

Câmara Criminal Total de acórdãos 

(E.I) encontrados 

no Tribunal de 

Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro 

(Jan/ Nov 2009)
21

 

Embargos 

Infringentes 

providos tendo 

como origem uma 

sentença 

condenatória 

Embargos 

Infringentes 

desprovidos 

Primeira Trinta e um Dez Onze 

Segunda Trinta e dois Cinco Dezenove 

Terceira Trinta Nove
22

 Dezessete 

Quarta Vinte e quatro Dois Quatorze 

Quinta Trinta e três Dezenove
23

 Quatro 

Sexta Vinte e um Quatro Nove 

Sétima Quarenta Treze Oito 

Oitava Quarenta e um Seis
24

 Vinte e sete
25

 

 

                                                           
20

 Reafirma-se que, embora se trate de pesquisa por amostragem, as conclusões extraídas são fantásticas e, uma 

vez que fosse estendida a um período temporal ainda maior, certamente os dados apenas robusteceriam a posição 

aqui defendida. Acrescenta-se que o suporte metodológico desta investigação possui como padrão de pesquisa as 

expressões “embargos e infringentes”, utilizando-se como objeto as decisões veiculadas através do site do 

respectivo Tribunal de Justiça 
21

 Observa-se que do total de acórdãos encontrados, alguns não se referem ao padrão utilizado na pesquisa – 

“embargos e infringentes”. Nesse sentido, excluiu-se, por exemplo, os embargos de declaração com efeitos 

infringentes. 
22

 2 (dois) acórdãos não possuem origem em sentença condenatória, mas em decisão proferida em agravo em 

execução. 
23

 4 (quatro) destes acórdãos foram proferidos em Agravo de Execução. 
24

 2 (dois) acórdãos não possuem origem em sentença condenatória, mas em decisão proferida em agravo em 

execução. 
25

 Uma das decisões pelo desprovimento dos embargos infringentes possui como origem uma sentença 

absolutória, reformada por maioria em acórdão condenatório. 
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2) Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR): 

 

Câmara Criminal 

de Composição 

Integral 

Total de acórdãos 

(E.I) encontrados 

no Tribunal de 

Justiça do Estado 

do Paraná 

(2009 a 2010) 

 

Embargos 

Infringentes 

providos tendo 

como origem uma 

sentença 

condenatória. 

Embargos 

Infringentes 

desprovidos 

Primeira Onze
26

 Um Cinco 

Segunda Nove
27

 Cinco
28

 Um 

Terceira Oito
29

 Zero Quatro 

Quarta Três
30

 Zero Um 

Quinta Sete
31

 Três Três 

 

 O confronto entre os resultados colhidos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do 

Tribunal de Justiça do Paraná mostra realidades distintas e duplamente importantes para fins 

de análise crítica do projeto de lei 156/2009.  

Em primeiro lugar, saltam aos olhos a pequena quantidade de embargos infringentes 

julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em quase um ano e meio 

(principalmente se comparado com aquele obtido no Rio de Janeiro só no ano de 2009 – até 

novembro). 

Porque as Câmaras do Tribunal de Justiça paranaense divergem tão pouco? Esta 

homogeneidade sugere uma uniformização ideológica dos desembargadores do TJPR? 

Questões importantes a se pensar em qualquer sociedade que se quer plural e materialmente 

democrática.  

                                                           
26

 1 (Um) Embargos  infringentes não conhecido por decorrência de prescrição retroativa; 1 (Um)  Embargos de 

Declaração em Embargos Infringentes – rejeitado; 1 (Um) Embargos Infringentes não conhecido entender-se 

inadmissível o recurso contra decisão proferida em agravo regimental; 1 (Um)  Embargos de Declaração; 1 (Um) 

Embargos Infringentes julgado procedente, mas com sentença absolutória na origem. 
27

 2 (dois) Embargos de Declaração em Embargos Infringentes. 
28

 2 (dois) Embargos Infringentes providos em SER (decisão de pronúncia). 
29

 1 (Um) Embargos de Declaração; 1 (Um) Embargos Infringentes não conhecido; 2 (dois) Embargos 

Infringentes providos, mas com conteúdo diverso do objeto da pesquisa: - condenação do Estado em pagamento 

de honorários em sentença criminal; - Exclusão da fixação de indenização na sentença;    
30

 1 (Um) Embargos Infringentes julgado procedente, mas – na origem - com sentença que desclassifica o crime; 

1 (Um)  Embargos Infringentes julgado prejudicado no mérito por reconhecimento de causa extintiva da 

punibilidade. 
31

 1 (Um) Embargos Infringentes julgado procedente, mas com sentença absolutória na origem. 
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De qualquer forma, importa observar que, mesmo um Tribunal “artificialmente 

homogêneo”, pode reverter graves quadros condenatórios em embargos infringentes. 

No Estado do Rio de Janeiro, muito provavelmente devido ao sistema inicialmente 

itinerante do desembargador, as Câmaras Criminais divergem mais, o que parece positivo ao 

amadurecimento legítimo da decisão penal.  

Neste contexto, interessante perceber que mesmo a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça - de um total de quarenta e um - proveu seis embargos infringentes (quatro com 

fundamento em sentença condenatória na origem), o que já sugere a sua vital e imprescindível 

importância à consolidação de um processo penal eqüitativo e justo.  

Nota-se, pois, que o aqui denominado “foco no placar” - responsável por restringir a 

hipótese de incidência dos embargos infringentes - não cumpre a vocação acusatória do 

processo penal e, portanto, o afasta de sua única missão, qual seja a de servir como 

instrumento de um projeto político essencialmente democrático. Dessa forma, é preciso 

compreender – nos termos apontados pelo jurista e professor Geraldo Prado
32

 - que: 

“os embargos infringentes partem do pressuposto de que o acusado é inocente até o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória e uma das expressões 

processuais disso está em que seja beneficiado pela dúvida, a qual, em um 

julgamento colegiado, toma corpo na dissidência (no voto divergente).  

(...) 

A dúvida não é mais ou menos importante quando apoiada em uma solução do juiz 

de primeiro grau favorável à defesa! Dúvida é “estado de incerteza”. E quando a 

dúvida se revela em um processo tendente a tolher exercício de direitos 

fundamentais, com mais razão há de se “tolerar” o prolongamento do processo para 

que outro órgão jurisdicional reveja a matéria e, se for o caso, corrija o erro”. 

 

Afinal, quando o processo penal concede uma sobrevida à oxigenação da liberdade, 

“não se trata mais de uma questão matemática!”, trata-se de reivindicar definitivamente uma 

cultura democrática em nossas terras. 
33

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO: 

 

                                                           
32

 PRADO, Geraldo. Os embargos infringentes no PL156/2009. Boletim IBCCRIM N° 214 in 

http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/exibir_artigos.php?id=4168 acessado em 03/09/2010. 
33

 Ibid.  

http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/exibir_artigos.php?id=4168
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A análise de dezenas de acórdãos que julgaram total ou parcialmente providos os 

embargos infringentes – com origem em sentença condenatória – dá conta de que há algo 

aparentemente equivocado (ou dissimulado) nas proposições do PL 156/2009.  

A conclusão extraída da pesquisa acima produz uma fratura exposta nos preceitos da 

reforma, trazendo-a para a incômoda posição de saber que a sua proposta de modificação dos 

embargos infringentes teria encarcerado dezenas de pessoas, mutilando inúmeras vidas. 

Não por outro motivo, a restrição na incidência deste recurso implicaria em inegável 

retrocesso na busca pelo aperfeiçoamento da instrumentalidade garantista do processo e, por 

conseguinte, no cumprimento dos princípios mais elementares de justiça. 

É necessário, portanto, promover uma contra marcha na carga ideológica da reforma – 

urgência desmesurada e restrição no âmbito de incidência do recurso-, conferindo aos 

embargos infringentes a possibilidade de cumprir o seu fundamental escopo: servir-se como 

dispositivo à ampliação da legitimidade do poder presente na decisão criminal.  

Em rumo proporcionalmente inverso ao que tem sido proposto, argumenta-se que as 

hipóteses de interposição de embargos infringentes devem ser estendidas, inclusive, para 

alcançar os acórdãos proferidos em sede de agravo – também disciplinado pelo PL 156/09. 

Até porque – é preciso lembrar - a retórica do assoberbamento de trabalho nos 

Tribunais tem escancarado uma hipnótica tendência de alguns magistrados em “seguir o 

relator”. Nestes tempos de “preguiça inquisitiva”, é preciso exaltar a coragem democrática 

do voto divergente. Assim, jamais perderemos de vista que, ao contrário da legislação 

processual civil, o processo e o direito penal são construídos fundamentalmente sob a 

“transpiração da dor” e que, por este motivo, a banalização da urgência que atropela a vida e 

restringe o recurso, cria um risco endógeno muito maior ao sistema e à tutela das liberdades. 

Nesta hora, nos diz muito as palavras de Walt Whitman (afinal, eles são, em todas as 

eras, os mais dignos desta idéia grandiosa) 
34

.  

“Grande as depressões e dores de parto e triunfos e fracassos da democracia, 

Grande os reformistas com seus deslizes e gritos, 

Grande o espírito de desafio e aventura dos marinheiros em novas 

explorações 

(...) 

      Que a nova regra governe como a alma governa, como governam o amor e a 

Justiça e a igualdade que existem na regra da alma. ”
 35
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35
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