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CONSIDERAÇC 

PRELIMINARE 


No processo penal, a defesa do acusado pode ~ 
maneiras. Inicialmente, podem ser alegados vícios I 
realizados no desenvolvimento do processo que n 
forma prevista em lei, e prejudicaram o andamento 

Nessa hipótese, temos uma tese de nulidade 
preliminarmente. As principais nulidades que po 
pela defesa encontram-se nos dois primeiros cap 
ro dedicado às nulidades nos delitos em geral e 
podem ser alegadas nos delitos de competência ( 

Posteriormente, podem ser alegadas pela de 
ção de punibilidade. Essas causas encontram-se 
exemplificativa no artigo 107 do Código Penal. 

É importante considerar que essas situaçõe 
ção do acusado, mas prejudicam de forma abso 
do Estado, razão pela qual extinguem a relação 
podemos citar a prescrição, a decadência e a perc 
lisadas no decorrer do terceiro capítulo. 

A partir desse ponto, passaremos à análise ( 
alegadas no mérito da peça profissional, ou seja, 
peito ao fato delituoso, sua autoria, materialidal 
tâncias qualificadoras, causas de diminuição de J 

Nesse sentido, o quarto capítulo será dedi 
como consequência a absolvição do acusado en 
respondente, passando pelas excludentes de anti 
legítima defesa e estado de necessidade), exclue 
(doença mental, embriaguez acidental, erro de ti 
sando a absolvição pela ausência de autoria ou r 

Pode ocorrer, no entanto, que o delito cor 
de competência do Tribunal do Júri e o processe 
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