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RESUMO 

 

Diante da necessidade de compreender as expressões, terminologias e ritos do ordenamento 

jurídico, neste estudo, busca-se compilar termos técnicos definindo, de maneira cristalina e 

exemplificativa, aqueles que são comumente utilizados no cotidiano dos sujeitos envoltos 

nos pleitos judiciais, principalmente de caráter criminal, no ordenamento jurídico brasileiro 

e nos Tribunais internacionais. Além disso, de maneira elucidativa, demonstrou tipos de 

peças processuais que são utilizadas como instrumentos para satisfazer os anseios das Partes. 

Para tanto, utiliza-se de uma pesquisa bibliográfica-documental sobre a temática, bem como 

modelos de petições elaboradas outrora para cada Parte Representante. Dessa forma, 

objetiva-se possibilitar melhores compreensões quanto aos procedimentos jurídicos 

imprescindíveis na busca da justiça. Outrossim, por se tratar de nomenclaturas usualmente 

manuseadas na rotina dos Tribunais, além das peças que descrevem os fatos e apontam as 

razões dos pedidos desejados, sua leitura é de extrema importância, não apenas pela reunião 

de termos específicos, mas também pela percepção da formalidade e técnica que são 

requeridos em todos os processos judiciais. 

Palavras-chave: Glossário Jurídico. Terminologias. Petições. Representantes. Ritos 

Processuais.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em meio a um debate são proferidos alguns termos ou expressões que, ao primeiro 

momento, causam uma inquietação por serem desconhecidos. Todavia, diante do contexto 

em que é verbalizado, consegue-se ter uma noção do significado daquelas palavras. Não 

obstante, buscando aprender novas terminologias para ampliar o vocabulário, as quais 

passam a ser internalizadas e, posteriormente, utilizadas até mesmo de forma inconsciente. 

Esses mecanismos de absorção podem ser através da leitura, de diálogos, dos sons, entre 

outros. 

Essas expressões podem estar inseridas no dia a dia, como também podem ser 

longínquas do cotidiano. Isso porque, quanto mais aquele termo for utilizado com uma 

finalidade específica ou nomenclatura técnica, mais restrito serão suas menções, limitando-

se a ocasiões exclusivas. A exemplo, ao assistir um jornal, em uma determinada matéria são 

ditas expressões que denotam caráter jurídico. Para muitos espectadores, tais terminologias 

serão incompreendidas, pois exigem um conhecimento mais detalhado sobre outros fatores 

que, nem pela análise do contexto que fora proferido, possibilitam uma compreensão precisa.  

Por essa razão, para uma melhor assimilação dos meios que permeiam a condução 

do processo, bem como o próprio conteúdo dos casos, os instrumentos jurídicos utilizados e 

expressões que estão intrínsecos no ordenamento jurídico, serão explicitados algumas 

terminologias adiante. De maneira esclarecedora, para o Glossário, foram escolhidas 

nomenclaturas comumente utilizadas no cotidiano dos Tribunais, primordialmente, frise-se, 

de matéria penal, para que possam auxiliar os Representantes − do Estado e das vítimas −, 

assim como os Juízes. 

Ainda, conscientes das particularidades que cada instrumento jurídico exige, foram 

anexados modelos de peças processuais que serão confeccionadas pelas Partes – Contestação 

e Contrarrazões da Contestação − e analisadas pelos Magistrados. Em cada estrutura dos 

documentos jurídicos estão assinalados a nomenclatura técnica, descritas no Glossário. Ao 

fim, salienta-se que tanto os Representantes quanto os Juízes serão acompanhados por 

tutores, que auxiliarão em todas as fases, desde a escrita das peças até o anúncio da Sentença 

dos casos. 

Bons julgamentos!  
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2 GLOSSÁRIO JURÍDICO 

 

Absolvição: Atribuído ao acusado que é inocentado no processo. É um ato judicial que isenta 

o réu da pena por considerá-lo inocente diante das provas que foram apresentadas em seu 

desfavor.  

 

Ação: Procedimento judicial que visa a aplicação da lei, podendo ser de natureza pública ou 

privada. Sua nomenclatura pode ser acrescida a depender da matéria que será debatida 

judicialmente. Exemplo: quando um ou mais indivíduos é(são) acusado(s) de realizar 

comércio de drogas, há uma Ação Penal de Tráfico de Drogas. 

 

Acareação: Ato, judicial ou administrativo, em que são postas frente a frente pessoas que 

prestaram declarações controversas − entre acusados; entre acusados e testemunhas; ou entre 

testemunhas −, com fito de confrontar as declarações e elucidar as contradições. 

 

Acórdão: Tipo de decisão dada em um processo ou recurso, em segunda instância ou 

Tribunais superiores. Ele analisa apenas alguns aspectos da sentença, aqueles que foram 

objeto do recurso. 

 

Acusado: Nome técnico dado à pessoa que possui um processo criminal em seu desfavor. 

Aquele que está no polo passivo da ação. Também pode ser denominado de “Denunciado” 

ou “Réu”. 

 

Alegação Final: Último momento em que as Partes podem se manifestar antes da sentença. 

Nessa oportunidade, podem ser relembradas todas as argumentações, provas, testemunhas 

que foram apresentadas durante o processo e, por fim, explicar as razões para os juízes ou 

Tribunal decidirem favoravelmente ao pedido de cada parte. Pode ocorrer de forma oral em 

audiência de instrução e julgamento, mas também pode ser por escrito, chamado de 

“Alegações Finais por Memoriais”. 

 

Alegação Inicial: Ocasião em que as Partes irão expor de forma oral, inicialmente, sobre o 

processo que será debatido, demonstrando seus posicionamentos e podendo indicar suas 

primeiras impressões. 
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Amicus Curiae: Termo em latim que significa “amigo da Corte". O Amicus Curiae pode ser 

um pessoa, órgão ou entidade especializada, que tenha representatividade adequada para se 

manifestar sobre a matéria do processo no Tribunal, em casos de relevante interesse social 

ou que envolvam valores essenciais de grupos ou classes sociais. É um terceiro interessado 

na causa, não sendo parte do processo. 

 

Arguição de suspeição: Quando o juiz(a), promotor(a), defensor(a) ou advogado(a) que 

atuam no processo possui amigo íntimo ou inimigo, companheiro ou cônjuge como parte, 

são considerados suspeitos ou impedidos. Pode a autoridade suspeita alegar sua suspeição ou 

impedimento, mas também pode ser indicada pela parte contrária para não sair prejudicada 

no processo. 

 

Arrolar: É a indicação das testemunhas de um processo. 

 

Autos: Agrupamento de documentos para formar um processo, judicial ou administrativo, 

físico ou digital. A título de exemplo, reúne certidões, termos de audiência, decisões do juiz 

(despacho, decisão, sentença), entre outros. 

 

Bis in idem: Termo em latim para "duas vezes pela mesma razão". Existe um princípio que 

proíbe alguém ser punido ou julgado duas vezes pelo mesmo fato, denominado non bis in 

idem, baseado no termo em questão. 

 

Boa-fé objetiva/subjetiva:  Forma de conduta que cada indivíduo deve se ajustar ao padrão 

(objetiva) ou convicção pessoal de agir (subjetivo) de modo socialmente aceitável. 

 

Busca e Apreensão: Através de uma ordem judicial, realiza-se buscas e, 

consequentemente, apreensão de pessoas ou coisas que contribuam para melhores 

esclarecimentos no processo. Pode ocorrer no domicílio, seja no de trabalho ou pessoal, 

seguindo restrições pré-determinadas. 

 

Capacidade postulatória: Conhecida também como Jus postulandi, é a capacidade técnica 

atribuída por lei a profissionais (advogados, defensores e membros do Ministério Público) 
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para exercer atos processuais diante dos órgãos do Poder Judiciário, representando terceiros 

ou em causa própria. A ausência da capacidade postulatória tem como consequência a 

nulidade do processo. 

 

Caso fortuito: É um tipo de exclusão da culpa. Decorre de fato imprevisível, externo e 

irresistível, resultante da ação humana alheia. Em virtude de não ter meios para evitar o fato, 

o indivíduo não age ou não cumpre com seus direitos ou deveres. São exemplos: guerra, 

invasão de território, greve, desapropriação etc. 

  

Causa de pedir: Quando a parte busca o Judiciário, por óbvio, pretende alguma coisa (o 

pedido), entretanto, precisa justificar os motivos para o que se quer pedir. Por essa razão, a 

causa de pedir é a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido na petição. 

 

Citação: É o instante em que o indivíduo toma conhecimento, pessoalmente, que há um 

processo judicial em seu desfavor. Nesse momento, tem ciência das acusações que estão 

atribuindo a ele. A partir de então, começa a ser contado o prazo para apresentar sua defesa 

técnica, conhecida como Resposta à Acusação e Defesa Preliminar, este último apenas nos 

procedimentos de tráfico de drogas. 

 

Coisa Julgada: Efeito do julgamento que consiste na imutabilidade da decisão judicial, ou 

seja, não há mais como modificar a sentença. Isso acontece quando os prazos para recorrer 

da sentença acabam e, nesse período, não houve nenhum recurso ofertado pela parte que 

“perdeu” no julgamento, o que chama-se de preclusão. Ao tornar-se definitiva, a sentença 

não está mais sujeita a recurso. 

 

Colendo: Termo técnico utilizado no tratamento às Câmaras ou às Turmas de um Tribunal. 

Significa algo que é respeitável, digno de acatamento, entre outros. 

 

Competência: Refere-se ao alcance do poder que o magistrado possui em razão da matéria, 

do lugar, do valor da causa ou das pessoas envolvidas no processo. Ainda, o juiz ou o Tribunal 

pode conhecer e julgar ações sujeitas à sua deliberação, nos limites territoriais.  
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Consultivo: Órgãos cuja função é emitir parecer, dar conselhos, mas não tem poder para 

impor sua decisão. 

 

Contencioso: É tudo o que possa ser objeto de contestação, disputa ou conflito de interesses. 

Também pode significar o poder que o juiz tem, no exercício de suas funções, de resolver 

esse tipo de demanda; ou ser uma sessão, repartição ou órgão que se encarrega em buscar 

judicialmente algum interesse. 

 

Contestação: Nomenclatura dada à peça de defesa, na qual a parte ré (sujeito do polo 

passivo) tem a primeira oportunidade de se manifestar contrárias às demandas contra ela 

ajuizadas. Essa primeira manifestação tem seu nome modificado a depender do ramo do 

direito. Exemplo: no Processo Penal (PP), no processo judicial, o primeiro ato para se 

manifestar chama-se “Resposta à Acusação” ou “Defesa Preliminar”, neste último em relação 

ao tráfico de drogas. Já na Corte IDH, Contestação é a nomenclatura utilizada para esse 

documento. 

 

Contrarrazões de Contestação: É a peça do autor da ação, na qual pode rebater a peça de 

Contestação do réu. 

 

Contravenção Penal: É um “crime menor”, enquadrado por uma lei específica, fora do 

Código Penal, que considera como uma infração penal a que a lei, isoladamente, pune de 

forma mais branda.   

 

Convenção: Documento de caráter internacional, no qual um Estado ou uma Organização 

Internacional assume obrigações e adquire direitos diante de outros Estados ou organismos 

internacionais sobre determinada matéria. Pode ser denominado também como “Tratado” ou 

“Acordo Internacional”. 

 

De ofício: Termo extraído da expressão em latim “ex officio”, que significa “por lei”. Assim, 

diz-se que a determinação pelo juiz ou por autoridade administrativa, em virtude do cargo ou 

função que ocupa, pode ser realizado sem o pedido da parte interessada, sendo praticada pela 

iniciativa do magistrado ou autoridade. 
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Decadência:  Após conhecer o autor do crime, a vítima tem até 6 (seis) meses para manifestar 

seu desejo em representar contra aquele ou oferecer queixa-crime, a depender do tipo de 

delito. Passado esse período, ocorre a decadência e sua consequência é a impossibilidade de 

punir o autor. 

 

Denúncia: Peça escrita, ou ato verbal, na qual descreve os fatos cometidos pelo autor do 

delito. Diante disso, atribui a essa conduta um crime ou contravenção penal, ou ambos 

cumulativamente. A denúncia inicia o processo, sendo de competência do Ministério Público 

a formalização da acusação que leva ao conhecimento do juiz a ocorrência de um fato 

criminoso, nas ações penais públicas. Há casos em que a lei exige a requisição do Ministro 

da Justiça, ou da autorização da vítima ou de quem tiver qualidade para representá-lo para 

que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. 

 

Despacho: Ato judicial praticado, de ofício ou a requerimento da parte, para encaminhar o 

processo. Não possui caráter decisório. Exemplo: encaminha o processo às partes para que 

se manifestem nos autos. 

 

Devido Processo Legal: Sendo um dos mais importantes princípios constitucionais, ele que 

assegura que todos têm o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei e todas 

as garantias constitucionais. É uma tentativa de equilibrar os recursos das Partes que estão 

em conflito. Dessa forma, se no processo não forem observadas as regras básicas, ele se 

tornará nulo, ou seja, não será considerado, em parte ou no todo. 

 

Diligência: Durante o processo judicial, são realizadas atividades por ordem do 

juiz de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público. Exemplo: intimação 

das Partes para se manifestarem; empreender busca para encontrar o acusado com objetivo 

de realizar a citação. Já na fase policial, é a investigação minuciosa feita pela 

autoridade policial ou seus agentes para esclarecimento de questões relacionadas aos 

assuntos nele tratados, com o intuito de solucionar crimes e contravenções penais. 

 

Endereçamento: Indica a competência do Juízo que julgará o processo. 
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Excelência: Forma de tratamento conferida a quem pertence às posições ou funções de alto 

grau. Comumente, é um pronome de tratamento para se reportar aos juízes. 

 

Fatos: Um dos elementos da estrutura das peças processuais, este descreve minuciosamente 

os acontecimentos que motivaram o procedimento judicial e justificam os pedidos. 

 

Fé Pública: Autenticação dada aos registros que o tabelião e o oficial de registro realizam 

nas certidões e anotações, dando-lhes caráter de veracidade. 

 

Força Maior: Situação em que não há responsabilidade do autor, pois o acontecimento 

surgiu em razão de fato natural extraordinário, imprevisível ou inevitável, que causa algum 

dano ou outro prejuízo jurídico. Exemplos como enchentes, deslizamento de terra, queda de 

raios, etc.  

  

Grau de Jurisdição: Ordem hierárquica da instância judicial em que a ação se desenvolve. 

Divide-se em: i) primeiro grau, exercido apenas por um juiz, chamado de “singular” ou 

“monocrático”; ii) segundo grau, desempenhado por Tribunais estaduais ou federais 

(Exemplo: TJRN, TRF-5); e iii) superior, cumprido por Tribunais superiores (Exemplo: STF, 

STJ, TSE, STM). Assim, através do recurso, há possibilidade de a parte ter uma nova análise 

sobre a sentença pela jurisdição acima. 

 

Ilegitimidade da Parte: Impossibilidade do autor ou réu de acionar o Poder Judiciário, pois 

falta a ele a titularidade para buscar o seu direito próprio ou de terceiros. Essa ausência de 

aptidão é causa de indeferimento da petição inicial e do término do processo, pois não cumpre 

um dos requisitos para ser aceita a peça inicial. 

 

Impossibilidade jurídica do pedido: O pedido formulado em um processo judicial não 

possui fundamento legal, ou seja, não há lei ou regulamento que prevê tal direito, ou viola o 

ordenamento jurídico. 

 

Impugnar: Ato de se opor, contrariar, discordar, contestar a validade ou consequência do 

ato. 
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Imputação: Atribuir um ato, conduta, consequência a um indivíduo, como: culpabilizar 

alguém por cometer um crime. 

 

Inquérito: Conjunto de documentos que reúne os elementos necessários à conclusão das 

investigações, mediante diligências para apurar fatos e autores. São variados tipos de 

inquérito, quais sejam: ocorrência de infração penal (inquérito policial), de irregularidade 

administrativa (inquérito administrativo), de lesão a interesses de consumidores ou a 

interesses coletivos (inquérito civil), de falta grave cometida por empregado 

(inquérito judicial para dispensa de empregado estável), ou de ato ilícito a ser apurado em 

CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito). 

 

Instância: Juízo ou Grau de Jurisdição em que tramita a ação. As ações, em geral, iniciam-

se na primeira instância, chamados de juiz monocrático ou singular. A segunda 

instância dedica-se ao julgamento de recursos. A terceira instância ou instância superior 

refere-se ao trâmite da ação nos Tribunais superiores (STJ, TST, TSE, TSM) e, no STF, para 

apreciação de recursos contra decisões dos Tribunais de segunda instância. 

 

Instrução do Processo: Fase do processo judicial em que são praticados os atos necessários 

para comprovar todas as alegações feitas pelas partes diante do juízo, a exemplo: coleta de 

provas documentais, depoimento do réu, diligências, perícias, acareações, oitiva de 

testemunhas etc. 

 

Iter criminis: Termo em latim que significa “caminho do crime”, ou seja, existe um percurso 

que o crime realiza, desde o momento em que está no inconsciente do autor, como a ideia, 

até aquele em que se consuma no ato final. Divide-se em atos preparatórios, executórios e 

consumação. 

 

Juízo a quo: Juízo de instância inferior ou de primeiro grau de jurisdição. Por exemplo: 

Ministro do Supremo Tribunal Federal referindo-se à decisão de um juízo a quo, significa 

reportar sobre algum Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. 

 

Juízo: Tribunal em que questões judiciais são analisadas, debatidas e decididas. 
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Jurisprudência: É o conjunto uniforme de decisões reiteradas de juízes ou Tribunais sobre 

algum tema. Serve às Partes indicar em suas peças a fim de reforçar uma ideia para melhorar 

o entendimento do julgador. 

 

Lei: Sistema de regras elaboradas pelo Poder Legislativo – seja Município, Estado, União ou 

Distrito Federal − de forma escrita, com finalidade de reger a conduta daquela sociedade.  

 

Lide: Conflito de interesses entre as partes, que se resolve judicialmente. 

 

Litígio: Disputa judicial que se constitui após o conhecimento do réu que há um processo 

em seu desfavor. 

 

Mérito: É o momento em que são apresentadas as razões do pedido, sendo ocasião para o 

debate jurídico. 

 

Ministério Público: Órgão permanente, indivisível e independente, incluída na Constituição 

Federal (CF), que desempenha as atividades essenciais para o funcionamento do 

ordenamento jurídico do Estado. Não faz parte de nenhum dos três poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário), sendo uma instituição autônoma. Tem a responsabilidade de 

defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais, além 

de fiscalizar a aplicação e execução das leis. 

 

Mitigar: Atenuar, fazer com que fique mais brando, mais tênue, mais suave. 

 

Modus operandi: Terminologia que indica o modo utilizado para desenvolver ou realizar 

alguma conduta delituosa. 

 

Nexo Causal: É a ligação entre o ato ou fato à consequência provocada por ele. 

 

Parecer: Manifestação fundamentada de órgão técnico ou perito sobre determinado assunto 

submetido à sua análise. 
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Parte: Denominação atribuída à pessoa, seja ela física ou jurídica, que atua em um processo. 

Pode ser a parte que propôs a ação (ativo) ou aquela contra a qual a ação foi proposta 

(passivo). É também denominada de “litigante”. 

 

Peças processuais: Documentos específicos onde as Partes se manifestam em cada ato de 

um processo. 

 

Pedido: Indicação do que o autor da ação pretende obter no processo. Há duas modalidades 

de pedidos: i) principal – aquele que o autor realmente quer; ii) subsidiária – em caso de não 

ser deferido o pedido principal, o autor indica uma opção aceita por ele no processo. 

 

Pena: É um tipo de sanção, de caráter negativo, imposta pelo Estado ao indivíduo que teve 

uma sentença condenatória em seu desfavor, por meio da ação penal.  

 

Perícia: Exame ou vistoria, realizados por pessoas especialistas, denominado de perito, no 

intuito de emitir opinião técnica fundamentada acerca certa prova ou fato, de que dependa à 

solução do processo. 

 

Perito: Pessoa com conhecimento técnico ou científico que emite parecer acerca de provas 

ou fatos essenciais ao processo. 

 

Petição Inicial: Documento em que o autor realiza seu primeiro posicionamento dirigido ao 

magistrado, por meio do qual ele exerce seu direito à justiça. Tal documento exige alguns 

requisitos, como: indicar o juiz ou Tribunal, qualificar tanto o autor quanto o réu, descrever 

os fatos e as razões jurídicas do pedido, consequentemente, realizar o pedido, bem como 

indicar o valor pecuniário do que se pede. 

 

Petição: Documento o qual as partes fazem requerimento nos autos do processo ao juiz ou 

Tribunal. 

 

Preâmbulo: É um texto em que expõe as razões da criação de alguma lei, norma, entre 

outros, de maneira a orientar a interpretação do conteúdo. Está sempre anterior ao texto da 

norma. A título de exemplo, em uma Lei, antes dos artigos, vem o preâmbulo.  
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Preliminar: São questões que devem ser analisadas antes do mérito da causa, do assunto 

principal. Podem indicar questões, inclusive, que acabam com o processo quando não foram 

observadas as formalidades no procedimento. 

 

Prescrição: Passado o prazo estabelecido em lei para cada delito, e o autor dos fatos 

delituosos não for responsabilizado, prescreve o direito de penalizá-lo. Assim, perde-se o 

direito de exigir processualmente a solução de um conflito jurídico. Esse instituto é analisado 

pelo tempo estipulado nas penas de cada crime ou contravenção penal.  Existem também 

exceções a prescrição, como no caso de ação de grupos armados - civis ou militares - contra 

a ordem constitucional e o Estado Democrático. 

 

Prevaricação: Espécie de crime (art. 319 do CP), na qual o funcionário público deixa de 

realizar ato da sua função à Administração Pública, com intuito de satisfazer interesse 

pessoal. 

 

Protesto: É a manifestação ao magistrado, na qual a parte expressa sua discordância em 

relação a algum fato ou ato. Ademais, também pode ser uma ação quando não foi cumprida 

uma ordem judicial de pagamento, sendo este nas ações de caráter cível. 

 

Prova: Meio que auxilia o convencimento do juiz quanto a veracidade ou falsidade do que é 

alegado pelas Partes. Assim, é um instrumento para averiguar os fatos controversos no 

processo.  

 

Prova Emprestada: É aquela que foi produzida em determinado processo e, posteriormente, 

é utilizada em outro processo, pois possuem ligação. Isso ocorre devido ao princípio da 

economia processual. 

 

Prova Ilícita: Quando é realizada de forma ilegal, desrespeitando formas aceitas em lei. 

 

Qualificação: Uma das estruturas na peça processual em que descreve dados imprescindíveis 

da Parte que apresentará suas razões (nome, endereço, cadastro da pessoa física ou jurídica, 
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entre outras). Comumente, na mesma oportunidade, indica-se o tipo de peça e seu 

fundamento jurídico. 

 

Queixa-crime: Assim como na denúncia, a queixa-crime é uma peça escrita, na qual 

descreve as circunstâncias fáticas e atribui um crime. A queixa-crime é oferecida ao juiz para 

início do processo, sendo de competência da vítima (também chamado de “ofendida”) ou seu 

representante legal, nas ações penais privadas. 

 

Questão de ordem: É utilizado para indicar problemas na condução do processo, ou seja, 

quando ocorre um erro, a parte pode levantar uma questão de ordem e demonstrar o equívoco. 

 

Quórum: Número mínimo de membros que se faz necessário para a deliberação em órgãos 

ou assembleia. Podem ser de 1/2 (um meio), 2/3 (dois terços), 3/5 (três quintos). 

 

Recurso: Instrumento utilizado para contestar uma decisão judicial, no todo ou em parte.  

Provoca o reexame, a fim de que se promova a sua modificação, invalidação, integração ou 

um simples esclarecimento. 

 

Réplica: É a oportunidade que o autor tem de rebater as alegações da defesa, logo após o 

momento da sustentação oral deste. 

 

Representação: Ocasião em que uma pessoa, ou órgão, age em nome de outra ou por outra 

pessoa de forma legal. Estas pessoas são chamados de “representantes”. 

 

Réu: Pessoa, física ou jurídica, que possui um processo em seu desfavor. 

 

Revisão criminal: Requerimento da pessoa que foi condenada e deseja reexaminar sua 

sentença penal condenatória, da qual não cabe mais recurso, visando reparar o erro do 

Judiciário. No entanto, há requisitos para essa revisão, quais sejam: i) a sentença condenatória 

for contrária a lei penal ou à evidência dos autos; ii) a sentença condenatória se fundar em 

depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou iii) após a sentença, foram 

descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou 

autorize a diminuição da pena.  



 

 
20 

 

Rito processual: É o caminho em que o processo deve seguir, de acordo com o estabelecido 

em lei. 

 

Sanção: Pode ser entendida de duas formas no ordenamento jurídico: como uma punição ou 

pena correspondente à violação de uma lei; ou um ato do chefe do Poder Executivo − 

Presidente da República, Governadores ou Prefeitos − para aprovar uma lei que foi votada e 

aprovada no Congresso Nacional. 

 

Sentença: É o ato judicial que põe fim ao processo, resolvendo ou não o mérito da causa. 

Ressalta-se que possui requisitos, particularidades e o momento adequado para ser realizada. 

 

Súmula: Nota realizada por um Tribunal, extraída das decisões reiteradas sobre determinada 

matéria e que não possui caráter impositivo. 

 

Súmula Vinculante: Anotação do STF, apoiado em reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, que tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário 

e à Administração Pública. Tem caráter impositivo e o cumprimento da sua obrigatoriedade 

é equivalente aos poderes de uma lei. 

 

Sustentação oral: Ato em que as partes, de forma oral, expõem seus argumentos e alegações 

sobre o processo, demonstrando suas teses acusatórias ou defensivas. 

 

Testemunha: Pessoa que se apresenta à justiça, por convocação ou voluntariamente, para 

relatar algo que presenciou (ocular) ou que passou a saber, bem como tem conhecimento 

sobre fatos relevantes ao processo. 

 

Transitar em julgado: Expressão utilizada para indicar que a decisão (sentença ou acórdão) 

não cabe mais recurso, pois já ultrapassou todos os recursos possíveis ou esgotou o prazo 

para recorrer. 

 

Tréplica: É o direito da defesa do réu de rebater as alegações do autor proferidas no momento 

da réplica.  
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3 MODELOS DE PEÇAS 

 

As peças processuais são instrumentos em que as Partes buscam manifestar seus 

anseios no âmbito judicial. Imprescindível salientar que para cada tipo de ação ou fase do 

processo, o rito processual exige uma peça específica. A exemplo, há Petição Inicial, 

Contestação, Resposta à Acusação, Alegações Finais por Memoriais, entre outros. Ao fim, 

cumpre destacar que, na seara dos Tribunais internacionais, a condução do processo é 

singular. 

 

3.1 PEÇA DOS REPRESENTANTES DO ESTADO 

 

Figura 01 – Exemplo de peça (contestação). 

 
 Fonte: Autoria própria. 
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Parte 

 Representantes 
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Figura 02 – Exemplo de peça (da realidade fática e do mérito). 

 

   

 
 

 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 03 – Exemplo de peça (dos pedidos). 

   

Fonte: Autoria própria. 

 

  

 Pedidos 

 
Localidade e 

Data 

 

Assinatura dos 

Representantes 



 

 
24 

3.2 PEÇA DOS REPRESENTANTES DAS SUPOSTAS VÍTIMAS 

 

Figura 04 – Exemplo de peça (contrarrazões). 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 05 – Exemplo de peça (do mérito e do requerimento). 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 06 – Exemplo de peça (dos pedidos). 

 

      Fonte: Autoria Própria. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, almeja-se que nas próximas sessões de julgamentos da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), os Representantes possam demonstrar, 

dentro das suas respectivas posições, razões e provas que suscitem o debate justo, 

democrático e diplomático, a fim de dirimir entraves jurídicos. Em relação aos Magistrados, 

espera-se a responsabilidade de análise aguçada e prudente, para que cheguem ao veredito 

dos julgamentos de forma imparcial e justa. 

Neste Guia Anexo, ainda, observa-se a exigência do respeito às formalidades, o 

caráter técnico que cada procedimento judicial impõe. Assim, é instado a análise sobre todas 

as versões, de forma equânime, dos episódios que serão postos em sessão. Tanto o caso A 

“Gomes Lund vs Brasil”, conhecida como “Guerrilha do Araguaia”, como o caso B “Favela 

Nova Brasília vs Brasil”, são nutridos por situações que envolvem contexto histórico-social. 

No entanto, necessitam também serem apreciados, após uma condução processualística 

legítima, sob preceitos fundamentados, principiológicos e legais. 

Ao final, espera-se que este documento colabore com os estudos, a elaboração de 

teses defensivas e acusatórias, além de esclarecimentos para uma análise mais acurada ao 

julgamento. Os instrumentos utilizados para denotar as razões que buscam a demanda 

judicial, ou seja, as peças de Contestação e Contrarrazão de Contestação, sejam elaboradas, 

com auxílio dos(as) tutores(as), a partir da observância dos exemplos dirimidos neste Guia. 

Ao final dos processos, que possam salutar uma Sentença condizente com as alegações e 

provas apresentadas durante a sessão de julgamento. 
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