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NOTA TÉCNICA1 

Proposição: Projeto de Lei n.º 8045/2010 (Novo CPP), na forma do Substitutivo apresentado 

pelo Relator no dia 26 de abril de 2021. 

Relator Geral: João Campos (Republicanos/GO). 

 

Senhor(a) Deputado(a), 

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), entidade civil representativa dos 

interesses da Magistratura em âmbito nacional, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, apresentar Nota Técnica ao Projeto de Lei n.º 8045/2010 (Projeto de Novo CPP), 

na forma do Substitutivo apresentado pelo Relator da matéria, Deputado João Campos. 

 

Sumário 
 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS .................................................................................................. 6 

II. PAUTA MÍNIMA. ALTERAÇÕES QUE A AMB ENTENDE IMPRESCINDÍVEIS ............................. 7 

II.I.  Audiência de Custódia por Videoconferência como regra. Ajustes ao § 9º do art. 618 .............. 7 

II.I.A. Sugestão Subsidiária. Audiência de Custódia por Videoconferência como possibilidade 

expressa. Ajuste ao § 9º do art. 618.............................................................................................. 11 

II.II. Audiências, sessões e atos processuais por videoconferência. Ajustes ao art. 162 .................. 11 

II.III. Juiz das Garantias. Supressão do Instituto. Subsidiariamente, ajustes ao art. 837 .................. 12 

II.III.A. Ajustes ao art. 18 ............................................................................................................... 15 

II.III.B. Ajustes ao art. 14 ................................................................................................................ 16 

II.III.C. Ajustes ao caput do art. 15................................................................................................. 16 

II.III.D. Ajustes ao caput do art. 16 ................................................................................................ 17 

II.III.E. Ajustes ao art. 627 .............................................................................................................. 17 

II.IV. Tribunal do Júri .......................................................................................................................... 18 

 
1 Material desenvolvido em parceria com a assessoria Malta Advogados. 



 

3 
 

II.IV.A. Necessidade de manutenção da instrução preliminar ...................................................... 18 

II.IV.B. Ajustes ao art. 389 ............................................................................................................. 19 

II.IV.C. Ajustes ao art. 385 ............................................................................................................. 20 

II.IV.D. Fase de Votação ................................................................................................................. 20 

II.IV.E. Ajustes ao art. 452.............................................................................................................. 23 

II.IV.F. Ajustes ao art. 455 .............................................................................................................. 23 

II.IV.G. Supressão do parágrafo único do art. 449 ........................................................................ 24 

II.V. Investigação Defensiva. Supressão total do instituto. ............................................................... 24 

II.V.A. Ajustes ao art. 44 ................................................................................................................ 26 

II.VI. Ajustes ao art. 498. Vinculação do Juiz ao pedido do MP de absolvição do acusado. ............. 26 

III. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS ........................................................................................... 28 

III.I. Ajustes ao art. 1º ........................................................................................................................ 28 

III.II. Ajustes ao art. 2º ....................................................................................................................... 29 

III.III. Ajustes ao art. 3º ...................................................................................................................... 30 

III.IV. Ajustes ao art. 4º ...................................................................................................................... 30 

IV. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA ................................................................................................ 31 

IV.I.  Ajustes ao § 4º do art. 618 ........................................................................................................ 33 

IV.II. Ajustes ao § 5º do art. 618 ........................................................................................................ 33 

IV.III. Ajustes ao § 7º do art. 618 ....................................................................................................... 34 

IV.IV. Supressão do § 13 do art. 618 ................................................................................................. 34 

V. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ................................................................................................ 35 

V.I. Supressão dos arts. 12 e 13 ......................................................................................................... 35 

V.II. Ajustes ao art. 21 e 23 ................................................................................................................ 35 

V.IV. Supressão do §4º do Art. 32. .................................................................................................... 36 

V.V. Ajustes ao art. 39 e adequação de numeração dos Incisos do §4º do Art. 39 .......................... 37 

V.VI. Ajustes ao art. 59. ..................................................................................................................... 38 

VI. SUJEITOS DO PROCESSO .................................................................................................. 38 

VI.I Ajustes ao art. 80, incisos I e V. Suspeição. ................................................................................. 39 

VI.II. Ajustes ao art. 81. Suspeição. ................................................................................................... 39 

VI.III. Ajustes ao art. 85. Do acusado. ................................................................................................ 40 

VI.IV. Ajustes ao art. 86. Do defensor. .............................................................................................. 40 



 

4 
 

VI.V. Supressão dos arts. 90, 91 e 93. Interrogatório. ....................................................................... 41 

VI.VI. Ajustes ao art. 98. Interrogatório. ........................................................................................... 42 

VI.VII. Ajustes ao art. 101. Interrogatório do réu preso. ................................................................... 43 

VI.VIII. Ajustes ao art. 102. Do assistente e da ação civil. ................................................................. 44 

VI.IX. Ajustes ao art. 104. Do assistente. ........................................................................................... 44 

VII. DIREITOS DA VÍTIMA ....................................................................................................... 45 

VII.I. Ajustes ao art. 111 .................................................................................................................... 46 

VIII. JUSTIÇA RESTAURATIVA .................................................................................................. 46 

VIII.I. Necessidade de legislação específica ....................................................................................... 47 

VIII.II. Ajustes ao Enunciado do Capítulo II e aos arts. 114, caput, e 118, caput .............................. 49 

VIII.III. Ajustes ao art. 114 ................................................................................................................. 50 

VIII.IV. Ajustes ao art. 118 ................................................................................................................. 51 

VIII.V. Ajustes ao art. 119 .................................................................................................................. 52 

VIII.VI. Ajustes aos arts. 121 e 122 .................................................................................................... 53 

IX. COMPETÊNCIA ................................................................................................................ 55 

IX.I. Ajustes ao art. 149 ...................................................................................................................... 55 

X. ATOS PROCESSUAIS ......................................................................................................... 56 

X.I. Ajustes ao art. 169 ....................................................................................................................... 56 

X.II. Ajustes ao art. 176 ...................................................................................................................... 57 

X.III. Ajustes ao art. 170 ..................................................................................................................... 57 

X.IV. Ajustes ao art. 180 .................................................................................................................... 58 

XI. NULIDADES ..................................................................................................................... 59 

XI.I. Ajustes ao art. 187 ...................................................................................................................... 60 

XI.II. Ajustes ao art. 188 ..................................................................................................................... 60 

XII. PROVAS .......................................................................................................................... 61 

XII.I. Inquirição dos Povos Indígenas ................................................................................................. 61 

XII.II. Ajustes ao art. 197, § 3º ........................................................................................................... 62 

XII.III. Supressão do parágrafo único do art. 198 .............................................................................. 62 

XII.IV. Ajustes ao art. 218 .................................................................................................................. 63 

XII.V. Ajustes ao parágrafo único do art. 219 .................................................................................... 63 

XII.VI. Ajustes ao art. 223 .................................................................................................................. 64 



 

5 
 

XII.VII. Acréscimo ao art. 226 ............................................................................................................ 64 

XII.VIII. Ajustes ao inciso V do art. 229 .............................................................................................. 65 

XII.IX. Ajustes ao inciso II do art. 231 ................................................................................................ 65 

XII.X. Acréscimo ao art. 268............................................................................................................... 66 

XII.XI. Acréscimo ao art. 270 .............................................................................................................. 66 

XII.XII. Ajustes ao art. 281 .................................................................................................................. 67 

XII.XIII. Supressão ao art. 285 ............................................................................................................ 68 

XIII. AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇÃO ........................................................................... 68 

XIII.I. Ajustes ao art. 740 .................................................................................................................... 68 

XIII.II. Ajustes ao caput do art. 747 ................................................................................................... 69 

XIV. MEDIDAS CAUTELARES .................................................................................................... 70 

XIV.I. Medidas Cautelares Pessoais ................................................................................................... 70 

XIV.I.A. Ajustes ao parágrafo único do art. 600............................................................................. 70 

XIV.I.B. Ajustes ao art. 602 ............................................................................................................ 71 

XIV.I.C. Supressão do art. 617, § 2º ............................................................................................... 71 

XIV.I.D. Ajustes ao art. 627, inciso IV ............................................................................................. 72 

XIV.I.E. Ajustes ao art. 629, inciso II .............................................................................................. 72 

XIV.I.F. Supressão dos arts. 630, 631 e 632 ................................................................................... 73 

XIV.I.G. Ajustes ao art. 678 ............................................................................................................ 73 

XIV.I.H. Ajustes ao art. 681 ............................................................................................................ 74 

XIV.I.I. Ajustes ao art. 668 ............................................................................................................. 75 

XIV.I.J. Supressão do art. 683 ........................................................................................................ 76 

XIV.II. Medidas Cautelares Reais ....................................................................................................... 76 

XIV.II.A. Ajustes ao art. 702, inciso II e parágrafo único ................................................................ 76 

XIV.II.B. Ajustes ao art. 704, parágrafo único ................................................................................ 77 

XIV.II.C. Ajustes ao art. 706, § 2º ................................................................................................... 77 

XIV.II.D. Ajustes ao art. 707, §§ 2º  ................................................................................................ 77 

XIV.II.E. Ajustes ao art. 712, inciso I .............................................................................................. 78 

XIV.II.F. Ajustes ao art. 717, inciso I .............................................................................................. 78 

XV. PROCEDIMENTOS ............................................................................................................ 79 

XVI.I. Do Procedimento Ordinário ..................................................................................................... 79 



 

6 
 

XVI.II.A. Ajustes ao art. 338 ........................................................................................................... 79 

XVI.II. Procedimento Sumário ........................................................................................................... 79 

XVI.III. Procedimento Sumariíssimo .................................................................................................. 80 

XVI.IV.A. Ajustes ao art. 349 .......................................................................................................... 80 

XVI.V. Procedimento na Ação Penal Originária ................................................................................. 80 

XVI.V.A. Ajustes ao art. 383, inciso I .............................................................................................. 81 

XVI.VI. Das Questões e dos Processos Incidentais ............................................................................ 81 

XVI. RECURSOS ....................................................................................................................... 82 

XVI.I. Ajustes ao art. 549 ................................................................................................................... 82 

XVI.II. Ajustes ao art. 554 .................................................................................................................. 82 

XVI.III. Ajustes ao art. 580 ................................................................................................................. 83 

XVII. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................. 83 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n.º 8045/2010, que pretende 

instituir um novo Código de Processo Penal. Conforme se observa do relatório apresentado 

na Comissão Especial, a criação de um novo Código tem sido justificada pelo Legislador com 

base na necessidade de adaptação do processo penal à principiologia trazida pela Constituição 

Federal, o que não foi possível alcançar-se, com a devida sistematicidade, por meio das 

sucessivas reformas processuais penais ocorridas pós-1988. 

Portanto, nesse aspecto, o Projeto revela-se meritório, porquanto tende a 

aproximar o processo penal dos preceitos fundamentais instituídos pela Carta Republicana, 

reforçando a eficácia dos postulados inerentes ao devido processo legal, tais como a ampla 

defesa, o contraditório e a presunção de inocência. Além disso, o Projeto contempla um 

regramento capaz de conferir maior organização e sistematicidade para o processo penal, em 

prestígio ao basilar princípio da segurança jurídica. 

Não obstante seu mérito, o Projeto em análise, na compreensão da AMB, merece 

alguns ajustes, os quais se orientam no sentido de torná-lo mais harmônico com a realidade 

dos Tribunais, de modo a garantir condições favoráveis ao pleno desenvolvimento da 

jurisdição, imprimindo-lhe maior qualidade e celeridade. 

Partindo-se dessa compreensão, os ajustes propostos pela AMB, no presente 

documento, foram divididos basicamente em dois grandes blocos. O primeiro é o bloco da 
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“pauta mínima”, o qual envolve as alterações que a Associação compreende como sendo 

absolutamente indispensáveis. Já o segundo bloco abrange as alterações que, embora não 

sejam nevrálgicas, também são de suma importância para fins de aperfeiçoamento da 

proposta de novo Código de Processo Penal. 

Em síntese, eis a estrutura da presente Nota Técnica, que foi construída, em 

grande medida, com base em sugestões elaboradas pelos Associados e entidades de classe 

regionais, a destacar a atuação da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis). 

 

II. PAUTA MÍNIMA. ALTERAÇÕES QUE A AMB ENTENDE IMPRESCINDÍVEIS  

 II.I.  Audiência de Custódia por Videoconferência como regra. Ajustes ao § 9º do 

art. 618 

Em relação à audiência de custódia, caminhou bem o texto do Substitutivo 

apresentado ao permitir sua realização mediante videoconferência. No entanto, o § 9º do art. 

618 deixa claro que sua aplicação é excepcional — o que merece reparo.  

Primeiramente, porquanto não há impeditivo constitucional ou legal que vede que 

a audiência de custódia por videoconferência ocorra como regra. Pelo contrário, a utilização 

dos meios tecnológicos se mostra compatível com a garantia de direitos fundamentais, pois 

possibilita ao custodiado o direito de acesso à Justiça em tempo adequado, o que favorece, 

ainda, a realização dos princípios da celeridade e economia processuais. 

A realização da audiência de custódia, em regra por sistema de videoconferência 

ou de outro recurso tecnológico de som e imagem em tempo real, evita que o ato tenha que 

ser protelado para além de 24 (vinte e quatro) horas por questões de deslocamento e logística 

que envolvem a realização presencial. 

Ademais, convém registrar que o tema não representa novidade no ordenamento 

jurídico. O Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil e normativos em vigor, 

expedidos tanto pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) quanto pelos Tribunais, já permitem 

e disciplinam a utilização do sistema de videoconferência para realização de atos processuais, 

inclusive audiências de custódia.  

A audiência de custódia, relembre-se, exsurge a partir do art. 7º, item 5, da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, segundo o qual toda pessoa detida ou retida 
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deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela 

lei a exercer funções judiciais. 

Embora o dispositivo não contemple um prazo delimitado, há uma clara 

determinação de que o preso seja apresentado à autoridade judicial “sem demora”. Com base 

nisso, o CNJ, por meio da Resolução n.º 213, de 15 de dezembro de 2015, definiu que toda 

pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja 

obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade 

judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua apreensão.  

Ocorre, contudo, que o prazo de 24 horas não tem sido factível para as audiências 

de custódia presenciais. Isso em virtude das inúmeras dificuldades operacionais: distância 

entre a penitenciária e o fórum; dificuldade de transporte; carência de agentes penitenciários 

para promover o deslocamento dos presos; entre outros. A realidade brasileira é múltipla e a 

prática tem revelado a extrema dificuldade de cumprimento do referido prazo. 

Além disso, cumpre destacar que a pandemia causada pelo coronavírus revelou, 

de modo incontestável, a importância da permissão quanto à realização de audiências de 

custódia por videoconferência. No contexto de distanciamento social, a realização de 

audiências dessa natureza por meio de videoconferência é uma forma de possibilitar, a um só 

tempo, a garantia dos direitos do preso e a preservação da saúde dos envolvidos, impedindo-

se o agravamento da crise sanitária. 

Nessa perspectiva, o CNJ, sob a presidência do Ministro Luiz Fux, por meio da 

Resolução n.º 357, de 26 de novembro de 2020, regulamentou a realização de audiências por 

videoconferência. Desta feita, vale ressaltar que, desde a aprovação da Resolução pelo 

Conselho, não houve a instauração, no âmbito do CNJ, de nenhum procedimento que 

denuncie qualquer tipo de violação dos direitos dos custodiados em virtude da realização 

da audiência por meio virtual. 

Nessa esteira, é de se destacar que a referida Resolução assegurou a privacidade 

do preso, determinando que ele deverá permanecer sozinho na sala, possibilitada apenas a 

presença do defensor ou do advogado no local em que se realizar a videoconferência. 

Ademais, a privacidade e a segurança do indivíduo foram resguardadas pela determinação do 

uso concomitante de mais de uma câmera no ambiente ou de câmeras de 360 graus, de modo 

a permitir a visualização integral do espaço durante a realização do ato. 
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Além dessas previsões, segundo a regulamentação do CNJ, deve haver uma 

câmera externa a monitorar a entrada do preso na sala e, antes do ato, deve ser feito o exame 

de corpo de delito, a atestar a integridade física do preso.  

Assim, o sistema de videoconferência continua a permitir que o magistrado 

identifique eventuais sinais de maus-tratos ou de tortura, bem como permite que o preso 

relate ao magistrado eventuais violações a seus direitos e garantias, de modo a cumprir com 

a plena finalidade atribuída à audiência de custódia.  

Portanto, a audiência de custódia por videoconferência, por si só, não traz 

prejuízos; muito pelo contrário: cuida-se de uma sistemática que possibilita ao custodiado o 

direito de acesso à Justiça em tempo adequado, o que favorece a realização dos princípios 

da celeridade e economia processuais. 

Nesse contexto, resta evidente que as medidas tecnológicas disponíveis podem e 

devem ser utilizadas em favor da justiça e da prestação jurisdicional. Nessa toada, oportuno 

destacar a pesquisa “QUEM SOMOS. A MAGISTRATURA QUE QUEREMOS”, realizada pela AMB 

no ano de 2019 com o apoio da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio, 

que mostrou que mais de 90% dos juízes de 1º grau concordam com a utilização do sistema 

de videoconferência para realização de interrogatório e instrução do processo, entendendo 

que ele deve ser integrado ao sistema processual2.  

Convém ainda registrar que o Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do 

Brasil (CODEPRE), em linha com o posicionamento aqui defendido pela AMB, já se 

manifestou oficialmente pela possibilidade de realização da audiência de custódia por meio 

de videoconferência. 

Sob essa égide, ressalte-se também que o Supremo o Tribunal Federal já se 

pronunciou pela possibilidade de realização da audiência de custódia por videoconferência, 

inclusive determinando aos Tribunais que a adotassem no período de pandemia:  

RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO 

DECISUM PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADPF 347. AUDIÊNCIAS DE 

CUSTÓDIA. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. LIMINAR INDEFERIDA (...) Sob o 

ângulo do periculum in mora, verifico que, salvo melhor juízo, o ato 

 
2 A pesquisa completa se encontra disponível no link https://www.amb.com.br/wp-
content/uploads/2019/02/Pesquisa_completa.pdf. 
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normativo da autoridade reclamada determinou a realização da audiência 

por videoconferência de forma excepcional, “Caso o autuado em flagrante já 

tenha ingressado no Centro de Ressocialização”. Consectariamente, 

revelam-se ausentes o fumus boni juris e o periculum in mora. Ex positis, 

INDEFIRO o pedido de liminar. 

(Rcl 35555 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 24/06/2019, publicado 

em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25/06/2019 PUBLIC 

26/06/2019)  

Nesse mesmo sentido:  

“(...) Comunique-se os termos desta decisão ao Presidente do Tribunal de 

Justiça de Goiás, a fim de que adote as providências necessárias à retomada 

das audiências de custódia, ainda que por videoconferência, pois tanto foi o 

decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, não se podendo afastar a 

realização daquele ato pela ausência das medidas devidas pelo órgão judicial 

estadual.”  

(STF - HABEAS CORPUS 184.815 GOIÁS - RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA – 

Decisão proferida em 21.05.2020) 

A título de exemplo, cite-se o relato apresentado pelo governador do Espírito 

Santo, Renato Casagrande, sobre os benefícios da adoção da tecnologia nas audiências. 

Segundo o governador, a audiência de custódia por videoconferência possibilitou a 

destinação das forças de segurança para a segurança efetiva da sociedade, tendo em vista 

não haver mais a necessidade de usar policiais no transporte dos presos3. 

Com efeito, a possibilidade de realização da audiência de custódia por 

videoconferência além de ser medida apta a resguardar direitos, também contribui para a 

celeridade dos atos processuais e para o regular funcionamento da Justiça. Não só isso, ainda 

se mostra menos onerosa ao erário (evitando-se, por exemplo, custos de policiamento 

necessários à escolta) e apta a preservar a segurança dos agentes públicos envolvidos. 

À vista disso tudo, tendo como base o texto do Substitutivo, propõe-se ser a 

audiência de custódia por meio virtual a regra. Assim, sugere-se a seguinte redação para o § 

9º, ambos do art. 618: 

Art. 618 [...] 

 
3 https://www.amb.com.br/amb-debate-novo-cpp-em-comissao-especial-da-camara-dos-deputados/ 



 

11 
 

§ 9º Em regra, a audiência de custódia será realizada por meio de sistema de 

videoconferência ou de outro recurso tecnológico de transmissão de som e 

imagem em tempo real, respeitado o prazo estipulado no caput. 

Excepcionalmente, em decorrência de dificuldades operacionais, por decisão 

fundamentada do juiz competente, a audiência será de forma presencial na 

sede do juízo. 

 

II.I.A. Sugestão Subsidiária. Audiência de Custódia por Videoconferência como 

possibilidade expressa. Ajuste ao § 9º do art. 618.  

Caso não se entenda por progredir na sistemática e estipular que a regra seja a 

audiência de custódia por videoconferência — ignorando os benefícios que isso traria aos 

agentes envolvidos, aos custodiados, ao erário e à sociedade como um todo — sugere-se que, 

ao menos, deixe-se claro que essa não é uma exceção — tão somente uma possibilidade 

disponível ao magistrado, que justificadamente pode optar por escolhê-la ante as 

circunstâncias do caso.  

Portanto, subsidiariamente, sugere-se a seguinte redação para o § 9º do art. 618: 

Art. 618 [...] 

§ 9º A audiência de custodia, por decisão fundamentada do juiz competente, 

poderá ser realizada por meio de sistema de videoconferência ou de outro 

recurso tecnológico de transmissão de som e imagem em tempo real, 

respeitado o prazo estipulado no caput. 

 

II.II. Audiências, sessões e atos processuais por videoconferência. Ajustes ao art. 

162 

Conforme abordado no subtópico anterior, a videoconferência mostrou-se uma 

ferramenta extremamente positiva, não apenas para efeito de manutenção da prestação 

jurisdicional no contexto pandêmico, mas também para ampliar a produtividade do Poder 

Judiciário, em manifesto reforço ao princípio da duração razoável do processo. Essa 

ferramenta tecnológica, portanto, deve ser explorada tanto quanto possível na esfera 

processual penal, de modo a torná-lo mais econômico, célere e efetivo. 

Diante disso, propõe-se que videoconferência ou outro recurso assemelhado 

possa ser utilizado no processo penal, sempre que possível e compatível com a natureza do 

ato. Nesse sentido, sugere-se o acréscimo do § 3º ao art. 162, nos seguintes termos: 
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Art. 162. As audiências, as sessões e os atos processuais serão, em regra, 

públicos, podendo o juiz limitar a presença às partes e a seus advogados, ou 

somente a estes, nos casos em que a preservação do direito à intimidade do 

interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, além 

da preservação da ordem e do bom andamento dos trabalhos. 

§ 1º A restrição de que trata o caput poderá ser requerida pela defesa ou 

pelo Ministério Público. 

§ 2º As audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de justificada 

necessidade, poderão realizar-se fora da sede do juízo, em local previamente 

designado. 

§ 3º As audiências, as sessões e os atos processuais, sempre que possível, 

serão realizadas por videoconferência ou outro recurso tecnológico de 

transmissão de sons e imagens em tempo real, ressalvadas as sessões de 

instrução e julgamento a que se refere o art. 427 deste Código. 

 

II.III. Juiz das Garantias. Supressão do Instituto. Subsidiariamente, ajustes ao art. 

837 

Em relação ao tema “Juiz das Garantias”, o Projeto, na forma do Substitutivo, 

disciplina de modo amplo o instituto. O atual Código de Processo Penal, por sua vez, aborda o 

tema somente nos artigos 3º-B a 3º-F e, conforme será abordado mais adiante, a aplicação 

dos dispositivos está suspensa por determinação do STF. 

O Substitutivo destina o Capítulo II, artigos 14 ao 18, às disposições gerais sobre o 

tema, como definição (art. 14) e competência (art. 15 ao 17). Quanto aos demais dispositivos, 

há a adequação do Código à realidade do Juiz das Garantias, como: a) do inquérito policial 

(arts. 19, §§ 4º e 5º, 23, §1º, 27, alínea “b”, 33, §§ 1º, 4º e 6º, 34, §2º, 35, 43); b) do 

interrogatório (art. 89, §1º); c) meios de prova (art. 230); d) meio de obtenção de prova (arts. 

276, 297, §1º); d) procedimento na ação penal originária (art. 377, inciso I); e) exceções (art. 

519, parágrafo único); f) insanidade mental do acusado (art. 531, §1º); g) prisão em flagrante 

(art. 627); h) habeas corpus (art. 743, incisos III e V); i) apuração conjunta de investigação (art. 

811, §4º); e j) prazo para implementação do instituto (art. 837). 

Sobre o Juiz das Garantias, previsto no Código de Processo vigente, frisa-se que a 

sua aplicação está suspensa, em decorrência de decisão do Ministro Luiz Fux, do STF, nas ADIs 

6298, 6299, 6300 e 6305, de sua relatoria. 
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Isso, porque a sua constitucionalidade é controversa, suscitando questionamentos 

desde a sua proposição, na Lei n.º 13.964/2019, referente ao chamado “Pacote Anticrime”. 

Naquele momento, aliás, suscitou-se que as proposições do instituto esbarrariam em 

preceitos constitucionais que somente poderiam ser alterados mediante o rito de tramitação 

especial da Proposta de Emenda à Constituição. 

O Ministro Luiz Fux, quando da concessão da medida cautelar para suspender a 

eficácia do artigo 310, §4º, do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei n.º 

13.964/2019 (ADI 6298, de iniciativa da AMB), destacou que o instituto, da forma como 

inserido, visava a alterar normas da organização judiciária que são de iniciativa legislativa do 

Poder Judiciário, como explicita o art. 96 da Constituição.  

Ademais, foi asseverado na decisão supramencionada que a implementação do 

Juiz das Garantias representaria aumento de gastos significativo, o que demandaria a 

apresentação de estimativa de impacto orçamentário, como prescreve o art. 113 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. Os pontos supracitados podem ser observados dos 

excertos da decisão do Ministro Fux: 

(a1) O juiz das garantias, embora formalmente concebido pela lei 

como norma processual geral, altera materialmente a divisão e a 

organização de serviços judiciários em nível tal que enseja completa 

reorganização da justiça criminal do país, de sorte que inafastável 

considerar que os artigos 3º-A a 3º-F consistem preponderantemente 

em normas de organização judiciária, sobre as quais o Poder 

Judiciário tem iniciativa legislativa própria (Art. 96 da Constituição);  

(a2) O juízo das garantias e sua implementação causam impacto 

financeiro relevante ao Poder Judiciário, especialmente com as 

necessárias reestruturações e redistribuições de recursos humanos e 

materiais, bem como com o incremento dos sistemas processuais e 

das soluções de tecnologia da informação correlatas; [...] 

(a4) Deveras, o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 95/2016, 

determina que “[a] proposição legislativa que crie ou altere despesa 

obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da 

estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”; 
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Ainda, o Ministro Fux pontuou que o tema é complexo e demanda uma análise 

detida acerca dos impactos que o Juiz das Garantias terá não só do ponto de vista 

orçamentário, mas também para institutos tutelados pela Constituição, como o devido 

processo legal, a duração razoável do processo e a eficiência da justiça criminal. A cautela, 

portanto, é palavra de ordem quando o assunto diz respeito a mudanças estruturais cujos 

impactos serão percebidos por todo o Poder Judiciário. 

Sobre o ponto, o Substitutivo caminhou bem ao prever a implementação do Juiz 

das Garantias no prazo de cinco anos a contar da promulgação do Código, conforme previsto 

em seu art. 837. Remanesce, entretanto, dúvida acerca do período estipulado, se será 

suficiente, ante: a) o contexto vivenciado pelo Brasil em decorrência da devastadora 

pandemia da COVID-19 e de seus impactos negativos na economia brasileira; e b) o alto 

gasto que será necessário para a implementação do instituto. 

Conforme matéria da Folha, que consolidou informações do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e do Banco Mundial, a crise no país possui recuperação incerta.4 O impacto 

da pandemia tem sido severo em todas as áreas possíveis: o Brasil já superou 400 

(quatrocentos) mil mortes.5 

Quanto ao viés econômico, projeções feitas pela Instituição Fiscal Independente 

(IFI) acreditavam que a dívida bruta do Governo chegaria a 96,1% (noventa e seis vírgula um 

porcento) do PIB.6 Dados recentes demonstram que as previsões da IFI não estavam longe da 

realidade, uma vez que a dívida bruta do Governo alcançou o patamar de 89,3% (oitenta e 

nove vírgula três por cento) do PIB em 2020.7 

Em meio a esse cenário, mister se faz refletir sobre a prudência de se instituir o 

Juiz de Garantias, considerando que: a) demandará maiores debates sobre a sua 

implementação no direito brasileiro, como asseverado pelo Ministro Luiz Fux em decisão na 

ADI 6298; e b) a implementação fatalmente demandará aumento significativo dos gastos 

públicos. 

 
4 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/dados-mostram-a-dimensao-historica-do-
impacto-da-covid-19-na-economia.shtml. 
5 Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56743837. 
6 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/dados-mostram-a-dimensao-historica-do-
impacto-da-covid-19-na-economia.shtml.  
7 Disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/01/4903429-divida-bruta-do-governo-
alcanca-893--do-pib-em-2020.html. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/dados-mostram-a-dimensao-historica-do-impacto-da-covid-19-na-economia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/dados-mostram-a-dimensao-historica-do-impacto-da-covid-19-na-economia.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/01/4903429-divida-bruta-do-governo-alcanca-893--do-pib-em-2020.html
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/01/4903429-divida-bruta-do-governo-alcanca-893--do-pib-em-2020.html
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Ainda cabe frisar discussão acerca de possível violação ao sistema do juiz natural 

único, calcado na unitariedade, e não na binariedade. Essa premissa decorre da redação de 

múltiplos dispositivos da Carta Constitucional, como, por exemplo, do art. 5º, XII, que 

prescreve que a violação do sigilo das comunicações telefônicas pode ser quebrada por ordem 

judicial durante a investigação ou durante a instrução processual. Isso indica que apenas um 

único juízo natural abrange toda a competência jurisdicional processual penal, não podendo 

a legislação infraconstitucional estabelecer separação não albergada pela Carta Magna. 

Portanto, impende destacar que é preciso extremo cuidado quanto ao novo instituto, tendo 

em vista a garantia individual do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF). 

Ante os argumentos expostos, a AMB entende que seria mais prudente não 

instituir o Juiz das Garantias no momento, de modo que sugere a supressão das menções ao 

instituto no Substitutivo em análise. 

Entretanto, caso se decida pela incorporação do instituto, a Associação sugere, tal 

como previsto no Substitutivo, o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua vigência, 

para a sua instituição, ante o alto custo que a sua aplicação demandará, além das alterações 

normativas necessárias. 

Diante disso, sugere-se a alteração do art. 837 nos seguintes termos: 

Art. 837. Em cinco anos contados da entrada em vigor deste Código, o Poder 

Judiciário, segundo os arts. 96, inciso II, e 169 da Constituição, mediante a 

realização das necessárias alterações legais e previsões orçamentárias, 

implementará o juiz das garantias. 

Ademais, na hipótese de o instituto ser mantido, a Associação apresenta alguns 

comentários e sugestões ao texto do Substitutivo. 

 

II.III.A. Ajustes ao art. 188 

Primeiramente, sugere-se alteração do art. 18, o qual determina que “O juiz das 

garantias será designado conforme as normas de organização judiciaria da União, dos Estados 

e do Distrito Federal”. Isso, porque a utilização do termo “designado” pode ser entendida 

como violação ao juiz natural. Dessa forma, propõe-se a seguinte redação para o art. 18: 

 
8 Art. 18. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados 
e do Distrito Federal. 
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Art. 18. A competência do juiz das garantias será definida conforme as 

normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

 

II.III.B. Ajustes ao art. 149 

Quanto ao art. 14, que estabelece que o juiz que apreciará a ação penal não será 

o mesmo que acompanhará a colheita dos elementos informativos do inquérito policial, 

sugere-se, por seu turno, restringir a competência de tal juízo à decisão de medidas de 

investigação restritivas de direitos fundamentais, como quebras de sigilo, interceptações 

telefônicas e telemáticas, escutas, colaboração premiada, infiltração de agentes, ação 

controlada, busca e apreensão, fatalmente empregadas em investigações de crimes graves e 

de grande repercussão, nos termos seguintes: 

Art. 14. A fim de otimizar a garantia constitucional do julgamento imparcial, 

é indispensável que o juiz que apreciará a ação penal não seja o mesmo que 

homologou colaboração premiada ou que decretou quebra de sigilo fiscal, 

bancário, financeiro ou telefônico, interceptação telefônica ou telemática, 

captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, busca 

e apreensão, ação controlada e infiltração de agentes. 

§ 1º Para o atendimento do disposto no caput, o Poder Judiciário, 

disciplinando a organização judiciária, no que concerne à previsão do juiz das 

garantias, segundo os arts. 24, inciso XI, e 96, inciso II, da Constituição, terá 

em consideração as regras gerais previstas neste Código. 

 

II.III.C. Ajustes ao caput do art. 1510 

Cabe destacar que a competência para quaisquer investigações, mormente para 

requerimentos de pouco complexidade, não justifica a criação do cargo e a organização de 

uma estrutura assaz onerosa para o erário. Assim, vincular as competências aos objetivos 

primordiais do instituto, como acima exposto, permitiria conciliar a inovação legislativa e a 

 
9 Art. 14. Para o pleno respeito da garantia constitucional do julgamento imparcial, é indispensável que o juiz que 
apreciará a ação penal não seja o mesmo que acompanha a colheita dos elementos informativos do inquérito 
policial. § 1º Para o atendimento do disposto no caput, o Poder Judiciário, disciplinando a organização judiciária, 
no que concerne à previsão do juiz das garantias, segundo os arts. 24, inciso XI, e 96, inciso II, da Constituição, 
terá em consideração as regras gerais previstas neste Código. 
10 Art. 15. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela 
salvaguarda dos direitos individuais, competindo-lhe: 
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realidade forense do país. Evitar-se-iam ainda reiteradas invocações de nulidade, com risco 

de impunidade. Por esse motivo, sugere-se a seguinte redação para o caput: 

Art. 15. O juiz das garantias, nas hipóteses de atuação taxativamente 

previstas no artigo anterior, é responsável pelo controle da legalidade da 

investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, 

competindo-lhe: 

 

II.III.D. Ajustes ao caput do art. 1611 

No tocante ao art. 16, ainda sobre competência, sugere-se vinculação às ressalvas 

dos artigos anteriores, da seguinte forma: 

Art. 16. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações 

penais, exceto as de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 14, desse 

Código, e cessa com a propositura da ação penal. 

 

II.III.E. Ajustes ao art. 62712 

No que se refere ao art. 627, que determina as providências a serem adotados 

pelo Juiz das Garantias após receber o auto de prisão em flagrante, entende-se relevante a 

adequação técnica, porquanto a prisão em flagrante, por força constitucional, deixa de existir 

após a submissão da pessoa presa ao juiz, pois, ao adotar os pressupostos e requisitos da 

prisão preventiva para manter o flagrante, na verdade, estaria a se falar de prisão preventiva, 

mesmo porque, para a prisão em flagrante, os parâmetros são outros. Por esse motivo, 

sugere-se a seguinte redação: 

Art. 627. Ao receber o auto da prisão em flagrante, o juiz, no exercício da 

função de garantidor dos direitos constitucionais, na audiência de custódia, 

de ofício, deverá:  

[...] 

 
11 Art. 16. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial 
ofensivo e cessa com a propositura da ação penal. 
12 Art. 627. Ao receber o auto da prisão em flagrante, o juiz das garantias, na audiência de custódia, deverá: [...] 
lV - manter, fundamentadamente, a prisão em flagrante, se em conformidade com os pressupostos e requisitos 
da prisão preventiva. 
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IV - converter, fundamentadamente, a prisão em flagrante na preventiva, se 

presentes seus pressupostos e requisitos. 

 

II.IV. Tribunal do Júri 

Em relação ao tema “Tribunal do Júri”, o Projeto, na forma do Substitutivo, traz 

alterações significativas, sobretudo no que diz respeito à votação, que passou a ser um 

procedimento trifásico, envolvendo eventual fase preliminar, a fase ordinária e a fase 

extraordinária. Além disso, o PL, na forma do Substitutivo, ainda propõe outra alteração 

sensível, a qual diz respeito à proposta de extinção da instrução preliminar, de sorte a tornar 

monofásico o procedimento do Tribunal do Júri em si. 

Essas propostas, contudo, encerram modificações substanciais, que merecem 

maior reflexão acerca de sua pertinência e de sua conformidade com a prática jurídica e com 

os direitos e garantias fundamentais. Diante desses problemas, a AMB traz algumas 

contribuições para efeito de aquilatar a disciplina quanto ao procedimento do Júri, dando 

maior conformação do Projeto tanto ao princípio da soberania dos vereditos quanto aos 

direitos relacionados ao devido processo legal. 

 

II.IV.A. Necessidade de manutenção da instrução preliminar 

Uma das propostas trazidas pelo Projeto de novo CPP é a extinção da fase de 

instrução preliminar — fase em que o juiz togado conduz procedimento instrutório mais 

simplificado, de sorte a avaliar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria 

para fins de submeter o feito a julgamento perante o Conselho Sentença. Com o PL, a atual 

decisão de pronúncia seria substituída pelo recebimento da denúncia, que se faria após a 

resposta à acusação. Essa lógica traz inúmeros prejuízos ao procedimento do Júri. 

Em primeiro lugar, o problema mais evidente é a falta de um filtro mais rigoroso 

quanto à submissão ou dispensa do acusado quanto ao julgamento perante o Tribunal do Júri. 

A simples avaliação formal da exordial e da resposta escrita, sem nenhum procedimento 

instrutório, pode não ser suficiente à formação do convencimento do magistrado. 

Além disso, os julgamentos populares envolvem juízes leigos, razão pela qual se 

mostra extremamente temerário submeter o acusado a julgamento perante o Conselho de 

Sentença se não estiverem bem delineados os indícios suficientes de autoria e a prova cabal 

da materialidade delitiva. Diante desse contexto, o resultado inevitável será uma 
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multiplicidade de rejeição de denúncias com fundamento no art. 390, § 1º, do PL, que impõe 

a rejeição da exordial nas hipóteses em que o juiz tiver dúvida a respeito da materialidade e 

da existência de indícios de autoria. 

Para além desse problema, a extinção do sumário da culpa inviabilizará a 

finalização do julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Explica-se. Na maior parte das 

vezes, não se consegue reunir, em data designada para plenário, as testemunhas necessárias 

à realização do julgamento. Tendo sido ouvidas em contraditório na primeira fase (sumário), 

algumas testemunhas podem ser dispensadas, utilizando-se os depoimentos prestados em 

juízo. Com o fim do sumário, e com a impossibilidade de se utilizar depoimentos da fase 

investigativa, o plenário dificilmente se realizará, ante a dificuldade de se reunir todas as 

testemunhas, jurados, réus, vítimas na data designada para plenário, que não pode ser 

cindido. Em suma, a instrução perante o juízo togado oferece elementos decisivos para tornar 

o julgamento em plenário objetivo, dispensando-se renovação de várias oitivas e diligências. 

A inversão dessa lógica, contraproducente para a eficiência da justiça criminal, fatalmente 

tornará as sessões do Júri longas e onerosas para o erário, incrementará o risco de dissolução 

do Conselho de Sentença, com perda de tempo e recursos humanos e materiais, inviabilizando 

a finalização de inúmeros julgamentos. 

Sugere-se, assim, a manutenção da instrução preliminar, bem como da 

possibilidade de decisão de pronúncia, de impronúncia e de absolvição sumária. 

 

II.IV.B. Ajustes ao art. 38913 

Outro dispositivo digno de nota diz respeito ao art. 389 do PL, que pretende 

estabelecer uma espécie de institucionalização do princípio do in dubio pro societate, vedando 

absolvições sumárias com base em prova da inexistência do fato ou com base em prova de 

que o acusado não é autor nem partícipe do fato. 

Esse dispositivo constitui manifesta violação ao próprio princípio da dignidade da 

pessoa humana. Não é crível que essa proposta tenha por objetivo submeter uma pessoa ao 

julgamento perante o Tribunal do Júri se sua inocência já foi inequivocamente provada em 

face do juiz togado. Não existe qualquer razoabilidade ou lógica em impingir à pessoa o fardo 

 
13 Art. 389. A absolvição sumária, em respeito ao disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d, da Constituição, 
versará apenas sobre manifestas hipóteses de declaração de extinção de punibilidade, de reconhecimento de 
atipicidade, ou de ocorrência de causas de exclusão de antijuridicidade ou de culpabilidade. Parágrafo único. 
Somente se reconhecerá a absoluta inimputabilidade quando for a única tese defensiva. 
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de responder a um processo criminal, sobretudo um processo perante o Júri Popular, sendo 

que sua inocência, seja pela negativa de autoria seja pela prova da inexistência do fato, já se 

acha cabalmente demonstrada em face do Estado-juiz. 

Dessa forma, sugere-se a seguinte redação para o art. 389: 

Art. 389 O juiz, fundamentadamente, absolverá sumariamente o acusado, 

quando: 

I – extinta a punibilidade; 

II – reconhecida a atipicidade da conduta; 

III – reconhecida causa de exclusão de antijuridicidade ou de culpabilidade; 

IV – provada a inexistência do fato; 

V – provado não ser ele autor ou partícipe da fato. 

 

II.IV.C. Ajustes ao art. 38514 

Não se mostra razoável a fixação de um prazo tão extenso para o oferecimento da 

resposta escrita. De acordo com a proposta, o prazo que hoje é de 10 dias passaria para 45 

dias, proposta que teria o condão de prejudicar sobremaneira a celeridade processual. 

Com isso, caso a intenção seja ampliar o prazo de resposta à acusação, sugere-se 

que essa ampliação se dê de modo razoável, sendo que 15 (quinze) dias se afiguram 

suficientes para a mencionada providência processual: 

Art. 385. Oferecida a inicial acusatória por crime doloso contra a vida, o juiz, 

se não a rejeitar liminarmente, ordenará que o réu seja citado e intimado 

para oferecer resposta escrita, no prazo de quinze dias. 

 

II.IV.D. Fase de Votação 

Há, outrossim, inúmeras mudanças na forma como serão construídos e votados 

os quesitos, o que não pode ser ignorado. É de conhecimento amplo que diversas dificuldades 

já existiam para a compreensão das teses formuladas pelos jurados, de maneira que a nova 

divisão do julgamento em fases preliminar, ordinária e extraordinária, pode dificultar ainda 

mais essa compreensão (art. 45715). 

 
14 Art. 385. Oferecida a inicial acusatória por crime doloso contra a vida, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, 
ordenará que o réu seja citado e intimado para oferecer resposta escrita, no prazo de quarenta e cinco dias. 
15 Art. 457. Há duas fases na votação, a ordinária e a extraordinária. Havendo pedido de desclassificação, haverá, 
ainda, uma fase preliminar. 
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E mais. A criação de um modelo totalmente diferente para a análise dos quesitos 

ordinários e extraordinários, com a reunião dos jurados a sós, com as portas fechadas (art. 

46516), pode agravar ainda mais a situação de incompreensão por parte dos jurados. A 

respeito, anote-se que os trabalhos, nessa fase, serão conduzidos por um jurado-diretor e um 

jurado-secretário, que não necessariamente possuem formação jurídica e, naturalmente, 

podem não entender a já notória complexidade que envolve a votação dos quesitos, e teses 

jurídicas apresentadas pelas partes. 

É mandamento constitucional a soberania dos vereditos proferidos pelo Conselho 

de Sentença, mas ao mesmo tempo é igualmente importante que os jurados compreendam 

os fatos, o que se alcança com maior facilidade quando a condução técnica do julgamento é 

feita pelo juiz, assistido pelas partes. As mudanças, pois, tornarão mais dificultosa a missão de 

julgar pelo leigo. Perde-se, aqui, a grande oportunidade de simplificar o julgamento e torná-

lo mais justo e compreensível pelos jurados. 

Além disso, note-se que o art. 465 encerra uma completa subversão da lógica que 

sempre imperou nos processos do Tribunal do Júri, que é a completa incomunicabilidade dos 

jurados. Essa regra — hoje vigente — tem um propósito muito claro, que é evitar que uns 

jurados exerçam influências sobre os outros, atuando como se parte fosse, de acusação ou de 

defesa. 

Não raras vezes, em especial em locais mais afastados e de poucos recursos, por 

mais atencioso que seja o juiz presidente, é extremamente delicada a tarefa de explicar uma 

a uma das causas de diminuição e de aumento ou circunstâncias qualificadoras. É comum que 

jurados decidam de forma conflitante determinados quesitos ou que, em vez de pedirem 

explicação, optem por seguir a linha da acusação. O excesso de perguntas, ademais, é fonte 

propícia a nulidades de julgamentos. 

Além disso, é de se registrar que a alteração prevista, no art. 450, § 1º17, importa 

em ofensa ao princípio da soberania do julgamento pelos jurados, ao valorizar o princípio 

 
16 Art. 465. De posse dos quesitos ordinários e extraordinários, os jurados se reunirão na sala de conferências e, 
a sós e a portas fechadas, principiarão por escolher, dentre os seus membros, em escrutínio secreto, por maioria, 
o jurado-diretor e o jurado-secretário do Conselho de Sentença. Para facilitar a exposição de ideias e o debate, 
haverá no recinto quadro no qual poderão os jurados fazer esquemas e roteiros. § 1º Ausentes candidaturas, 
serão, diretor e secretário, respectivamente, em ordem decrescente de idade, os dois jurados mais idosos. § 2º 
Na sequência, discutirão sobre o processo que for submetido ao seu exame. 
17 Art. 450 [...] § 1º Em prestigio ao sistema acusatório, se o Ministério Público reconhecer atipicidade, causa de 
exclusão de antijuridicidade ou de culpabilidade, ou a ocorrência de causa de extinção de punibilidade, no que 
concerne ao crime doloso contra a vida, a sessão será encerrada, devendo o juiz proferir sentença absolutória. 
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acusatório em detrimento da regra constitucional sobre competência, confundindo, 

claramente, a posição jurídica do acusador com a do julgador. Aos jurados, juízes 

constitucionais da causa, é dada a missão de absolver. Apresentados os fatos e recebida a 

inicial acusatória, eventual alteração do posicionamento ministerial sobre a tipificação não 

vincula a decisão do julgador. Tal mister continua a ser do juiz da causa, que no caso, é o 

Conselho de Sentença. 

Por fim, o Projeto ainda pretende exigir unanimidade quanto à votação do quesito 

relacionado à absolvição/condenação do acusado, tal como prevê o seu art. 461, § 2º18. Essa 

disposição, contudo, cria diversos problemas. 

O principal desses problemas é a falta uma previsão mais clara e detalhada a 

respeito das consequências oriundas da falta de obtenção de unanimidade. De acordo com a 

interpretação do relatório, pode-se entender que, caso não alcançada a unanimidade, a 

consequência seria a anulação do Júri, com a consequente convocação de outros jurados. Essa 

interpretação não condiz com os princípios da duração razoável do processo nem com a 

efetividade da jurisdição criminal, sendo que, em última análise, ela poderia conduzir a 

possibilidade de um julgamento sem fim. 

Além disso, essa unanimidade viola o sigilo dos vereditos. Sabe-se que o sistema 

de votação por maioria absoluta também representa uma garantia de sigilo quanto aos votos 

dos jurados, ou seja, no atual modelo não é possível saber quais os jurados que votaram pela 

condenação do acusado. Portanto, em última análise, a votação por maioria absoluta é um 

mecanismo de proteção às pessoas que são convocadas a compor o Conselho de Sentença. 

Essa preocupação é especialmente importante diante de casos que envolvem homicídios 

cometidos por membros de organização criminosa — hipótese que torna o julgamento por 

parte dos jurados um múnus ainda mais imbuído de risco. 

A prevalecer essa proposta de unanimidade quanto à votação em plenário do Júri, 

estar-se-ia instituindo uma sistemática que coloca o jurado sob coação em virtude do medo 

de se manifestar pela condenação de um membro de organização criminosa. Com o tempo, o 

resultado tende a ser o crescimento de absolvições, já que integrar o Tribunal do Júri é um 

dever cívico do qual o cidadão não se pode recusar a cumprir. Note-se, pois, que estabelecer 

 
18 Art. 461 [...] § 2º O resultado da votação do primeiro quesito somente será alcançado mediante unanimidade. 
O resultado dos demais, inclusive na fase extraordinária, será obtido mediante maioria simples. 
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a necessidade de unanimidade nas votações do Júri significa colocar em risco a vida dos 

jurados, em manifesta contrariedade aos deveres de proteção do Estado. 

Diante disso, sugere-se a manutenção da regra atual, que exige maioria absoluta. 

 

II.IV.E. Ajustes ao art. 45219 

A proibição de referência aos depoimentos prestados na fase de investigação 

prejudicará sobremaneira a compreensão dos jurados — soberanos — sobre a dinâmica dos 

fatos. Ademais, os incisos representam óbices ao livre e regular exercício das competências 

do Ministério Público e ao conhecimento pleno dos fatos e da dinâmica de sua apuração pelos 

julgadores, que podem ser relevantes justamente para convencimento sobre eventuais 

ilegalidades. O presidente do plenário, inclusive mediante provocação da defesa, ademais, 

pode evitar o mau uso desses elementos e esclarecer os jurados. 

Nesse sentido, propõe-se a seguinte redação para o art. 452: 

Art. 452. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, 

fazer referências, como argumento de autoridade que beneficiem ou 

prejudiquem o acusado: 

I - aos fundamentos da decisão de recebimento da inicial acusatória e aos 

motivos determinantes do uso de algemas; e 

II - ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de 

requerimento. 

 

II.IV.F. Ajustes ao art. 45520 

O art. 455 contempla apenas um único parágrafo, razão pela qual deveria estar 

numerado não como “§ 1º”, mas sim como parágrafo único. 

 
19 Art. 452. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: I - aos 
fundamentos da decisão de recebimento da inicial acusatória, aos motivos determinantes do uso de algemas, 
aos depoimentos prestados na fase de investigação criminal, ressalvada a prova antecipada, como argumento 
de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; II - ao silêncio do acusado ou à ausência de 
interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo; III - à negativa de participação em prática restaurativa 
pelo acusado, à eventual insucesso de prática restaurativa, ou a qualquer outra circunstância relacionada à 
prática restaurativa que possa prejudicar o acusado; IV - ao acordo restaurativo celebrado entre as partes, como 
prova ou indício de confissão do réu. 
20 Art. 455 [...] § 1º Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente, desde logo, nomeará 
perito oficial criminal e formulará quesitos, facultando às partes também formulá-los e indicar assistentes 
técnicos, no prazo de cinco dias. 
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II.IV.G. Supressão do parágrafo único do art. 44921 

Suprimir a onerosa e despicienda previsão da transcrição, até porque a oralidade 

e imediação são justamente os dogmas invocados pela doutrina como garantias do 

julgamento justo do acusado. Assim, sugere-se a supressão do parágrafo único do art. 449. 

 

II.V. Investigação Defensiva. Supressão total do instituto.  

O Substitutivo traz a possibilidade de investigação defensiva, conforme se nota do 

art. 44 e seguintes. A ordem jurídica atualmente regulamenta a profissão de detetive 

particular, limitando sua atuação à coleta de dados e informações de natureza não criminal. 

Trata-se de uma inovação controvertida, sobretudo porque a investigação criminal envolve 

aspectos que requerem poderes específicos, pertinentes apenas às autoridades devidamente 

investidas em cargo público e com regime jurídico diferenciado. 

Referida novidade ainda suscita dúvidas quanto à constitucionalidade do 

procedimento, visto que, à luz da Constituição Federal (art. 144, §4º), não existe investigação 

defensiva ou acusatória, mas, tão somente, investigação, a qual compete às polícias civis, 

dirigidas por delegados de polícia de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as militares.  

Há, também, o princípio da oficialidade do inquérito policial a justificar a exclusão 

da possibilidade de investigação particular. Vislumbra-se, ainda, lesão ao princípio 

constitucional da isonomia, porque pessoas carentes financeiramente não terão como arcar 

com as despesas da investigação. 

Outro motivo de preocupação é a possibilidade de fomentar a produção e a 

utilização de provas ilícitas em larga escala, sob o argumento de que, em favor da defesa, 

seriam aplicáveis.  

Demais disso, outro ponto fundamental reside no entendimento de que, ao menos 

a partir da CF/88, consolidou-se que o sistema processual adotado no país é o acusatório, mas 

não puro ou impuro. Isto é, em determinados momentos, a bem do processo e da cautela, o 

 
21 Art. 449. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito mediante recursos de gravação, inclusive 
eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinados a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. 
Parágrafo único. A transcrição do registro, se requerida, constará dos autos. 
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juiz deveria adotar providências de ofício. Esse mecanismo garante uma decisão mais justa 

quer a favor quer contra o acusado. 

Entretanto, tolher o juiz de efetivar provas complementares às partes implica no 

cerceamento do alcance da verdade possível, especialmente quando há dúvida no julgador 

que possa ser sanada pela busca da prova que vislumbrou a partir daquelas coligidas aos autos 

pelas partes. Somente em caso da dúvida persistir que se deve aplicar o “in dubio pro reo”. 

Antes disso, corre-se o risco de se julgar com base em provas ajustadas entre as partes, ou 

provenientes de um órgão de acusação que não vislumbrou a existência da dúvida no 

magistrado. 

A par de tudo isso disso, conforme pontuado de início, o cerne do instituto da 

investigação defensiva, manifestado nos artigos em análise, padece de inconstitucionalidade 

à luz do quanto disposto no art. 144, §4º, da CF: “Às polícias civis, dirigidas por delegados de 

polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”.  

As diligências investigatórias podem ser requeridas ou requisitadas à autoridade 

policial, mas somente a esta compete realizá-las. Há, ainda, risco de violação sistemática de 

direitos fundamentais de vítimas e de terceiros, inclusive autoridades, sendo insuficiente a 

reparação ou punição, nos termos do art. 49 do Substitutivo22. 

Tendo em vista que a possibilidade de diligências particulares requer alteração do 

texto constitucional, sugere-se a supressão dos arts. 4523 e 4724 — o que reforça a 

necessidade de exclusão total do instituto do texto do Substitutivo.   

 
22 Art. 49. A investigação e a utilização dos elementos informativos deverão ser solicitadas e autorizadas prévia 
e expressamente pela pessoa defendida. Parágrafo único. O abuso do direito de defesa e a prática de atos de 
investigação defensiva em desacordo com o disposto nesta seção poderão configurar, isolada ou 
cumulativamente, ilícitos de natureza cível, disciplinar, administrativa e criminal. 
23 Art. 45. Compreende-se por investigação defensiva o complexo de atividades de natureza investigatória 
desenvolvido pelo advogado ou defensor público, no exercício da ampla defesa técnica, com ou sem assistência 
de perito, consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados, visando à produção de elementos 
informativos lícitos destinados exclusivamente à tutela defensiva. 
24 Art. 47. Poderá o advogado ou defensor público, na condução da investigação defensiva, promover 

diretamente diligências investigatórias necessárias ao esclarecimento de determinado fato, em especial a coleta 
de depoimentos, pesquisa e obtenção de dados e informações disponíveis em órgãos públicos ou privados, 
elaboração de laudos e exames periciais por profissionais privados, ressalvadas as hipóteses de reserva de 
jurisdição e os procedimentos previstos na legislação de acesso à informação. § 1º Na realização da investigação 
defensiva, o advogado ou defensor público poderá valer-se de profissionais, como detetives particulares, peritos, 
técnicos e auxiliares de trabalhos de campo, que serão identificados. No caso de juntada de diligência realizada 
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Por essas razões, a AMB manifesta-se contrária à inclusão do instituto da 

investigação defensiva. 

 

II.V.A. Ajustes ao art. 4425 

Caso não seja excluído o dispositivo, deve-se ao menos ser exigida comunicação 

ao juízo, eis que até mesmo o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) impõe ao Ministério 

Público tal providência, à luz da legalidade e da oficialidade dos procedimentos de persecução. 

Sugere-se, portanto, a redação seguinte: 

Art. 44. A investigação defensiva é realizada por advogado ou defensor público 

no exercício da ampla defesa do imputado cujos interesses são por eles 

patrocinados, comunicando-se à Autoridade judiciária competente o início das 

investigações. 

 

II.VI. Ajustes ao art. 49826. Vinculação do Juiz ao pedido do MP de absolvição do 

acusado.   

A sentença costuma ser definida como o ato que extingue o processo com ou sem 

resolução de mérito. Trata-se do ápice da persecução criminal, onde o Estado-juiz resolve a 

relação material controvertida, ou seja, é a ocasião em que o juiz decide acerca do jus puniendi 

estatal, absolvendo ou condenando o acusado. Quanto a esse tema, não se vislumbram 

grandes alterações propostas pelo PL, mas, ainda assim, faz-se necessário um ajuste de sorte 

a tornar o Projeto mais afinado com o princípio do impulso oficial. 

A necessidade de ajuste decorre do quanto disposto no art. 498 do Projeto de Lei. 

De acordo com esse dispositivo, manifestando-se o Ministério Público pela absolvição, fica o 

 
por tais profissionais aos autos da persecução penal, a qualificação dos referidos profissionais será mantida em 
sigilo, tendo acesso a tal informação apenas o juiz, a autoridade policial, o Ministério Público, o querelante e o 
assistente da acusação. § 2º O depoente receberá cópia das declarações prestadas. § 3º O advogado ou o 
defensor público poderá formular pedido de cooperação jurídica internacional à autoridade central brasileira, 

desde que haja previsão em acordo internacional ou promessa de reciprocidade. 
25 Art. 44. A investigação defensiva é realizada por advogado ou defensor público no exercício da ampla defesa 
do imputado cujos interesses são por eles patrocinados. 
26 Art. 498. O juiz proferirá sentença condenatória, nos estritos limites da inicial acusatória. Manifestando-se o 
acusador pela absolvição, não poderá o juiz condenar nem reconhecer agravante não alegada ou causa de 
aumento não imputada. 
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juiz impedido de sentenciar em sentido contrário, ou seja, nessa hipótese, o magistrado não 

poderá decidir pela condenação do acusado. 

Essa proposta viola frontalmente o princípio do impulso oficial. Sabe-se que a ação 

penal pública é de titularidade exclusiva do Ministério Público. Isso, contudo, não quer dizer 

que o juiz esteja vinculado à manifestação do MP pela absolvição, sobretudo porque, uma vez 

instaurado, o processo penal se desenvolve por impulso oficial. Significa dizer que o 

“procedimento avança rumo à tutela jurisdicional independentemente de as partes o 

impulsionarem”. No direito processual brasileiro, “o juiz é responsável por impulsionar o 

procedimento: daí a razão pela qual se fala em “impulso oficial”.27 

Dessa forma, o poder de ação do Ministério Público não alcança, por evidente, o 

poder de definir tutela jurisdicional. Essa atribuição compete exclusivamente ao magistrado, 

sobretudo depois de toda a instrução processual. Em síntese, tendo sido deflagrado o 

processo penal, o modo como se dará o seu desfecho — seja com sentença absolutória seja 

com sentença condenatória — é uma atribuição que cabe apenas ao magistrado. 

Além disso, o dispositivo, tal como proposto, fere diversos princípios 

constitucionais relacionados à atuação do magistrado, como a independência funcional, a 

imparcialidade e o livre convencimento motivado, na medida em que pode impor ao 

magistrado o dever de decidir em conformidade com o pleito absolutório do MP, ainda que 

essa decisão esteja em desacordo com sua convicção. O juiz não pode ser obrigado a motivar 

a absolvição, contra o seu convencimento. 

Ainda, o princípio da individualização da pena (também exigência constitucional) 

requer do julgador a avaliação de todas as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), bem como das 

agravantes e atenuantes (arts. 61 e 62), muitas delas objetivas, como a reincidência. A 

reincidência, a propósito, obsta ex lege inúmeros benefícios, sendo que, vedado seu 

reconhecimento pelo juiz, haveria decisão contra legem. 

A título de exemplo, o tráfico poderia ser privilegiado diante do fato de o acusador 

se olvidar de mencionar eventual reincidência, propiciando ao acusado a redução de pena e a 

fixação de regime brando, em detrimento do tratamento isonômico em relação a outros 

reincidentes. Nada justifica, portanto, que tais aspectos sejam retirados daquele que é o 

presidente do processo e destinatário das provas. 

 
27 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil. Vol. I. 
Teoria do Processo Civil. São Paul: Revista dos Tribunais, 2015, p. 539. 
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Nesse sentido, sugere-se a manutenção da redação hoje vigente: 

Art. 498   Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença 

condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, 

bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. 

Trata-se, assim, de modificação que se orienta no sentido de harmonizar essa 

regra com o princípio do impulso oficial, bem como com a autonomia funcional da 

magistratura, a qual envolve liberdade de convencimento. 

*** 

Finda a “pauta mínima”, tratada neste capítulo, passa-se aos outros ajustes que a 

AMB também reputa necessários.  

 

III. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

O processo penal deve ser sinônimo de garantia aos imputados contra as 

arbitrariedades estatais, sem perder de vista a necessidade de efetividade da prestação 

jurisdicional. Diante dessa premissa, o Substitutivo ao texto do PL 8045/2010 orienta que a 

interpretação das leis processuais penais deve ser norteada pela proibição de excessos, 

privilegiando a dignidade da pessoa humana. Além disso, conforme regra já prevista hoje, a 

lei processual penal admitirá analogia e interpretação extensiva, sendo vedada, contudo, a 

ampliação do sentido das normas restritivas de direitos e garantias fundamentais. 

 

III.I. Ajustes ao art. 1º28 

Ao longo dos últimos anos, o Código de Processo Penal sofreu substanciais 

alterações para o aprimoramento das garantias fundamentais dos acusados. No entanto, o 

Código de Processo Penal Militar foi esquecido pelo legislador, de modo que inovações 

importantíssimas introduzidas no Código de Processo Penal não encontram paralelo no 

 
28 Art. 1º O processo penal rege-se, em todo o território nacional, por este Código, bem como pelos princípios 
fundamentais constitucionais e pelas normas previstas em tratados e convenções internacionais dos quais seja 
parte a República Federativa do Brasil. 
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estatuto processual militar. Essa situação, muitas vezes não corrigida por uma interpretação 

sistêmica do ordenamento jurídico, retira garantias fundamentais do servidor público militar.  

Além disso, a necessidade de atualização do Código de Processo Penal Militar 

ainda se evidencia pelo disposto no § 5º do art. 125 da Constituição da República29, que 

estabelece competência monocrática para o juiz de direito do juízo militar da Justiça Estadual 

nos crimes militares praticados contra civis. O Código de Processo Penal Militar, de 1969, 

contudo, somente prevê rito processual para julgamento por órgão colegiado em primeiro 

grau de jurisdição, não se conciliando com a previsão constitucional. 

Observar também que, com a entrada em vigor da Lei 13.491/17, o conceito de 

crime militar foi significativamente ampliado, de modo que a Justiça Militar passou a julgar 

crimes que anteriormente não estavam inseridos no universo da Justiça especializada.  

Logo, evidencia-se que todas as garantias fundamentais dos acusados e 

condenados devem ser igualmente asseguradas aos servidores militares. Por tais razões, 

sugere-se a inserção de um parágrafo no art. 1º do texto do Substitutivo, com a seguinte 

redação: 

Art. 1º [...] 

Parágrafo único. As disposições deste Código se aplicam aos processos 

relativos aos crimes militares, em especial aos processos de competência 

singular do juiz de direito do juízo militar, salvo expressa disposição em 

contrário. 

 

III.II. Ajustes ao art. 2º30 

Mostra-se imprescindível a previsão de que o processo penal visa à proteção 

constitucional de todos os envolvidos no curso do processo, sejam eles investigado e réu; 

vítima; testemunhas; peritos; defensores; acusadores; julgadores; sociedade; e Estado. 

Sugere-se, portanto, a inclusão do seguinte dispositivo ao art. 2º: 

 
29 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição [...] § 
5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos 
contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a 
presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. 
30 Art. 2º As garantias processuais previstas neste Código serão observadas em toda forma de intervenção penal, 
incluindo as medidas de segurança, com estrita obediência ao devido processo legal constitucional. 
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Art. 2º [...] 

Parágrafo único. A proteção das garantias constitucionais destina-se a todos 

envolvidos no procedimento de persecução criminal, de modo que nas ações 

penais públicas também a coletividade deverá ser protegida, cabendo aos 

Poderes e órgãos públicos adotarem mecanismos lícitos, técnicos e 

modernos para assegurar a eficácia na apuração criminal, com base no 

princípio da verdade real possível, e no fornecimento de provas aptas ao 

julgamento mais justo. 

 

III.III. Ajustes ao art. 3º31 

Considera-se que melhor seria substituir o termo “procedimentais” por 

“processuais”, constante na redação do caput do artigo 3º, a fim de não prejudicar o bom 

andamento do inquérito policial. Ressalta-se, por oportuno, que essa alteração redacional não 

impediria o advogado de ter acesso aos documentos que já constam das investigações. 

Desse modo, sugere-se a seguinte redação para o art. 3º do substitutivo: 

Art. 3º Todo processo penal realizar-se-á sob o contraditório e a ampla 

defesa, garantida a efetiva manifestação do defensor técnico em todas as 

fases processuais. 

 

III.IV. Ajustes ao art. 4º32 

O processo acusatório, que veio substituir o inquisitivo, pretendia repelir a figura 

do juiz-acusador. Para tanto, foi criado o Ministério Público, como órgão encarregado da 

acusação pública. No entanto, a função de defesa dos réus não foi atribuída ao Poder 

Judiciário, de modo que permaneceu como competência dos advogados.  

O sistema acusatório não pode, destarte, ser tido como um modelo baseado 

exclusivamente nos direitos do investigado e do réu. Assim, como não pode existir o juiz-

acusador, também não pode, igualmente, existir o “juiz-defensor”, que funcione nos 

 
31 Art. 3º Todo processo penal realizar-se-á sob o contraditório e a ampla defesa, garantida a efetiva manifestação 
do defensor técnico em todas as fases procedimentais. 
32 Art. 4º O processo penal terá estrutura acusatória, nos limites definidos neste Código, vedada a iniciativa do 
juiz, salvo em favor das garantias do investigado, na fase de investigação e a substituição da atuação probatória 
do órgão de acusação. 
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processos exclusivamente como protetor dos direitos do acusado, pois isso geraria 

desequilíbrio processual.  

Portanto, o juiz deve ser imparcial, zelando, ao mesmo tempo, pela garantia 

constitucional da ampla defesa, sem, no entanto, descurar os elevados interesses da 

sociedade no persistente e inevitável combate ao crime. O processo penal moderno deve ser, 

então, não somente o campo em que o réu se defende amplamente da acusação que lhe é 

feita, mas também deve ser a seara em que o Estado, por meio de seus órgãos de acusação, 

procura exercer, dentro dos limites constitucionais e legais, o seu jus puniendi, assegurando, 

dessa forma, o interesse da segurança pública, que, no dizer do art. 144, caput, da 

Constituição Federal é direito de todos e dever do Estado.  

Não se pode ter uma visão unilateral do processo penal, somente com vistas à 

proteção dos direitos do investigado ou réu, sob pena de se infringir abertamente a garantia 

constitucional do contraditório, que, a teor do inciso LV do art. 5º da Lei Maior, protege “Os 

Litigantes em processos judiciais ou administrativos”.  

Dessa forma, sugere-se a seguinte redação para o art. 4º: 

Art. 4º. O processo penal terá estrutura acusatória, nos limites definidos 

neste Código, não podendo o juiz atuar de forma a substituir a atuação 

probatória da acusação ou da defesa, podendo complementá-la, porém, 

para formação de seu convencimento, sem prejuízo da fiel observância das 

garantias fundamentais do investigado e do réu. 

 

IV.  AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

A audiência de custódia, como é cediço, consiste na apresentação do preso em 

flagrante à presença do juiz competente. Nessa oportunidade, serão ouvidos, além do 

acusado, o Ministério Público e a Defensoria Pública ou advogado do acusado.  

Nesse contexto, a fim de cumprir com a finalidade da audiência, o juiz deverá 

analisar a prisão sob o aspecto da legalidade. Para tanto, o Magistrado deverá examinar a 

regularidade do flagrante e a necessidade de adequação da continuidade do encarceramento. 

Além disso, caberá ao juiz analisar a aplicabilidade de medidas cautelares ou a concessão da 

liberdade, bem como avaliar eventuais ocorrências de tortura ou de maus-tratos, entre outras 

possíveis lesões de direitos e irregularidades. 
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A implementação das audiências de custódia está prevista em pactos e tratados 

internacionais de direitos humanos internalizados pelo Brasil, a exemplo do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Além 

disso, a promoção das audiências de custódia foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, 

ao julgar a ADI 5240 e a ADPF 347, bem como foi regulamentada pelo Conselho Nacional de 

Justiça. 

Desde a sua implementação, foram realizadas mais de 758 mil audiências de 

custódia em todo o país, com a atuação de pelo menos 3 mil Magistrados, o que contribuiu 

para a redução de 10% na taxa de presos provisórios33. Razão disso, desde 2019, a qualificação 

e a consolidação das audiências de custódia têm sido um dos temas trabalhados em parcerias 

entre o Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o escopo de 

enfrentar as adversidades estruturais no sistema prisional e socioeducativo do país.  

Diante dessas premissas que verificam a necessidade de especialização cada vez 

maior da audiência de custódia, o PL 8045/2010 insere a referida audiência no bojo da 

proposta ao novo Código de Processo Penal. Assim, o texto passa a conferir-lhe tratamento 

minudente e atento às peculiaridades e dificuldades do mundo dos fatos, admitindo-se não 

apenas a eventual dilação de prazo para audiência, mas também a realização da 

videoconferência, de modo a preservar o controle de legalidade da prisão. 

Nesse passo, em atenção ao substitutivo ao PL 8045/2010, a audiência de custódia 

passa a ser viabilizada no art. 618, nos casos de prisão em flagrante ou por força de mandado 

de prisão preventiva. O referido artigo descreve o procedimento de audiência de custódia e 

traz à luz a importância da positivação do procedimento no que diz respeito às políticas de 

segurança pública e garantia dos direitos fundamentais.  

Nesse passo, registra-se que a audiência de custódia tem funcionado como 

relevante instrumento de controle da população carcerária, evitando-se o agravamento da 

situação de superlotação das penitenciárias. Além disso, a audiência de custódia tem auxiliado 

o Poder Judiciário no que tange à tutela dos direitos e garantias fundamentais, sobretudo 

daqueles relacionados à liberdade e à integridade física e psíquica do investigado. No entanto, 

em prol da defesa do instituto, algumas alterações no texto merecem destaque.  

 

 
33 https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/audiencia-de-custodia/ 
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IV.I.  Ajustes ao § 4º do art. 61834 

No que tange o § 4º, que escalona a ordem da oitiva a ser realizada pelo juiz na 

audiência, sugere-se que o preso seja ouvido antes dos demais participantes da audiência. 

Dessa forma, preconiza-se que, somente após isso, sejam escutados o Ministério Público e a 

defesa, nessa respectiva ordem. Ademais, de acordo com a redação apresentada, vale frisar 

que não cabe ao preso formular requerimentos, de modo que tal formulação deve ser 

garantida tão somente ao seu defensor, quando oportuno.  

Diante desses fundamentos, sugere-se a seguinte redação para § 4º do art. 618:  

Art. 618 [...] 

§ 4º Na audiência, o juiz ouvirá o preso. Em seguida, ouvirá o Ministério 

Público e a defesa técnica, decidindo em seguida, de forma fundamentada, 

sobre a situação cautelar da pessoa presa e outras providências se houver 

suspeita de conduta ilegal contra ela.  

 

IV.II. Ajustes ao § 5º do art. 61835 

Além disso, entende-se por necessário a remodelação do texto do § 5º, que trata 

da possibilidade de a oitiva ser utilizada como meio de prova contra o depoente. Isso, porque, 

não obstante a oitiva não ser utilizada como meio de prova contra o acusado, essa deve servir 

como elemento de prova de que não houve ilegalidade, tortura, maus-tratos e violação dos 

direitos do preso, caso seja suscitada futura alegação no processo. 

Diante desses fundamentos, sugere-se a seguinte redação para § 5º do art. 618:  

Art. 618 [...] 

§ 5º A oitiva de que trata o parágrafo anterior versará, exclusivamente, sobre 

a legalidade e a necessidade da prisão, a ocorrência de tortura ou de maus-

tratos, aferição dos direitos assegurados ao preso e, ressalvada a 

comprovação da ausência desses ilícitos, não poderá ser utilizada como meio 

de prova contra o depoente. 

 
34 Art. 618 [...] § 4º Na audiência, o juiz ouvirá o Ministério Público. Em seguida, ouvirá o preso que formulará 

seus requerimentos pertinentes ao ato, e, após a manifestação da defesa técnica, decidirá fundamentadamente 
sobre a situação cautelar da pessoa presa. 
35 Art. 618 [...] § 5º A oitiva de que trata o parágrafo anterior não poderá ser utilizada como meio de prova contra 
depoente e versará, exclusivamente, sobre a legalidade e a necessidade da prisão, a ocorrência de tortura ou de 
maus-tratos e os direitos assegurados ao preso. 
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IV.III. Ajustes ao § 7º do art. 61836 

Ademais, ao analisar o § 7º, que veda por completo a presença dos agentes 

policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência, pressupõe-se 

erroneamente que tais agentes de segurança constrangerão ou ameaçarão o preso. Raciocínio 

que, ao cabo, desprestigia os agentes policiais e não condiz com a realidade. Desse modo, 

sugere-se que a vedação não seja peremptória, ressalvando-se os casos específicos em que a 

presença dos agentes se faça necessária à condução da audiência. 

Diante desses fundamentos, sugere-se a seguinte redação para § 7º do art. 618:  

Art. 618 [...] 

§ 7º Salvo se imprescindível, é vedada a presença dos agentes policiais 

responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência. 

 

IV.IV. Supressão do § 13 do art. 61837 

O § 13 do art. 618 possibilita, nos delitos tratados no art. 109 da Constituição, que 

quando o município do local da prisão não coincidir com sede da Justiça Federal, poderá o 

preso ser apresentado ao órgão jurisdicional estadual que, após a realização da audiência, 

remeterá os autos ao juízo federal competente. Embora louvável a preocupação com a 

celeridade na aferição das condições do preso, verifica-se que as competências das Justiças 

são matérias fixadas pela Constituição da República. Assim, para se obstar eventuais 

consequências danosas no que se refere a nulidades absolutas na atuação dos juízes, sugere-

se a supressão do § 13, do art. 601, até que emenda constitucional permita nova delegação 

de competência nesse sentido. 

 

 
36 Art. 618 [...] § 7º É vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação 
durante a audiência. 
37 Art. 618 [...] § 13. Nos delitos tratados no art. 109 da Constituição, quando o município do local da prisão não 
coincidir com sede da Justiça Federal, o preso será apresentado ao órgão jurisdicional estadual que, após a 
realização da audiência, remeterá os autos ao juízo federal competente. 
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V. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

V.I. Supressão dos arts. 1238 e 1339 

Não obstante o mérito da proposta, os referidos dispositivos apenas retardarão a 

marcha processual, tendo em vista que, ao fim e ao cabo, trazem comando insubsistente, 

sobretudo considerando que a autoridade policial não tem poder de decisão quanto ao mérito 

da acusação. É ainda questionável os motivos pelos quais a autoridade policial, diante da 

manifestação do investigado, deva abrir vista dos autos também à acusação. Nessa quadra, 

deve-se ressaltar que toda violação de direitos ocorrida na fase policial é passível de 

impugnação pelos mecanismos processuais disponíveis.  

Sugere-se, assim, a supressão dos arts. 12 e 13 do Projeto. 

 

V.II. Ajustes ao art. 21 e 23 

Com o objetivo de evitar que sejam subutilizados os elementos de informação 

colhidos em sede inquérito, sob a alegação de confissões obtidas mediante coação e/ou 

depoimentos que não reproduzem o que de fato foi dito pelo depoente, sugere-se que, 

sempre que possível, seja o registro dos depoimentos feitos por meios ou recursos de 

gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica simular, destinada a obter maior fidelidade 

das informações. 

Sugere-se, portanto, o acréscimo de parágrafo único ao art. 2140: 

Art. 21 [...] 

Parágrafo único. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do 

investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou 

recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, 

inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. 

 
38 Art. 12. É direito do investigado ser ouvido pela autoridade competente antes que a investigação criminal seja 
concluída. Parágrafo único. A autoridade tomará as medidas necessárias para que seja facultado ao investigado 
o exercício do direito previsto no caput deste artigo, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
39 Art. 13. O material produzido em investigação defensiva poderá ser juntado ao inquérito, a critério da 
autoridade policial, que fundamentará eventual indeferimento. 
40 Art. 21. O inquérito policial poderá tramitar por meio eletrônico. 
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Quanto à iniciativa para requisição do inquérito policial, registra-se que não há 

justificativa para que o juiz não possa requisitar sua instauração. Tal procedimento está hoje 

disciplinado no art. 5, inciso II, do Código de Processo Penal. Trata-se de algo relativamente 

comum e que em nada prejudica os direitos e garantias fundamentais (inclusive a garantia do 

julgamento imparcial), além de ainda reforçar o compromisso estatal com a segurança pública 

— devendo-se frisar que requisitar a instauração do inquérito não se confunde com a 

determinação de diligências investigativas, algo que, de fato, não compete ao magistrado, mas 

à autoridade policial e à acusação.  

Ademais, se qualquer pessoa que tenha conhecimento da prática de infração 

penal pode comunicá-la à polícia investigativa, mais ainda o juiz deve poder requisitá-la, sob 

pena de contrassenso lógico. 

Sugere-se, portanto, o acréscimo seguinte ao art. 2341: 

Art. 23. O inquérito policial será iniciado: 

I - de ofício. 

II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público; 

III - a requerimento, verbal ou por escrito, da vítima ou de seu representante 

legal. 

 

V.IV. Supressão do §4º do Art. 3242. 

Considerando que inquéritos em curso não podem ser usados para fins de maus 

antecedentes, a vedação de serem apenas mencionados nos atestados de antecedentes não 

merece prosperar. Aliás, pode ser de grande relevância tanto para a defesa como para a 

acusação, no curso da ação penal, esclarecer o resultado de tais inquéritos. Assim, 

recomenda-se a supressão do § 4º. 

 

 
41 Art. 23. O inquérito policial será iniciado: I - de oficio. II - mediante requisição do Ministério Público; [...] 
42 Art. 32. Reunidos elementos suficientes que apontem para a autoria da infração penal, o delegado de polícia 
cientificará o investigado, atribuindo-lhe, fundamentadamente, a condição jurídica de indiciado, respeitadas 
todas as garantias constitucionais e legais [...] § 4º Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, o 
delegado de polícia não poderá mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra os 
requerentes ou seu indiciamento, salvo no caso de existir condenação anterior. 
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V.V. Ajustes ao art. 39 e adequação de numeração dos Incisos do §4º do Art. 39 

A fim de garantir maior celeridade na homologação do acordo de não persecução 

penal, a lei poderia permitir uma única audiência para que o Ministério Público ofertasse a 

proposta, a defesa se manifestasse de pronto e o juiz, em caso de aceitação, homologasse o 

acordo. Não parece haver justificativa para a designação de dois atos para a verificação de 

requisitos legais simples, sem complexidade. A reunião em uma só audiência, ademais, 

satisfaz com mais nitidez a celeridade e economia processuais. Ademais, implica em custo à 

parte comparecer na sede do Ministério Público e, posteriormente, em juízo, quando poderia 

fazê-lo em uma única solenidade. 

Diante dessas considerações, sugere-se a seguinte redação ao art. 3943: 

Art. 39 [...] 

§ 1º Havendo consenso entre o suposto autor do fato e o Ministério Público 

quanto à viabilidade de celebração do acordo, será realizada audiência de 

composição de danos com a vítima. Em caso de infração penal que afete 

interesse transindividual, como o meio ambiente, o Ministério Público proporá 

a composição civil. 

[...] 

§ 9º Para a homologação do acordo de não persecução penal, o juiz, na 

audiência prevista no § 1º, deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da 

oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. 

Há, ainda, uma questão formal a ser analisada. O § 4º do art. 3944 não tem cinco 

incisos, mas apenas três, de forma que se sugere a adequação da numeração dos incisos do 

§ 4º do art. 39. 

 
43 Art. 39 [...] § 1º Havendo consenso entre o suposto autor do fato e o Ministério Público quanto à viabilidade 
de celebração do acordo, será realizada audiência de composição de danos com a vítima, na sede do Ministério 
Público. Em caso de infração penal que afete interesse transindividual, como o meio ambiente, o Ministério 
Público proporá a composição civil. [...] § 9º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será 
realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na 
presença do seu defensor, e sua legalidade. 
44 Art. 39 [...] § 4º São condições do acordo de não persecução penal: I - prestar serviço à comunidade ou a 
entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um sexto a um 
terço, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do disposto na legislação penal. II – pagar 
prestação pecuniária, a ser espulada nos termos da legislação penal, a entidade pública ou de interesse social, 
a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais 
ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; e, se for o caso, V - cumprir, por prazo determinado, 
outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal 
imputada. 
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V.VI. Ajustes ao art. 5945. 

No capítulo que se refere à ação penal, o art. 59 dispõe que nos crimes de ação 

penal privada, o juiz, a requerimento da parte, encaminhará os autos à Defensoria Pública para 

oferecer a queixa  

Tem-se, contudo, que não é possível que o juiz encaminhe a parte à Defensoria 

Pública para o ajuizamento de ação penal privada. Cabe ao ofendido procurar diretamente a 

Defensoria, que analisará se é o caso de patrocinar seus interesses. Por esses motivos, sugere-

se a redação seguinte para o art. 59: 

Art. 59. Nos crimes de ação penal privada, a parte que apresentar condição de 

pobreza deverá recorrer à Defensoria Pública para oferecimento da queixa. 

Parágrafo único. Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover às 

despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio 

sustento ou da família. 

 

VI. SUJEITOS DO PROCESSO 

O tema atinente aos sujeitos do processo (Título IV do Substitutivo) sofreu 

alterações substanciais. Cabe destacar que o título em discussão engloba os Capítulos “Do 

Juiz”, “Do Ministério Público”, “Da Defensoria Pública”, “Do acusador e de seu defensor”, “Do 

assistente e da ação civil” e “Dos auxiliares da Justiça”. 

Sobre o Capítulo “Do Juiz” (arts. 77 ao 81), destaca-se a ampliação dos casos de 

suspeição, com a inserção da figura do companheiro como motivo de impedimento, e a 

possibilidade de, a qualquer momento, o juiz poder se declarar suspeito, inclusive por razões 

de foro íntimo. Frisa-se, de antemão, que essas alterações são meritórias e caminham no 

sentido de assegurar um processo penal imparcial, em consonância ao que a sociedade espera 

da Justiça brasileira. 

 
45 Art. 59. Nos crimes de ação penal privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, 
encaminhará os autos à Defensoria Pública para oferecer a queixa. Parágrafo único. Considerar-se-á pobre a 
pessoa que não puder prover às despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio 
sustento ou da família. 
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A despeito das observações supra, entende a AMB que alguns ajustes pontuais se 

fazem necessários, como forma de aperfeiçoar a proposição. 

 

VI.I Ajustes ao art. 80, incisos I e V46. Suspeição. 

O primeiro ajuste se refere aos casos de suspeição elencados no art. 80 do 

Substitutivo. A relação de simples amizade ou inimizade entre o juiz e o promotor ou o juiz e 

o advogado não pode ser causa de suspeição. O que conduz à imparcialidade é a amizade 

íntima, ou a inimizade figadal. Ademais, a mera existência de relação social não poder servir 

para que seja suscitada a suspeição do magistrado. Mormente em cidades menores, a 

existência de relação social entre operadores do direito é quase inevitável, sem que isso afete 

a imparcialidade. Por isso, sugere-se a seguinte redação: 

Art. 80 [...] 

I - mantiver relação de amizade íntima ou de inimizade figadal com qualquer 

das partes ou seu advogado;  

[...] 

V - mantiver relação jurídica ou econômica com qualquer das partes, da qual 

se possa inferir risco à imparcialidade 

 

VI.II. Ajustes ao art. 8147. Suspeição. 

Ainda sobre o tópico suspeição, assim dispõe o art. 81 do Substitutivo, entende-

se necessário, entretanto, oportunizar a manifestação do juiz sobre a situação em discussão, 

de forma a possibilitar a apresentação de defesa e/ou demais considerações. Assim, sugere-

se o acréscimo de parágrafo único com a seguinte redação: 

Parágrafo único: A suspeição não pode ser reconhecida sem que antes seja 

dada a oportunidade para o arguido de suspeito se manifeste e se defenda. 

 

 
46 Art. 80. Em caso de suspeição, o juiz poderá ser recusado pelas partes. § 1º Há suspeição do juiz que manifestar 
parcialidade na condução do processo ou no julgamento da causa ou quando: I - mantiver relação de amizade 
ou de inimizade com qualquer das partes ou seu advogado; [...] V - mantiver relação jurídica, econômica ou social 
com qualquer das partes, da qual se possa inferir risco à imparcialidade;  
47 Art. 81. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte deliberadamente der motivo 
para criá-la. 
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VI.III. Ajustes ao art. 8548. Do acusado. 

É certo que o instituto do acordo de não persecução penal – a fase investigativa, 

de modo geral – ganhou grande destaque. Ainda, a prática forense indica haver dificuldade na 

nomeação de defensor público para acompanhar a fase pré-processual (audiência de custódia, 

acordo de não persecução penal etc.). Por esse motivo, sugere-se o acréscimo seguinte:  

Art. 85. Todo acusado terá direito a defesa, nas fases investigativa e 

processual, exigindo-se manifestação fundamentada por ocasião das 

alegações finais e em todas as demais oportunidades em que seja necessária 

ao efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório. 

§ 1º Se o acusado não tiver advogado e no foro não houver Defensoria 

Pública, ser-lhe-á nomeado defensor tanto para a fase investigativa como 

para a processual ou para o ato, ressalvado o seu direito de, a qualquer 

tempo, constituir outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se, caso 

tenha habilitação. O acusado arcará com as despesas do defensor designado 

pelo juiz, salvo quando não puder fazê-lo por impossibilidade material. 

 

VI.IV. Ajustes ao art. 8649. Do defensor. 

O tema “Do defensor” foi inserido no art. 86 do Substitutivo, que preceitua as 

disposições genéricas do assunto. Sobre o tópico, vale pontuar que, ainda que se justifique a 

atuação sem procuração, deve o instrumento ser juntado aos autos em prazo determinado, a 

fim de se regularizar a representação do interessado. Ademais, as intimações, atualmente, se 

fazem por meios mais céleres do que a carta, razão pela qual devem ser fornecidos o e-mail e 

 
48 Art. 85. Todo acusado terá direito a defesa em todos os atos do processo penal, exigindo-se manifestação 
fundamentada por ocasião das alegações finais e em todas as demais oportunidades em que seja necessária ao 
efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório. § 1º Se o acusado não tiver advogado e no foro não houver 
Defensoria Pública, ser-lhe-á nomeado defensor para o processo ou para o ato, ressalvado o seu direito de, a 
qualquer tempo, constituir outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. O acusado 
arcará com as despesas do defensor designado pelo juiz, salvo quando não puder fazê-lo por impossibilidade 
material. 
 
49 Art. 86. O defensor poderá ingressar no processo ou atuar na fase de investigação ainda que sem instrumento 
de mandato. § 1º Ao peticionar, o defensor deverá informar o seu endereço profissional para efeito de intimação, 
devendo mantê-lo atualizado. § 2º Na hipótese do caput deste artigo, o defensor deverá apresentar à autoridade 
competente o instrumento de mandato no prazo de quinze dias, salvo se for constituído para patrocinar os 
interesses do réu no ato de interrogatório. 
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número do telefone celular do defensor, evitando-se a procrastinação das intimações. Por 

esses motivos, sugere-se a seguinte redação: 

Art. 86. O defensor poderá ingressar no processo ou atuar na fase de 

investigação ainda que sem instrumento de mandato. 

§ 1º Ao peticionar, o defensor deverá informar o seu endereço profissional, 

e-mail e telefone celular para efeito de intimação, devendo mantê-los 

atualizado. 

§ 2º Na hipótese do caput deste artigo, o defensor deverá apresentar à 

autoridade competente o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) 

dias. 

 

VI.V. Supressão dos arts. 90, 91 e 93. Interrogatório. 

Quanto ao art. 9050, trata-se de dispositivo vago que, para além de presumir que 

as autoridades atuam de modo irregular na condução do feito, não precisam ser reforçados 

no texto do Código porque já são coibidas tanto pelas normas constitucionais como por 

normas legais diversas (além, é claro, das normas internas de cada órgão, que punem toda e 

qualquer conduta irregular de juízes, promotores, delegados, entre outros.). Por esse motivo, 

sugere-se a supressão do art. 90. 

No que se refere ao art. 9151, o dispositivo gera dúvidas que podem comprometer 

a boa condução da audiência. Em primeiro lugar, o investigado ou acusado, por meio de seu 

advogado, possui amplo acesso a todos os atos processuais (provas, petições, etc.), de modo 

que, no início do ato, não há necessidade de ser lido o inteiro teor dos fatos ou os elementos 

 
50 Art. 90. Será respeitada em sua plenitude a capacidade de compreensão e discernimento do interrogando, não 
se admitindo o emprego de métodos ou técnicas ilícitas nem qualquer forma de coação, intimidação ou ameaça 
contra a liberdade de declarar, sendo irrelevante, nesse caso, o consentimento da pessoa interrogada. § 1º A 
autoridade responsável pelo interrogatório não poderá prometer vantagens sem expresso amparo legal. § 2º O 
interrogatório não se prolongará por tempo excessivo, impondo-se o respeito à integridade física e mental do 
interrogando. O tempo de duração do interrogatório será expressamente consignado no termo de declarações. 
51 Art. 91. Antes do interrogatório, o investigado ou acusado receberá as informações preliminares. Será ele 
informado: I - do inteiro teor dos fatos que lhe são imputados ou, estando ainda na fase de investigação, dos 
elementos informativos então existentes; II - de que poderá entrevistar-se, em local reservado e por tempo 
razoável, com o seu defensor; III - de que as suas declarações poderão eventualmente ser utilizadas em desfavor 
de sua defesa; IV - do direito de permanecer em silêncio, não estando obrigado a responder a uma ou mais 
perguntas em particular, ou todas que lhe forem formuladas; V - de que o silêncio não importará confissão nem 
poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Parágrafo único. O disposto na parte final do inciso I do caput 
deste artigo, não obriga a autoridade a revelar as fontes de prova já identificadas ou a linha de investigação 
adotada. 
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informativos. Ainda, o direito de entrevistar-se com o interrogando é prerrogativa de todo 

advogado, que pode exercê-la a qualquer momento mediante simples requerimento ao juiz 

ou à autoridade policial, antes do início do interrogatório, evitando assim que o ato se 

prolongue por tempo desnecessário. Quanto aos incisos III, IV e V, por optar o Código por 

considerar o interrogatório meio de defesa, indiscutivelmente cabe ao advogado instruir o 

investigado ou acusado sobre a melhor tática a ser adotada, não podendo qualquer 

autoridade pública se substituir ao causídico nessa função, sob pena de comprometimento do 

sistema acusatório. Nessa linha, ao advogado compete alertar seu cliente sobre suas 

declarações e sobre o direito de permanecer ou não em silêncio. Imposições que tornarão o 

ato mais demorado e complexo, sendo suficientes aquelas já previstas. Assim, sugere-se a 

supressão do art. 91. 

Quanto ao art. 9352, vale pontuar adequação do Código à realidade digital e 

acessível a todos, motivo pelo qual não se justifica sejam as declarações prestadas reduzidas 

a termo ou que possa qualquer sujeito do processo solicitar a transcrição do áudio a fim de 

obter cópia do material produzido. Por esse motivo, sugere-se a supressão do art. 93. 

 

VI.VI. Ajustes ao art. 9853. Interrogatório. 

Quanto ao fornecimento de informações ao acusado, são feitas as mesmas 

observações atinentes ao art. 91. No tocante ao parágrafo único, segundo o art. 59 do Código 

Penal, é dever do juiz indagar não apenas a respeito das condições e a vida pregressa do 

acusado, mas sim acerca de todas as circunstâncias judiciais ali previstas. Por esse motivo, 

sugere-se as seguintes alterações: 

Art. 98. No interrogatório realizado em juízo, caberá à autoridade judicial 

proceder à sua qualificação. 

Parágrafo único. Na primeira parte do interrogatório, o juiz indagará também 

sobre todas as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do Código Penal. 

 

 
52 Art. 93. As declarações prestadas serão reduzidas a termo, lidas e assinadas pelo interrogando e seu defensor, 
assim como pela autoridade responsável pelo ato. Parágrafo único. Se o interrogatório tiver sido gravado ou 
filmado, o interrogando ou seu defensor poderá solicitar a transcrição do áudio e obter, imediatamente, a cópia 
do material produzido. 
53 Art. 98. No interrogatório realizado em juízo, caberá à autoridade judicial, depois de fornecer ao acusado as 
informações preliminares, proceder à sua qualificação. Parágrafo único. Na primeira parte do interrogatório, o 
juiz indagará também sobre as condições e oportunidades de desenvolvimento pessoal do acusado e outras 
informações que permitam avaliar a sua conduta social. 
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VI.VII. Ajustes ao art. 10154. Interrogatório do réu preso. 

O art. 101 do Substitutivo prescreve que o interrogatório do réu ocorre, em regra, 

na sede do juízo e, excepcionalmente, poderá ser utilizado sistema de videoconferência. 

A tecnologia recente (e aprimorada) comprovou a eficiência da audiência remota, 

além da considerável economia de recursos públicos. Ademais, a audiência remota evita 

custosos e perigosos deslocamentos de presos e de policiais. Logo, deve-se inverter a 

preferência, de modo a priorizar a audiência por videoconferência, deixando a audiência na 

sede do juízo como medida excepcional. Ressalte-se que os objetivos constantes do §2º deste 

dispositivo somente se concretizam com a audiência por videoconferência, pois são 

incompatíveis com a audiência na sede do juízo. Assim, sugere-se a seguinte redação: 

Art. 101. O interrogatório do réu preso, como regra, será realizado por 

sistema de videoconferência e, excepcionalmente e mediante decisão 

fundamentada, na sede do juízo.  

[...] 

§ 2º O interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro 

recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, será 

realizado como forma de se atender às seguintes finalidades: 

 [...] 

§ 5º No sistema de interrogatório por videoconferência, fica garantido, além 

do direito à entrevista do acusado e seu defensor, o acesso a canais 

telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no 

presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este 

e o preso. 

 

 
54 Art. 101. O interrogatório do réu preso, como regra, será realizado na sede do juízo, devendo ser ele 
requisitado para tal finalidade. [...] § 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a 
requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro 
recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para 
atender a uma das seguintes finalidades: [...] § 5º Se o interrogatório for realizado por videoconferência, fica 
garantido, além do direito à entrevista do acusado e seu defensor, o acesso a canais telefônicos reservados para 
comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e 
entre este e o preso. 
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VI.VIII. Ajustes ao art. 10255. Do assistente e da ação civil. 

Deve-se permitir que o ofendido atue desde o início das investigações, ou seja, a 

partir do mesmo momento em que se confere a faculdade ao investigado. Sugere-se, 

portanto, a seguinte redação: 

Art. 102. Em todos os termos da investigação ou do processo penal, poderá 

intervir, como assistente do Ministério Público, a vítima ou, no caso de 

menoridade ou de incapacidade, o seu representante legal ou, na sua falta, 

por morte ou ausência, os seus herdeiros, conforme o disposto na legislação 

civil. 

 

VI.IX. Ajustes ao art. 10456. Do assistente. 

Ainda sobre a figura do assistente, não há razões para que o assistente seja 

impedido de arrolar testemunhas, juntar documentos ou indicar assistente técnico, como o 

fazem as partes. Também não há razões para a limitação de seu recurso, mormente quando 

se trata da preservação do interesse da vítima. Sugere-se, assim, o seguinte acréscimo: 

Art. 104. Ao assistente será permitido propor meios de prova, arrolar 

testemunhas até o máximo legal, juntar documentos, indicar assistente 

técnico, formular perguntas às testemunhas, à vítima e ao acusado, requerer 

medidas cautelares reais, participar dos debates orais, formular quesitos ao 

exame pericial, requerer diligências complementares ao final da audiência de 

instrução, apresentar memoriais e arrazoar os recursos interpostos pelo 

Ministério Público ou por ele próprio, nas hipóteses de absolvição, absolvição 

sumária, rejeição da denúncia no procedimento do Tribunal do Júri ou de 

extinção da punibilidade.  

[...] 

 
55 Art. 102. Em todos os termos do processo penal, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, a 
vítima ou, no caso de menoridade ou de incapacidade, o seu representante legal ou, na sua falta, por morte ou 
ausência, os seus herdeiros, conforme o disposto na legislação civil. 
56 Art. 104. Ao assistente será permitido propor meios de prova, formular perguntas às testemunhas, à vítima e 
ao acusado, requerer medidas cautelares reais, participar dos debates orais, formular quesitos ao exame pericial, 
requerer diligências complementares ao final da audiência de instrução, apresentar memoriais e arrazoar os 
recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nas hipóteses de absolvição, absolvição sumária, 
rejeição da denúncia no procedimento do Tribunal do Júri ou de extinção da punibilidade. [...] § 3º O recurso do 
assistente limitar-se-á ao reconhecimento da autoria e da existência do fato. 
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§ 3º O recurso do assistente limitar-se-á ao reconhecimento da autoria e da 

existência do fato, bem como à pretensão indenizatória da vítima. 

 

VII. DIREITOS DA VÍTIMA 

Uma das grandes inovações propostas pelo Projeto foi, sem dúvida, trazer a 

descrição de uma série de direitos que se devem assegurar às vítimas de infrações penais. Essa 

proposta representa uma virada de compreensão a respeito dos propósitos do processo 

penal, que historicamente esteve centralizado na figura do acusado, em manifesta negligência 

no que tange aos direitos da vítima. Destarte, essa disciplina afigura-se meritória e, portanto, 

bem-vinda. Contudo, faz-se necessário refletir sobre a definição dada ao conceito de vítima. 

O Projeto, na forma do Substitutivo, define “vítima” como sendo quem suporta os 

efeitos da infração penal, conforme se observa na disposição do art. 11157. 

A infração penal pode irradiar os mais diversos efeitos, os quais podem recair 

sobre uma infinidade de pessoas. Imagine-se, por exemplo, o caso de um latrocínio, cujos 

múltiplos efeitos serão suportados pelos parentes e amigos da (efetiva) vítima, bem como 

pela comunidade como um todo. Os familiares e amigos suportam efeitos de ordem 

emocional pela dor da perda do ente querido, ao passo que a comunidade suporta, por 

exemplo, efeitos decorrentes do medo e da sensação de insegurança. 

Destaque-se, contudo, que um conceito alargado de vítima pode criar para o 

Estado um contexto de excesso de demanda que não se justifica, circunstância que pode 

repercutir negativamente na sua capacidade de assegurar, com efetividade, os direitos do 

ofendido. Aliás, a definição proposta pelo Projeto destoa das definições mais recorrentes no 

âmbito doutrinário, conforme se observa dos conceitos abaixo colacionados: 

“Ofendido, ou vítima, é o sujeito passiva da infração penal. E sujeito passivo 

é o titular do direito lesado ou posto em perigo pelo crime.”58 

“O ofendido é o sujeito passivo da infração penal, ou seja, o titular do bem 

jurídico lesado ou posto em perigo pela infração penal.”59 

 
57 Art. 111. Vítima é quem suporta os efeitos da infração penal. 
58 TOURINHO FILHO, Fernando Tourinho. Processo Penal. Vol. 2. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 543. 
59 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1654. 
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Nessa acepção, vítima é apenas o titular do direito lesado ou posto em perigo pela 

infração penal. Essa definição é mais precisa, porquanto delimita com maior rigor quem 

efetivamente se encontra em necessidade de tutela por parte do Estado, em razão da sua 

situação de vulnerabilidade pela lesão de direito sofrida em virtude de ato criminoso. 

Ressalte-se, por fim, que essa definição não afasta o exercício desses direitos por 

parte dos familiares próximos ou do representante legal nas hipóteses em que a vítima não 

puder exercê-los. Isso, porque o art. 113 do Projeto, na forma do Substitutivo, estende todos 

os direitos da vítima aos seus familiares próximos e representante legal, mas apenas para os 

casos em que ela não puder exercê-los diretamente. 

 

VII.I. Ajustes ao art. 111 

Diante dessas considerações, entende-se pertinente uma maior reflexão acerca da 

definição de “vítima” proposta pelo Substitutivo ao Projeto de novo Código de Processo. 

Nesse sentido, propõe-se a seguinte redação para o art. 111 do Substitutivo: 

Art. 111. Vítima é o titular do direito lesado ou posto em perigo pelo crime. 

 

VIII. JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Conforme se nota do Projeto de Lei nº 8045/2010, na redação dada pelo 

Substitutivo, a normatização da Justiça Restaurativa está centralizada em um Capítulo 

específico a ela dedicado, o Capítulo II, intitulado “Da Justiça Restaurativa Penal” (artigos 114 

ao 123), inserido no do Título V (“Da Recomposição Social”), sem prejuízo de outros artigos 

que também fazem menção ao tema, quais sejam, art. 27, inciso I, art. 112, inciso XVII, art. 

334, § 1º, art. 385, § 2º, e art. 452, incisos III e IV. 

Destaque-se, de início, que, conforme se observa das considerações a seguir 

expostas, andaria melhor o Legislativo caso esse tema da Justiça Restaurativa fosse tratado 

em legislação específica, por cuidar de instituto que permeia todos os seguimentos do direito, 

não constituindo uma especificidade do direito penal. De toda forma, caso não se acolha essa 

sugestão, o presente documento traz algumas considerações a respeito da disciplina proposta 

pelo Projeto de novo CPP, apontando a necessidade de ajustes pontuais. 

Eis o que se passa a demonstrar. 
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VIII.I. Necessidade de legislação específica 

 Em 31 de maio de 2016, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Sessão Plenária, 

por votação unânime dos Conselheiros, aprovou e promulgou a Resolução CNJ nº 225, de 31 

de maio de 2016, a qual: “Dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito 

do Poder Judiciário e dá outras providências”.  

Desde então, a Resolução CNJ nº 225/2016 é o marco normativo e a referência 

nacional a respeito dessa matéria — normativo que vem pautando a construção da política 

de Justiça Restaurativa em todos os Tribunais Estaduais e Tribunais Regionais Federais do 

país, conforme especificado nos próximos parágrafos. 

E essa política nacional da Justiça Restaurativa, que implica a construção de 

estruturas e fluxos nos Tribunais, em conexão com a sociedade, não pode ser 

desconsiderada na normatização do tema no contexto da reforma do Código de Processo 

Penal, sobremaneira diante dos seus significativos e exitosos resultados, inclusive no que 

diz respeito aos baixíssimos índices de reincidência, à satisfação de todos os envolvidos, à 

reparação de danos e à efetiva reinserção do autor da ofensa no contexto social. 

A Resolução CNJ nº 225/2016, em resumo: a) delineia a definição e os princípios 

da Justiça Restaurativa (artigos 1º e 2º); b) define as atribuições do CNJ (artigos 3º e 4º) e dos 

Tribunais (artigos 5º e 6º); c) estabelece fluxos para a derivação dos conflitos judicializados 

para as práticas restaurativas (artigos 7º ao 12); d) define requisitos, atribuições e vedações 

ao facilitador restaurativo (artigos 13 ao 15); e) traz diretrizes gerais sobre formação e 

capacitação (artigos 16 e 17); f) traça linhas gerais sobre monitoramento e avaliação (artigos 

18 a 20); e, por fim, g) traz outras providências (artigos 21 a 30). 

A Resolução CNJ nº 225/2016 define a Justiça Restaurativa nos termos seguintes: 

Art. 1º A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto ordenado e 

sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à 

conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais 

motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que 

geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado 

na seguinte forma:  

I - é necessária a participação do ofensor, e, quando houver, da vítima, bem 

como, das suas famílias e dos demais envolvidos no fato danoso, com a 
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presença dos representantes da comunidade direta ou indiretamente 

atingida pelo fato e de um ou mais facilitadores restaurativos;  

II - as práticas de Justiça Restaurativa serão coordenadas por facilitadores 

restaurativos capacitados em técnicas autocompositivas e consensuais de 

solução de conflitos próprias da Justiça Restaurativa, podendo ser servidor 

do tribunal, agente público, voluntário ou indicado por entidades parceiras;  

III - as práticas restaurativas terão como foco as necessidades de todos os 

envolvidos, a responsabilização ativa daqueles que contribuíram direta ou 

indiretamente para o fato danoso e o empoderamento da comunidade, 

destacando a necessidade de reparação do dano e da recomposição do 

tecido social rompido pelo fato danoso e as implicações para o futuro. 

Um primeiro ponto a ser ressaltado é que a Resolução CNJ nº 225/2016, como se 

vê em seu artigo 1º, mantém o entendimento da Justiça Restaurativa não apenas como um 

método de resolução de conflitos – apesar de conter um rol deles –, mas como uma verdadeira 

mudança dos paradigmas de convivência, voltada à conscientização dos fatores relacionais, 

institucionais e sociais motivadores da violência e da transgressão, de forma a envolver todos 

os integrantes da comunidade como sujeitos protagonistas da transformação rumo a uma 

sociedade mais justa e humana. 

E a normativa traz balizamentos principiológicos e de fluxo mínimos para a Justiça 

Restaurativa, de forma a definir sua identidade e a encorajar os Juízes a propor a sua 

implementação, evitando-se desvios perigosos e indesejados. Tais balizamentos e fluxos 

foram construídos com base em resultados práticos efetivos, constatados a partir das 

experiências de Justiça Restaurativa que se iniciaram e se desenvolveram nos mais de 10 anos 

que antecederam a confecção da Resolução CNJ nº 225/2016. Ou seja, a normativa pautou-

se em constatações objetivas e práticas efetivas e eficazes, e não, em teorias abstratas. 

Ademais, ainda que voltada ao âmbito do Poder Judiciário, como não poderia 

deixar de ser, dados os limites das atribuições e da competência normativa do CNJ, a 

Resolução CNJ nº 225/2016 procurou ressaltar que a Justiça Restaurativa é de 

responsabilidade de todos. Portanto, ela incentiva os Tribunais e seus Juízes, que são aqueles 

que iniciam os programas e projetos de Justiça Restaurativa — o que se tem mostrado 

importante para a sustentação desse modelo de justiça, dada a sua posição de legitimidade e 

de garantidores dos direitos fundamentais —, a dialogarem e se articularem com a sociedade 

civil e com as demais instituições públicas e privadas para a formação de um coletivo que 

enraíze a Justiça Restaurativa como política. 
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O desenho normativo estrutural da Política Nacional de Justiça Restaurativa passa, 

ainda, pelo incentivo, aos Tribunais, quanto à implantação e implementação, ou fortalecimento 

de programas, projetos e ações de Justiça Restaurativa, em toda a sua completude, sempre com 

respeito às características locais e à autonomia dos Tribunais decorrente do próprio Pacto 

Federativo, conforme art. 5º e 6º, 16, 18 e 28-A, da Resolução CNJ nº 225/2016, o que está 

consolidado no Planejamento da Política Nacional da Justiça Restaurativa no âmbito do Poder 

Judiciário, documento também aprovado pelo Plenário do CNJ. 

Como se nota, a Justiça Restaurativa compõe um Sistema próprio voltado à 

concretização do valor justiça, com identidade, racionalidade, princípios, estruturas e fluxos 

próprios, que são diferentes daqueles do Sistema de Justiça Criminal, mas que dialoga com 

este, respeitadas as identidades de cada qual.  

Nestes termos, o mais adequado é que o tema Justiça Restaurativa fosse tratado 

por meio de legislação específica, mas apropriada à sua característica de sistema, e não no 

corpo de um Código de Processo Penal, sob risco de ocorrer um desvirtuamento de sua 

essência e ela se tornar meramente um “instituto de barganha”, despida de sua potência 

transformadora, seja para vítima, a comunidade e para o ofensor. 

De toda forma, em não se acolhendo essa sugestão, a AMB tece algumas 

considerações a seguir, de sorte a apontar os dispositivos que merecem ajustes pontuais, para 

fins de aperfeiçoar o tratamento dessa matéria, que se tem mostrado extremamente positiva 

para o sistema de justiça brasileiro. 

 

VIII.II. Ajustes ao Enunciado do Capítulo II e aos arts. 114, caput, e 118, caput 

Conforme já delineado supra, a Justiça Restaurativa trata-se de um Sistema 

próprio, com identidade própria, diferente daquela do Sistema de Justiça Criminal, mas que, 

em certos pontos, estabelece pontos de contato para com este. Portanto, não existe uma 

Justiça Restaurativa que seja “Penal”, pelo que há incompatibilidade lógica e conceitual no 

termo “Justiça Restaurativa Penal”, que intitula o Capítulo II, do Título V. 

Diante dessas considerações, sugere-se a exclusão do termo “Penal” da 

denominação do Capítulo II, do Título V, para que passe a constar somente “Justiça 

Restaurativa”, o que também deve ser observado com relação a tal terminologia nos 

dispositivos do Capítulo em comento (114, caput; e 118, caput). 
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VIII.III. Ajustes ao art. 11460 

Os objetivos da Justiça Restaurativa são múltiplos e, entre eles, encontram-se, por 

exemplo, a reparação dos danos (não somente a quem os sofreu, mas também à 

comunidade), o atendimento das necessidades de todas as pessoas envolvidas no fato, a 

construção de responsabilidades individuais e coletivas e o fortalecimento da comunidade. 

Portanto, o termo mais abrangente, que abarca os objetivos acima de forma 

genérica, que deve constar no caput do art. 114, é “recomposição social”, pois a Justiça 

Restaurativa, a partir de suas práticas e seus métodos, visa à recomposição do tecido social 

rompido pelo fato danoso (no caso, o delito), e não o termo que ali está, “reintegração”. 

Ademais, nos incisos, faz-se necessário incluir outros objetivos da Justiça 

Restaurativa, quais sejam: a) a atenção às necessidades legítimas da vítima e do ofensor; b) o 

compartilhamento das responsabilidades entre ofensor, vítima, famílias e comunidade para 

superação das causas e consequências do ocorrido; e c) o fortalecimento da comunidade. 

Vale ressaltar que a “redução de índices de reincidência” é uma consequência que 

se constatou e se constata, ao longo de anos, a partir da avaliação dos resultados das práticas 

restaurativas. Isso, contudo, não significa que a redução de reincidência possa ser tratada 

como um objetivo — ao menos, não imediato — da Justiça Restaurativa. 

Por fim, afigura-se pertinente substituir a expressão “indenização” por 

“reparação”. Isso, porque o termo “indenização” encerra uma conotação mais associada a 

reparações de ordem pecuniária, cabendo salientar que a Justiça Restaurativa não se resumo, 

como é evidente, a essa forma de reparação de dano.  

Diante dessas considerações, sugere-se a seguinte redação para o art. 114: 

Art. 114. A Justiça Restaurativa é política pública destinada à recomposição 

social, com a participação da vítima, do autor do fato e da comunidade, e 

tem como objetivos: 

I – a promoção da reparação dos danos sofridos pela vítima; 

II – a reintegração social do autor do fato; 

 
60 Art. 114. A Justiça Restaurativa Penal é a política pública destinada a reintegração social, com a participação 

da vítima, do autor do fato e da comunidade, e tem por objetivos: I - a redução dos índices de reincidência; II - 

a reintegração social do autor do fato; III - a promoção da indenização dos danos sofridos pela vítima. 
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III – a atenção às necessidades legítimas da vítima e do autor do fato; 

IV – o compartilhamento das responsabilidades entre ofensor, vítima, 

famílias e comunidade para superação das causas e consequências do 

ocorrido; 

V – o fortalecimento da comunidade. 

 

VIII.IV. Ajustes ao art. 11861 

Como salientado acima, é imprescindível que as disposições legais sobre Justiça 

Restaurativa constantes na reforma do Código de Processo Penal observem e respeitem a 

Política Nacional de Justiça Restaurativa que vem sendo desenvolvida, ao longo de anos, pelo 

Conselho Nacional de Justiça, com base na qual a grande maioria dos Tribunais do país, 

construíram estruturas e fluxos para as práticas restaurativas, sustentadas em consistentes 

experiências concretas e produção de conhecimento, realizadas dentro de determinado 

conjunto principiológico e de diretrizes. 

Nestes termos, é fundamental, no caso de o conflito retratado no processo penal 

ser “derivado” para o trabalho no âmbito da Justiça Restaurativa, que o processo penal possa 

aguardar pelo tempo necessário a que as práticas restaurativas possam ser desenvolvidas com 

a qualidade transformativa que delas se espera, bem como para que seja verificado o 

cumprimento do feixe de acordos nelas pactuados. 

Importa ressaltar que a Justiça Restaurativa está longe de ser uma conciliação, 

uma barganha, ou troca de concessões recíprocas. Trata-se de um processo de transformação 

social e construção de consciência das responsabilidades e corresponsabilidades. Esse é o 

fundamento básico do êxito das práticas restaurativas. Do contrário, o instituto da 

“barganha”, que já foi rechaçado pelo Poder Legislativo, será inserido de modo transverso, 

com todas as mazelas que traz, afastando a essência restaurativa. 

Portanto, mostra-se pertinente e adequado que o juiz possa suspender o 

processo penal, com a consequente suspensão do curso do prazo prescricional, por tempo 

razoável, a fim de que as práticas restaurativas aconteçam de forma efetiva e o 

cumprimento dos acordos, bem como a construção de novas consciências e de 

 
61 Art. 118. A prática restaurativa penal ocorre de forma paralela ao processo judicial, devendo suas implicações 
ser consideradas, caso a caso, objetivando sempre as melhores soluções para as partes envolvidas e a 
comunidade. § 1º A prática da justiça restaurativa: I - não suspenderá a persecução penal; II - poderá ser 
desencadeada a qualquer momento. § 2º Na esfera penal, seus efeitos somente serão alcançados até a prolação 
da sentença. 
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responsabilidades individuais e coletivas possam ser verificadas no tempo correto, sem 

“atropelos”. 

Assim, sugere-se a seguinte redação para o art. 118: 

Art. 118. Ao juiz é facultado suspender o trâmite do procedimento ou 

processo judicial encaminhado à prática restaurativa, que poderá ser 

desencadeada a qualquer momento. 

§ 1º A suspensão poderá ser determinada quando do encaminhamento à 

prática restaurativa ou quando homologado o acordo para fins de se 

aguardar o cumprimento de seus termos. 

§ 2º Na hipótese de suspensão do trâmite do processo, suspende-se também 

o curso do prazo prescricional até a conclusão da prática restaurativa. 

§ 3º Caso o trâmite do processo não seja suspenso, o juiz deverá aguardar a 

conclusão da prática restaurativa para proferir a sentença, respeitando-se o 

prazo prescricional. 

§ 4º Na esfera penal, os efeitos da prática restaurativa serão alcançados até 

o trânsito em julgado da sentença. 

 

VIII.V. Ajustes ao art. 11962 

A Resolução CNJ nº 225/2016 determina, em seu artigo 6º, que as práticas 

restaurativas ocorram em espaços qualificados e seguros para tanto, para que sejam 

garantidas a segurança das partes e demais participantes, a voluntariedade da participação, a 

confidencialidade das falas, a boa técnica na condução do método e, por conseguinte, a 

efetividade quanto aos resultados e às transformações. 

Assim, por conta da Política Nacional de Justiça Restaurativa, os Tribunais vêm 

estruturando, em parceria com a comunidade, espaços especializados de Justiça Restaurativa 

como tais, com estrutura própria e fluxos de comunicação. 

 
62 Art. 119. Nos procedimentos e processos judiciais poderá haver instauração da prática restaurativa, pelo juiz, 
de ofício ou a pedido das partes, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do delegado de polícia. 
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Em assim sendo, cabe consignar que os integrantes do Sistema de Justiça Criminal 

(juiz, membros do Ministério Público e da Defensoria, advogados, delegado) não “instauram” 

práticas de Justiça Restaurativa, mas encaminham os procedimentos e processos aos espaços 

qualificados de Justiça Restaurativa, para que lá elas sejam desenvolvidas em todas as suas 

etapas e com todas as garantias a elas inerentes. 

Portanto, sugere-se a seguinte redação para o art. 119: 

Art. 119. Os procedimentos e processos judiciais podem ser encaminhados, 

em qualquer fase de sua tramitação, para a prática restaurativa em espaços 

especializados de Justiça Restaurativa, pelo juiz, de ofício ou a pedido das 

partes, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos advogados e do 

Delegado de Polícia. 

 

VIII.VI. Ajustes aos arts. 12163 e 12264 

A redação constante nos artigos 121 e 122 esvazia os efeitos da prática 

restaurativa no processo penal e, por consequência, o diálogo do Sistema de Justiça 

Restaurativa com o Sistema de Justiça Criminal, pois limita, sobremaneira, as possibilidades 

que podem ser consideradas pelo juiz para fins de reconhecer os efeitos do acordo 

restaurativo no processo penal.  

Vale anotar que, em uma prática restaurativa, o causador do dano estará perante 

seus familiares, sua comunidade e a pessoa contra quem o dano foi causado, contexto em que 

deverá se confrontar com as suas desestruturas emocionais, familiares e sociais, para, após, 

propor, ele próprio, a partir da reflexão e da autorresponsabilização, um plano de reparação 

de danos à pessoa que os sofreu e à comunidade, sem prejuízo de assumir postura positiva 

em sua comunidade, com o suporte desta.  

E, partindo dessa ideia, todas essas transformações implicadas para o causador do 

dano, bem como o dispêndio de energia, recursos e tempo, por ele, para reparação ampla dos 

danos mostram-se incompatíveis com uma punição determinada, paralela ou posteriormente, 

no âmbito do processo penal, que invariavelmente fará com que o causador do dano se 

 
63 Art. 121. Cumprido o acordo restaurativo antes do recebimento da denúncia, nos casos de ação penal de 
iniciativa pública condicionada a representação, será declarada extinta a punibilidade. 
64 Art. 122. Afora a hipótese prevista no artigo anterior, por ocasião da sentença, o juiz valorará o acordo 
homologado, conferindo-lhe eventual abrandamento da pena. 
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desinteresse da prática restaurativa e dela não queira voluntariamente participar, obstando a 

reparação de danos à vítima e a reintegração social.  

Nestes termos, é imprescindível que o acordo restaurativo possa gerar os mais 

amplos efeitos jurídicos possíveis no âmbito do processo penal, em absoluta consonância 

com as possibilidades já conferidas pelo ordenamento jurídico. 

Art. 121. O cumprimento do acordo restaurativo implicará a extinção da 

punibilidade:  

I – nos casos de ação penal privada;  

II – nos casos de ação penal de iniciativa pública condicionada à 

representação, a qualquer momento antes da prolação da sentença;  

III – em qualquer momento do procedimento sumariíssimo, nos termos do 

artigo 373, § 4º, deste Código;  

IV – caso o juiz, ao avaliar as motivações e as consequências do delito, bem 

como os resultados alcançados pela prática restaurativa, entenda não mais 

estar presente o interesse de punir estatal, conforme o disposto no artigo 

324, inciso II, deste Código.  

Parágrafo único. A requerimento do Ministério Público ou pelo juiz, de ofício, 

o conflito criminal poderá ser derivado para as práticas da Justiça 

Restaurativa nas hipóteses do artigo 323 e seguintes (suspensão condicional 

do processo), do artigo 341 e seguintes (procedimento sumário), bem como 

dos artigos 364 a 366 e 368 (procedimento sumariíssimo) deste Código, com 

consequente homologação dos acordos restaurativos e a extinção da 

punibilidade com o cumprimento.  

Art. 122. Para além das hipóteses previstas no artigo 121, poderá o juiz 

considerar o acordo restaurativo para fins de redução da pena, 

abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, ou conversão da 

pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 
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IX. COMPETÊNCIA 

Em relação ao tema “competência”, o Projeto, na forma do Substitutivo, mantém 

grande parte da sistemática hoje vigente, trazendo, contudo, algumas inovações importantes. 

Entre essas inovações, encontra-se a proposta de definição da competência territorial com 

base na teoria da ação (art. 127), e não na do resultado, como prevalece hoje. Esse ponto 

sempre foi alvo de críticas da doutrina, porquanto, do ponto de vista probatório, é mais 

adequado que a competência seja firmada na autoridade judicial do foro onde ocorreram os 

atos de execução, em vez do foro em que ocorreu o resultado da infração. 

Outra inovação meritória é a proposta de restringir as hipóteses de unidade 

processual no Tribunal do Júri. De acordo com o Substitutivo, havendo concurso entre crimes 

dolosos contra a vida e outras espécies delitivas, somente ocorrerá a unidade de processo e 

julgamento no Conselho de Sentença se for hipótese de continência (art. 137, § 1º). Significa 

dizer, portanto, que os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida deixariam de ser 

processados e julgados perante o Tribunal do Júri. 

Ademais, o Substitutivo ainda pretende disciplinar o disposto no art. 109, § 5º, da 

Constituição da República, delineando o procedimento a ser observado no caso de 

requerimento de deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal nas 

hipóteses de grave violação aos direitos humanos (arts. 148 a 153). 

 

IX.I. Ajustes ao art. 14965 

Cabe ajuste nesta questão relativa ao deslocamento de competência. 

Considerando que se trata de medida drástica e excepcionalíssima que suprime a competência 

da Justiça Estadual, sugere-se incluir, no dispositivo, que seja indicado na petição inicial, de 

maneira expressa, o motivo pelo qual esse segmento do Judiciário não possuiria condições de 

processar o feito. 

Dessa forma, sugere-se a seguinte redação para o caput art. 149: 

Art. 149 A petição inicial conterá a exposição do fato ou da situação que 

constitua grave violação de direitos humanos, a indicação do tratado 

 
65 Art. 149. A petição inicial conterá a exposição do fato ou da situação que constitua grave violação de direitos 
humanos, a indicação do tratado internacional cujas obrigações se pretenda assegurar e as razões que jusfiquem 
o reconhecimento da competência da Justiça Federal. 
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internacional cujas obrigações se pretenda assegurar e as razões que 

justifiquem tanto o reconhecimento da competência da Justiça Federal como 

as que inviabilizem o processamento do feito pela Justiça Estadual. 

 

X. ATOS PROCESSUAIS  

O Substitutivo também inova quanto aos atos processuais, sobretudo porque 

pretende disciplinar essa matéria de forma completa e concentrada em um título do Código, 

à semelhança do que ocorre com o processo civil. Portanto, com a proposta do Substitutivo, 

preenche-se uma lacuna no processo penal, que era colmatada pela aplicação subsidiária das 

normas do Código de Processo Civil — sistemática que, por vezes, resulta controvérsias. Dessa 

forma, mostra-se importante a proposta do Projeto em análise, a qual intenta trazer maior 

previsibilidade e segurança jurídica para a persecutio criminis. 

No entanto, também se fazem necessários alguns ajustes pontuais destinados a 

tornar a matéria mais afinada com a realidade da prática jurídica.  

 

X.I. Ajustes ao art. 16966 

Outro ajuste necessário diz respeito ao prazo dos juízes. Embora compreensível a 

preocupação do Legislativo com a duração razoável do processo, não se pode desconsiderar 

a realidade do Judiciário brasileiro, que envolve excesso de demanda, por um lado, e escassez 

de pessoal por outro. Esse contexto denota a inviabilidade quanto ao atendimento de prazos 

muito exíguos. Nesse sentido, cabe ajustar o inciso III e o § 3º do art. 169 do Substitutivo. O 

inciso III fixa prazo de um dia para prolação de despachos de expediente, o que se mostra 

desarrazoado. Já o § 3º prevê a possibilidade de o Juiz exceder seus prazos, por igual tempo, 

nas hipóteses em que houver justo motivo. Entretanto, se há justo motivo para o excesso de 

prazo, não se revela adequada a limitação temporal. 

Diante disso, sugere-se as seguintes alterações: 

Art. 169 [...] 

III - de três dias, quando se tratar de despacho de expediente. 

 
66 Art. 169 [...] II - de cinco dias, para as decisões interlocutórias; III - de um dia, quando se tratar de despacho de 
expediente. [...] § 3º Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o juiz exceder por igual tempo os 
prazos a ele fixados neste Código.  
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III - de um dia, quando se tratar de despacho de expediente. 

[...] 

§ 3º Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o juiz exceder 

os prazos a ele fixados neste Código. 

 

X.II. Ajustes ao art. 17667 

Além desse ponto, também cabe anotar que o Projeto poderia avançar mais em 

relação às possibilidades de comunicação processual por meios digitais, especialmente no que 

diz respeito às citações e intimações. 

Nesse sentido, convém modificar-se o art. 176, proposto pelo Projeto, que 

pretende impor a citação pessoal no caso de réu preso. Destaque-se que o preso pode ser 

citado pessoalmente, ainda que por meio virtual, como a videoconferência, o que imprimirá 

celeridade necessária ao andamento processual, além de considerável economia ao erário, 

evitando-se o desnecessário deslocamento de oficiais de justiça. 

Com isso, propõe-se a seguinte redação para o art. 176: 

Art. 176. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado, admitindo-se a 

citação por meio virtual. 

 

X.III. Ajustes ao art. 170 

Outro ajuste necessário diz com as formalidades da citação. De acordo com o art. 

170, § 1º, inciso VII, do Substitutivo68, o mandado de citação deve conter, entre outros 

requisitos, a subscrição do escrivão ou chefe de secretaria e a rubrica do Juiz. No entanto, 

milhares de mandados de citação são expedidos diariamente, eventualmente em centrais de 

mandados. A rubrica do juiz é desnecessária e pode ser suprida pela conferência do escrivão 

responsável pela serventia, de sorte que exigi-la enquanto requisito do mandado de citação 

pode prejudicar a celeridade e eficiência da jurisdição. 

Assim, sugere-se a supressão da necessidade de rubrica do Magistrado, ficando o 

dispositivo consolidado nos seguintes termos: 

 
67 Art. 176. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. 
68 Art. 170 [...] § 1º O mandado de citação conterá: [...] VII - a subscrição do escrivão ou chefe de secretaria e a 
rubrica do juiz; 



 

58 
 

Art. 170 [...] 

§ 1º O mandado de citação conterá: 

[...] 

VII - a subscrição do escrivão ou chefe de secretaria. 

 

X.IV. Ajustes ao art. 18069 

Finalmente, ainda sobre a matéria relativa aos atos processuais, cumpre tecer 

algumas considerações quanto à suspensão do processo nas hipóteses de revelia do acusado 

diante da citação por edital. O Substitutivo avança em alguns aspectos, como a limitação do 

prazo de suspensão do processo, fazendo-o coincidir com o prazo de prescricional regulado 

pelo máximo da pena cominada em abstrato (art. 180, § 4º). No entanto, faz-se necessário 

avançar mais, para efeito de afastar a suspensão do processo nos casos de comparecimento 

à audiência de custódia. 

Reproduz o art. 180 do projeto o atual art. 366 do CPP, regulando a suspensão do 

feito e do prazo prescricional ao agente denunciado e citado por edital. Visa a regra proteger 

o imputado dos malefícios da continuidade do procedimento criminal sem que tenha ciência 

efetiva dos termos da acusação e de toda prova produzida seja em sede inquisitorial, seja em 

sede judicial. O legislador quer evitar que o imputado seja surpreendido pelo Estado, vindo, 

por consequência atingir a ampla defesa e seu direito a se defender de maneira adequada. 

Pois bem, a sugestão diz respeito a não aplicação da suspensão aos denunciados 

que porventura tenham passado pela audiência de custódia e beneficiados por cautelar não 

restritiva de liberdade. Justifica-se. Se o agente passou pela audiência, por certo teve acesso 

à entrevista com defensor, bem como se pressupõe que um juiz lhe explicou o devido 

procedimento, assim como ao ser recobrada a liberdade, toma ciência de suas obrigações. 

Recorda-se que cabe ao juiz da custódia ser claro e objetivo ao incriminado quanto à 

 
69 Art. 180. Se o acusado citado por edital não apresentar resposta escrita, nem constituir advogado, ficarão 
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar as medidas cautelares necessárias. § 1º As provas 
antecipadas serão produzidas na presença do Ministério Público e de defensor público. § 2º Se suspenso o 
processo o acusado apresentar-se, ainda que para alegar a nulidade da citação, ter-se-á por realizado o ato, 
prosseguindo-se regularmente o processo. § 3º Tomando conhecimento da localização do réu, a autoridade 
policial comunicá-la-á, de imediato, ao Poder Judiciário, a fim de que se realize a citação do acusado. § 4º A 
suspensão a que alude o caput deste artigo não ultrapassará o período correspondente ao prazo prescricional 
regulado pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada, nos termos da legislação penal.  
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necessidade de que seja fixado um domicílio e tanto é assim que isso seria uma das perguntas 

do roteiro da audiência (inquirição e confirmação de endereço). 

Portanto, sai o indiciado liberado em audiência de custódia plenamente ciente de 

que há uma imputação estatal em seu desfavor e que precisa ser resolvida. Daí porque esta 

ciência é suficiente para evidenciar que o imputado tem conhecimento de suas 

responsabilidades perante a justiça, não se mostrando razoável a suspensão do processo caso 

ele não venha a informar eventual mudança de endereço. 

Entende-se que não há qualquer violação à ampla defesa se e quando a garantia 

da participação processual estaria dependendo de comportamento do incriminado. Atente-

se que não se aplica o atual art. 366 do CPP ao crime de lavagem de dinheiro, daí mais um 

motivo para identificar que a continuidade do procedimento ao agente revel não constitui 

uma ofensa a direito do incriminado. 

Diante dessas razões, sugere-se a inclusão do seguinte § 5º ao art. 180 do Projeto: 

Art. 180 [...] 

§ 5º Não se aplica a suspensão do feito e do prazo prescricional quando o réu 

recobrara a liberdade em audiência de custódia, cientificado que deveria 

fixar domicílio e não o alterar sem prévia comunicação ao juízo. 

Trata-se, em síntese, de ajustes pontuais, que tendem a tornar a disciplina dos 

atos processuais mais condizentes com a realidade. 

 

XI. NULIDADES 

O Substitutivo ao Projeto de novo CPP traz uma disciplina mais sintética quanto às 

nulidades processuais, mas ainda assim aborda, de maneira precisa, os principais aspectos que 

envolve o tratamento dessa matéria.  

Diversamente do atual Código, o Substitutivo não tem a pretensão de descrever 

exaustivamente os casos que ensejam a decretação de nulidades. A sistemática proposta pelo 

Substitutivo, acertadamente, limita-se a tratar a nulidade como inobservância de normas 

constitucionais e legais que versam sobre a persecução criminal, desde que essa inobservância 

resulte prejuízo à parte. 
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De toda forma, embora positiva a disciplina proposta pelo Projeto de novo Código, 

há dois pontos dignos de atenção, quais sejam: a) o disposto no art. 187, bem como b) o 

disposto no art. 188, inciso I. 

 

XI.I. Ajustes ao art. 18770 

A respeito do art. 187, vislumbra-se um problema de ordem meramente 

redacional, afigurando-se pertinente a supressão do trecho “necessidade de” no caput, de 

forma a tornar a redação mais direta e objetiva. Veja-se a redação que se sugere: 

Art. 187. A decretação de nulidade e a invalidação de ato irregular 

dependerão de manifestação específica e oportuna do interessado, sempre 

que houver demonstração de prejuízo ao pleno exercício de direito ou de 

garantia processual da parte, observadas as seguintes disposições: [...] 

 

XI.II. Ajustes ao art. 18871 

Já o art. 188, inciso I, traz um problema de ordem jurídica. Explique-se. Segundo a 

disposição, serão nulos e insanáveis os atos de cuja irregularidade resulte violação dos direitos 

e garantias fundamentais do processo penal, notadamente no que se refere, entre outros, à 

observância dos prazos. Revela-se temerária assentar nulidades em eventuais 

descumprimentos de prazo, sobretudo diante de um contexto de sobrecarga do Poder 

Judiciário e de escassez de pessoal. Por isso, mostra-se prudente a supressão desse 

dispositivo, de modo que eventuais nulidades decorrentes de inobservância de prazos sejam 

debatidas à luz da regra geral, que envolve a necessidade de demonstração de prejuízo. 

Dessa forma sugere-se a supressão do inciso I do art. 188: 

Art. 188. Serão nulos e insanáveis os atos de cuja irregularidade resulte 

violação dos direitos e garantias fundamentais do processo penal, 

notadamente no que se refere: 

I - à observância do contraditório e da ampla defesa; 

II - às regras de impedimento; 

III - à obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais; 

 
70 Art. 187. A decretação de nulidade e a invalidação de ato irregular dependerão de manifestação específica e 
oportuna do interessado, sempre que houver necessidade de demonstração de prejuízo ao pleno exercício de 
direito ou de garantia processual da parte, observadas as seguintes disposições: 
71 Art. 188 [..] I - à observância dos prazos; 



 

61 
 

IV - às disposições constitucionais relativas à competência jurisdicional. 

Trata-se, mais uma vez, de ajustes pontuais cujo proposto envolve apenas a 

tentativa de harmonização das normas com realidade judicial. 

 

XII. PROVAS  

Sabe-se que o processo penal é, em grande medida, um instrumento de 

retrospecção — trata-se de um mecanismo orientado à reconstrução de fato histórico tido 

como criminoso. Nesse contexto de reconstrução histórica de fatos, a prova, como é evidente, 

assume especial importância dentro da persecução criminal, já que se cuida do elemento que 

se afigura capaz de revelar a verdade a respeito das circunstâncias que envolvem o suposto 

delito. De modo geral, o Projeto de novo CPP propõe uma disciplina afinada com essa 

importância, trazendo inovações essenciais, a exemplo da prova digital. 

De toda forma, malgrado essa perspectiva geral a respeito da disciplina quanto às 

provas, entende a AMB que alguns ajustes pontuais se fazem necessários, como meio de 

aperfeiçoar a proposição, tornando-a mais harmônica com as necessidades da persecução 

criminal e com os direitos e garantias fundamentais. 

 

XII.I. Inquirição dos Povos Indígenas 

Antes de tudo, é importante destacar a necessidade de se instituir um 

procedimento especial para efeito de inquirição de povos indígenas, à semelhança daquilo 

que o Projeto, na forma do Substitutivo, estabeleceu para as crianças e adolescentes. A 

diversidade de cultura exige, por evidente, que os povos indígenas, quando chamados a 

colaborar com os órgãos públicos durante a persecução criminal, estejam submetidos a um 

procedimento de inquirição especial, compatível com as suas peculiaridades. 

Esse tema é de extrema relevância, tanto que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

instituiu grupo de trabalho voltado a desenvolver diretrizes nacionais ao atendimento e à 

realização de depoimento especial entre povos e comunidades tradicionais. Dessa forma, 

mostra-se pertinente trabalhar um regramento específico, orientado a colher depoimento de 

povos indígenas, o que se pode fazer com apoio e auxílio do grupo de trabalho criado pelo 

CNJ. Caberia, portanto, em resumo, o acréscimo de uma Seção ao Capítulo II do Título VIII do 

Projeto de novo CPP, de modo a disciplinar a inquirição de povos indígenas. 
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XII.II. Ajustes ao art. 197, § 3º72 

O primeiro ajuste digno de nota diz respeito ao regramento proposto pelo 

Substitutivo quanto aos indícios. O grande problema sobre esse ponto assenta-se na falta de 

distinção quanto à força probatória dos indícios. Não se pode proibir indistintamente a 

utilização de indícios para efeito de condenação, especialmente diante do princípio do livre 

convencimento motivado. Saliente-se que pode haver indícios fortes o suficiente que 

permitam concluir no sentido da condenação. Assim, o entende-se que o magistrado deve 

estar livre e desimpedido para atribuir o peso que julgar pertinente aos elementos indiciários. 

Diante disso, propõe-se desmembrar o § 3º nos seguintes termos: 

Art. 197 [...] 

§ 3º São indícios os fatos comprovados que, por meio de raciocínio indutivo-

dedutivo, conduzem ao conhecimento do objeto da persecução. 

§ 4º Os indícios podem embasar o juízo de autoria na admissibilidade da 

acusação e na decretação de providências constritivas, como as medidas 

cautelares, a busca e apreensão e a interceptação de comunicações 

telefônicas. 

§ 5º Os indícios, quando fortes, precisos, convergentes e não contrariados 

por contraindícios ou por prova direta, são aptos a demonstrar a ocorrência 

de determinado fato e de sua autoria. 

 

XII.III. Supressão do parágrafo único do art. 19873 

Não parece razoável colocar o réu na condição de testemunha, circunstância que 

pode ser fonte de tumulto processual e até mesmo de nulidades, além de que essa proposta 

parece contrastar com o direito de defesa do imputado, que não pode, evidentemente, ser o 

 
72 Art. 197. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, 
e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. § 3º São indícios os fatos comprovados que, 
por meio de raciocínio indutivo-dedutivo, conduzem ao conhecimento do objeto da persecução. Embora não se 
prestem, isoladamente, para condenar, podem embasar o juízo de autoria na admissibilidade da acusação e na 
decretação de providências constritivas, como as medidas cautelares, a busca e apreensão e a interceptação de 
comunicações telefônicas. 
73 Art. 198. As declarações do coautor ou partícipe na mesma infração penal necessitam ser confirmadas por 
outros elementos de prova, colhidos em juízo, que atestem sua credibilidade. Parágrafo único. O corréu que, a 
pretexto de eximir-se de responsabilidade, imputar a prática da infração penal a terceiro, assume a posição de 
testemunha, sujeitando-se ao dever de dizer a verdade. 
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“obrigado a dizer a verdade”. Assim, entende-se que eventual responsabilização pela 

incriminação de pessoa que se sabe inocente deve-se dar em conformidade com a legislação 

em vigor. Rememore-se que o Código Penal já tipifica essa conduta no art. 339, que prevê o 

delito de denunciação caluniosa, contemplando pena de 2 a 8 anos de reclusão. 

Assim sugere-se a supressão do parágrafo único do art. 198. 

 

XII.IV. Ajustes ao art. 21874 

Em primeiro lugar, a audiência por videoconferência, embora, por inúmeros 

motivos, seja algo benéfico ao processo penal, não elide a possibilidade de que a presença do 

réu cause humilhação, temor ou sério constrangimento da vítima e das testemunhas.  

Por essa razão, não se pode excluir do processo penal a possibilidade de o juiz 

impedir o contato do acusado com a vítima ou testemunha, seja qual for a natureza desse 

contato, virtual ou físico. Além disso, é importante destacar que a audiência mediante 

videoconferência deve ser vista como a regra e não como a exceção. Conforme amplamente 

divulgado, as audiências por videoconferência, além de terem sido uma alternativa efetiva a 

viabilizar a continuidade da jurisdição, também trouxeram economia e celeridade processual. 

Com essas considerações, sugere-se a seguinte redação para o art. 218: 

Art. 218. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, 

temor ou sério constrangimento à testemunha ou à vítima, de modo que 

prejudique a verdade do depoimento, determinará a retirada do réu da sala 

física ou virtual, prosseguindo na inquirição, com a presença de seu defensor. 

 

XII.V. Ajustes ao parágrafo único do art. 21975 

Entende-se que se deve oportunizar ao juiz, até mesmo em observância ao 

princípio da verdade real, a oitiva de testemunha arrolada pela parte, ainda que a parte tenha 

 
74 Art. 218. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento 
à testemunha ou à vítima, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por 
videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na 
inquirição, com a presença de seu defensor. 
75 Art. 219. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá 
requisitar a autoridade policial a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que 
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desistido de sua oitiva. Note-se que o juiz, como já ocorre hoje, não poderá ouvir outras 

testemunhas além daquelas arroladas pelas partes, mas apenas optar, se julgar conveniente, 

por ouvir testemunha cuja parte tenha desistido de sua oitiva. Trata-se de uma expressão do 

princípio da busca pela verdade real. 

Nesse sentido, sugere-se a seguinte redação para o parágrafo único do art. 219: 

Parágrafo único. A parte que arrolou a testemunha poderá desistir do 

depoimento, independentemente de anuência da parte contrária, podendo 

o juiz, nesse caso, ouvi-la na condição de testemunha do juízo. 

 

XII.VI. Ajustes ao art. 22376 

Melhor e mais técnico seria dizer fora da comarca (para processos da Justiça 

Estadual) ou seção judiciária (para processos a Justiça Federal). 

Assim, propõe-se o seguinte para o art. 223: 

Art. 223. A testemunha que morar fora da comarca ou da seção judiciária 

será inquirida por videoconferência ou outro recurso tecnológico de 

transmissão de sons e imagens em tempo real, preferencialmente durante a 

audiência de instrução e julgamento, assegurada a presença do seu defensor. 

 

XII.VII. Acréscimo ao art. 22677 

Entende-se que seria pertinente a existência de um dispositivo voltado a evitar 

que a oitiva da vítima venha a representar algum processo de revitimização. Seria interessante 

que as técnicas especiais de depoimento, atualmente utilizadas para a oitiva de crianças e 

adolescentes, também fossem estendidas — guardadas as devidas adaptações, 

evidentemente — a todas as vítimas de crimes graves, a exemplo dos crimes sexuais. Assim, 

 
poderá solicitar o auxílio da força policial. Parágrafo único. A parte que arrolou a testemunha poderá desistir do 
depoimento, independentemente de anuência da parte contrária. 
76 Art. 223. A testemunha que morar fora da circunscrição judiciária será inquirida por videoconferência ou outro 
recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, preferencialmente durante a audiência 
de instrução e julgamento, assegurada a presença do seu defensor. 
77 Art. 226. Sempre que possível, a vítima será qualificada e perguntada sobre as circunstâncias da infração, quem 
seja ou presuma ser o seu autor e as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. 
Parágrafo único. Aplicam-se às declarações da vítima, no que couber, as disposições sobre a prova testemunhal. 
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mostra-se importante que o juiz se utilize do setor técnico para efeito de colher o depoimento 

das vítimas, sempre que verificar a probabilidade de que esse depoimento venha a causar às 

vítimas excessivo sofrimento, repercutindo em revitimizações. 

Dessa forma, sugere-se o acréscimo de um segundo parágrafo ao art. 226: 

Art. 226 [...] 

§ 2º Nas hipóteses em que o juiz verificar a probabilidade de que o 

depoimento tradicional possa agravar os danos decorrentes da infração 

penal, em razão de potencial revitimização, às declarações da vítima deverá 

ser aplicado procedimento específico, conforme orientação do setor técnico. 

Trata-se, aliás, de sugestão que caminha no sentido dos propósitos gerais do 

Projeto, que tenta dar um enfoque maior para a segurança da vítima. 

 

XII.VIII. Ajustes ao inciso V do art. 22978 

Mostra-se onerosa e desnecessária a transcrição de depoimentos. 

Assim, sugere-se a seguinte redação: 

Art. 229 [...] 

V - o depoimento será gravado em meio eletrônico ou magnético, cuja mídia 

integrará o processo. 

 

XII.IX. Ajustes ao inciso II do art. 23179 

Outro ajuste que se mostra necessário diz respeito ao reconhecimento de pessoas 

previsto no art. 231 do Substitutivo. É desarrazoado exigir-se o mínimo de quatro pessoas para 

efeito de reconhecimento pessoal. A reunião de quatro pessoas semelhantes ao acusado em 

comarcas pequenas, por exemplo torna-se praticamente impossível. No mais, é certo que o 

juiz dará ao reconhecimento o valor que ele merecer, em cotejo com as demais provas. Nessa 

 
78 Art. 229. O procedimento de inquirição observará as seguintes etapas: V - o depoimento será gravado em meio 
eletrônico ou magnético, cuja transcrição e mídia integrarão o processo. 
79 Art. 231. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte 
forma: [...] II - a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será apresentada de forma sequencial com, no 
mínimo, outras quatro pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, sendo assim exibidas uma a uma a 
quem tiver de fazer o reconhecimento. 
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linha, recomenda-se seja mantido o disposto no inciso II do art. 226 do vigente Código de 

Processo Penal. 

Nesse sentido, sugere-se a seguinte redação: 

Art. 231 [...] 

II - a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, 

ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se 

quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. 

 

XII.X. Acréscimo ao art. 26880 

A Constituição Federal (art. 5º, inciso XI), além de ordem judicial a ser cumprida 

durante o dia, autoriza, a qualquer momento, o ingresso na residência quando: o morador 

autorizar, houver flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Assim, impende-se a 

necessidade de harmonizar essa disciplina com os preceitos constitucionais, para não obstar 

a ação policial lícita, com prejuízo de vítimas. 

Sugere-se, assim, o acréscimo de um parágrafo ao art. 268 nos seguintes termos: 

Art. 268 [...] 

Parágrafo único. É dispensável a autorização judicial, nas hipóteses 

autorizadas pela Constituição Federal, mediante comprovação idônea da 

necessidade e justificativa para o ingresso na residência. 

 

XII.XI. Acréscimo ao art. 27081 

Percebe-se que a construção do mecanismo procedimental, no que concerne à 

realização da busca e apreensão domiciliar, acabou moldada às hipóteses de busca sem 

qualquer temor de resistência imediata e séria por parte do morador, com perigo de ofensa à 

integridade física dos agentes da lei ou de terceiros, além de não prever a forma de se agir nas 

situações em que se fizer necessário o ingresso no local de surpresa, a fim de se evitar a 

 
80 Art. 268. A busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado judicial. 
81 Art. 270. As buscas domiciliares serão executadas entre seis e vinte horas, salvo se o morador consentir que 
se realizem em horário diverso. Antes de ingressarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao 
morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta. 
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frustração da diligência, como a destruição da coisa objeto do mandado. Assim, afigura-se 

fundamental regular a incursão do delegado e seus agentes na residência nessas hipóteses. 

Por isso, propõe-se o acréscimo de um § 7º nos seguintes termos: 

Art. 270 [...] 

§ 7º Não se aplica, integralmente naquela sequência, o procedimento 

mencionado na segunda parte do caput e §§ 1º ao 6º, nas hipóteses em que 

o sucesso da diligência dependa do fator surpresa aos ocupantes do local 

onde deva ser realizada a busca domiciliar, de forma a salvaguardar a 

integridade da coisa ou pessoa buscada, dos agentes da lei, de terceiros e 

dos próprios suspeitos, com a estrita observância dos termos seguintes: 

I - No pedido de autorização judicial para o ingresso no domicílio, mediante 

emprego do fator surpresa, a autoridade requerente mencionará esta 

condição, com a respectiva justificativa, voltada à aferição pelo juiz, ouvido 

antes o Ministério Público; 

II - Utilizar-se-á da técnica ou meios disponíveis menos agressivos ou lesivos 

aos bens jurídicos dos envolvidos; 

III - Seguro o ambiente pelos agentes da lei, observar-se-á o disposto nos §§ 

3º e 4º, com exibição e leitura do mandado judicial ao morador ou a quem o 

represente; 

IV - Depois, serão observados os comandos contidos nos §§ 5ºe 6º deste 

artigo; 

V. Nos casos de busca domiciliar, com dispensa legal de autorização judicial, 

observar-se-á o disposto nos incisos II a IV deste parágrafo. 

 

XII.XII. Ajustes ao art. 28182 

Melhor que se permita, excepcionalmente e mediante requerimento e decisão 

fundamentada, a realização de interceptação de comunicações telefônicas na investigação 

criminal, tendo em vista que se trata de meio de prova eficaz e de grande utilidade para o 

inquérito. 

Assim, sugere-se a seguinte redação para o art. 281: 

 
82 Art. 281. A interceptação de comunicações telefônicas não será admitida na investigação criminal ou instrução 
processual de infrações penais de menor potencial ofensivo, salvo quando a conduta for realizada 
exclusivamente por meio dessa modalidade de comunicação. 
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Art. 281. A interceptação de comunicações telefônicas não será admitida na 

investigação criminal ou instrução processual de infrações penais de menor 

potencial ofensivo, salvo, no primeiro caso, de forma excepcional, mediante 

requerimento da autoridade policial seguida de manifestação do Ministério 

Público e decisão fundamentada da autoridade judiciária. 

 

XII.XIII. Supressão ao art. 28583 

Não há sentido em prever-se a remessa necessária para a decisão que indeferir 

pedido de interceptação. Caso a parte sinta-se prejudicada de alguma forma, há meios 

processuais para buscar a reforma da decisão. 

Com isso, sugere-se a supressão ao art. 285. 

 

XIII. AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇÃO 

No processo penal, ações autônomas de impugnação são a revisão criminal, o 

habeas corpus e o mandado de segurança. Dentro dessa importante temática, a grande 

inovação proposta pelo Projeto de novo CPP consiste na disciplina, ainda que não muito 

aprofundada, a respeito do mandado de segurança, que hoje não tem previsão no Código. 

Passa-se a indicar alguns ajustes que a AMB entende necessários quanto à 

disciplina das ações de impugnação. 

 

XIII.I. Ajustes ao art. 74084 

Nessa conjuntura, a primeira alteração que se reputa necessária diz respeito ao 

art. 740, que descreve as hipóteses de não cabimento do habeas corpus. 

 
83 Art. 285. A decisão que indeferir o pedido de interceptação sujeita-se à remessa necessária, podendo seu 
relator, em decisão fundamentada, autorizar liminarmente o início da diligência. § 1º A medida tramitará em 
segredo de justiça e será processada sem a oitiva do investigado ou acusado, a fim de resguardar a eficácia da 
investigação. 
84 Art. 740. Não cabe habeas corpus, salvo se o paciente estiver preso ou na iminência de sê-lo: I - para decretar 
nulidade ou trancar investigação ou processo criminal; II - quando a medida for utilizada como sucedâneo 
recursal ou substitutivo de revisão criminal. 
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Quanto ao caput, impõe-se retirar a ressalva, visto que ela acaba por tornar letra 

morta todo o dispositivo, tornando-o inútil. Melhor incluir outras duas hipóteses de vedação 

do habeas corpus. A primeira é quanto à impetração contra decisão do relator que indefere a 

liminar em habeas corpus (exatamente o que diz a Súmula 691 do STF), o que evitaria a 

proliferação de impetrações que tanto tumultua o regular andamento do processo. A segunda 

tem a ver com a necessidade de vedar a concessão de habeas corpus quando não preenchidos 

os requisitos necessários de admissibilidade. Isso, porque tornou-se prática corriqueira a 

concessão de habeas corpus de ofício ainda que incabível a impetração, o que acaba por 

subverter todo o sistema recursal, fazendo do habeas corpus, em última análise, o único meio 

de impugnação utilizado. Dessa forma, sugere-se a seguinte disciplina: 

Art. 740. Não cabe habeas corpus: 

I - para decretar nulidade ou trancar investigação ou processo criminal; 

II - quando a medida for utilizada como sucedâneo recursal ou substitutivo 

de revisão criminal; 

III- quando não preenchidos os requisitos necessários de admissibilidade; 

IV - contra decisão de relator que indefere a liminar em habeas corpus. 

 

XIII.II. Ajustes ao caput do art. 74785 

Com o processo digital, o tribunal competente tem acesso a todas as peças e 

decisões do processo, de modo que as informações, nesse caso, podem ser dispensadas sem 

qualquer prejuízo ao paciente e com a garantia de um julgamento mais célere. 

Nesse sentido, sugere-se a seguinte redação: 

Art. 747. Quando se tratar de autos físicos, a autoridade apontada como 

coatora será notificada para prestar informações no prazo de vinte e quatro 

horas. Em seguida, no mesmo prazo, o juiz decidirá, fundamentadamente. 

 

Em resumo, são esses os ajustes que a AMB entende pertinentes para fins de 

aperfeiçoamento do Projeto de novo CPP no que diz respeito à disciplina das ações autônomas 

de impugnação. 

 
85 Art. 747. A autoridade apontada como coatora será notificada para prestar informações no prazo de vinte e 
quatro horas. Em seguida, no mesmo prazo, o juiz decidirá, fundamentadamente. 
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XIV. MEDIDAS CAUTELARES 

As medidas cautelares constituem instrumentos para efeito de tutelar a segurança 

da coletividade, de assegurar a correta apuração do fato delituoso, de garantir a aplicação da 

lei penal e de resguardar o direito ao ressarcimento pelos danos oriundos da infração. Nesse 

contexto, exsurgem duas espécies de medidas cautelares: a) as pessoais e b) as reais ou 

patrimoniais. O PL traz inúmeras alterações quanto a essa temática conforme será abordado 

na presente Nota Técnica. 

 

XIV.I. Medidas Cautelares Pessoais 

XIV.I.A. Ajustes ao parágrafo único do art. 60086 

De acordo com o parágrafo único do art. 600 do Projeto, fica vedado ao Magistrado o 

poder de decretar qualquer medida cautelar durante a fase de investigação. Embora, de fato, seja essa 

a regra própria de um sistema acusatório, não se pode olvidar o poder-dever do juiz de agir de ofício 

quando do recebimento do auto de prisão em flagrante. Nessa oportunidade, o magistrado deliberará 

sobre a necessidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, avaliando a existência 

dos requisitos legais. Nessa ocasião — que é pré-processual —, havendo os requisitos autorizadores, 

deve o juiz, fundamentadamente, converter o flagrante em preventiva, hipótese que independe de 

qualquer provocação ou requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. 

Dessa forma, sugere-se a seguinte redação para o parágrafo único do art. 600: 

Art. 600 [...] 
Parágrafo único. Durante a fase de investigação, a sua decretação depende de 
requerimento do Ministério Público ou de representação do delegado de 
polícia, salvo na hipótese de conversão da prisão em flagrante em prisão 
preventiva ou se a medida tiver por objeto a substituição de medida privativa 
de liberdade ou de outra cautelar anteriormente imposta, podendo, nestes 
casos, ser aplicada de ofício pelo juiz. 

 

 

 
86 Art. 600. No curso do processo penal, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a 
requerimento das partes, observados os princípios do Código e as disposições deste Livro. Parágrafo único. 
Durante a fase de investigação, a sua decretação depende de requerimento do Ministério Público ou de 
representação do delegado de polícia, salvo se a medida tiver por objeto a substituição de medida privativa de 
liberdade ou de outra cautelar anteriormente imposta, podendo, nestes casos, ser aplicada de ofício pelo juiz. 
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XIV.I.B. Ajustes ao art. 60287 

Melhor deixar claro que nas hipóteses de violência doméstica, em crimes como 

“ameaça” e “lesão corporal leve” — os quais contemplam penalidade brandas —, a depender 

do risco para a vítima, cabe a manutenção ou decretação da prisão preventiva pelo juiz de 

ofício, na forma prevista nos artigos 12-C e 20 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob 

pena de confusão sobre revogação tácita destes dispositivos e diminuição da proteção em 

favor da ofendida. 

Assim, sugere-se a seguinte redação para o art. 602: 

Art. 602. É vedada a aplicação de medida cautelar que seja mais grave do que 

a pena máxima cominada ao delito objeto da persecução, ressalvada 

hipótese imperiosa para salvaguardar a ofendida de violência doméstica e 

familiar, disposta em lei especial. 

 

XIV.I.C. Supressão do art. 617, § 2º88 

Tem-se que o § 2º revela-se inconstitucional, porque afronta o disposto no artigo 

5º, inciso LXI, da CF, uma vez que somente a autoridade judiciária pode decretar a prisão, salvo 

nas hipóteses de flagrante delito, o que não é o caso. Ainda, salienta-se que o dispositivo exibe 

falha administrativa dos órgãos públicos responsáveis e não pode o detido ter sua liberdade 

prejudicada por isso. Com isso, sugere-se a supressão do § 2º do art. 617. 

 

 
87 Art. 602. É vedada a aplicação de medida cautelar que seja mais grave do que a pena máxima cominada ao 
delito objeto da persecução. 
88 Art. 617. Se a pessoa perseguida ultrapassar os limites de determinada circunscrição, o executor poderá 

efetuar a sua prisão no lugar onde a alcançar e apresentá-la imediatamente à autoridade local. Tratando-se de 
prisão em flagrante, após lavrado o respectivo auto, providenciará a remoção do preso. § 2° Quando as 
autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade 
do mandado que apresenta, poderão colocar o detido em custódia, pelo prazo máximo de vinte e quatro horas, 
até que seja esclarecida a dúvida. 
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XIV.I.D. Ajustes ao art. 627, inciso IV89 

Também se faz necessária a substituição por termos mais técnicos, porquanto a 

prisão em flagrante, por força constitucional, deixa de existir após a submissão da pessoa 

presa ao juiz, pois, ao adotar os pressupostos e requisitos da prisão preventiva para manter o 

flagrante, na verdade, estaríamos a falar de prisão preventiva, mesmo porque para a prisão 

em flagrante os parâmetros são outros. 

Assim, sugere-se a seguinte redação para o inciso IV do art. 627: 

Art. 627 [...] 

lV - converter, fundamentadamente, a prisão em flagrante em prisão 

preventiva, se presentes seus pressupostos e requisitos. 

 

XIV.I.E. Ajustes ao art. 629, inciso II90 

Mostra-se razoável que a prisão preventiva possa ser aplicada ao reincidente que 

cometa crimes com penas iguais ou inferiores a 4 anos, como previsto atualmente no CPP. De 

outra forma, haveria uma espécie de fomento à reiteração de práticas delitivas. Também é 

necessário ressalvar os casos de prisão preventiva para garantir a execução das medidas 

cautelares diversas. 

Com isso, sugere-se a seguinte redação para o inciso II do art. 629: 

Art. 629 Não cabe prisão preventiva: 

II - nos crimes dolosos cujo limite máximo da pena privativa de liberdade 

cominada seja igual ou inferior a quatro anos, salvo: 

a) se cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa; 

b) hipótese de reincidente 

c) para a garantia da execução de outras cautelares descumpridas; 

 

 
89 Art. 627. Ao receber o auto da prisão em flagrante, o juiz das garantias, na audiência de custódia, deverá: lV - 
manter, fundamentadamente, a prisão em flagrante, se em conformidade com os pressupostos e requisitos da 
prisão preventiva. 
90 Art. 629. Não cabe prisão preventiva: II - nos crimes dolosos cujo limite máximo da pena privativa de liberdade 
cominada seja igual ou inferior a quatro anos, exceto se cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa; 
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XIV.I.F. Supressão dos arts. 63091, 63192 e 63293 

A previsão de prazos para a duração da prisão preventiva é descabida, pois esta 

deve perdurar enquanto remanescerem os motivos que a determinaram. Ademais, é certo 

que a todo momento a defesa poderá questioná-la, seja por pedido de liberdade provisória, 

seja pelos meios de impugnação (habeas corpus). Sugere-se a supressão do art. 630 de seus 

consectários previstos no Projeto. 

 

XIV.I.G. Ajustes ao art. 67894 

O crime de maus tratos (Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob 

sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, 

quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho 

excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina: Pena - detenção, 

de dois meses a um ano, ou multa. § 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos.) prevê, em regra, pena máxima de 1 ano ou multa. Ou 

seja, da forma como redigido o art. 678, o Juiz não poderá suspender — ainda que 

parcialmente — o exercício do poder familiar na hipótese do crime de maus tratos, mesmo 

que o agressor esteja causando lesão corporal, desde que não seja “grave”. Dessa forma, 

sugere-se a supressão da parte final do artigo, ficando a redação nos seguintes termos: 

 
91 Art. 630. A prisão preventiva tem por limite máximo os seguintes prazos: [...] 
92 Art. 631. Os prazos máximos de duração da prisão preventiva serão contados do início da execução da medida. 
§ 1º Se após o início da execução o custodiado fugir, os prazos interrompem-se e, após a recaptura, serão 
contados em dobro. § 2º Não obstante o disposto no § 1º deste artigo, em nenhuma hipótese a prisão preventiva 
ultrapassará o limite de quarenta e dois meses, ainda que a contagem seja feita de forma descontinua. 
93 Art. 632. Ao decretar ou prorrogar a prisão preventiva, o juiz indicará o prazo de duração da medida, findo o 
qual os autos irão imediatamente à conclusão para decisão do juiz, observado o disposto neste artigo. § 1º 
Exaurido o prazo legal de cento e oitenta dias da prisão preventiva decretada no curso da investigação ou antes 
da sentença condenatória recorrível, com a observância dos limites cronológicos de duração do inquérito policial, 
posto o réu em liberdade, somente será admitida nova prisão preventiva nas hipóteses de: I - decretação no 
momento da sentença condenatória recorrível de primeira instância ou em fase recursal; II - conduta que coloque 
em risco a ordem pública ou econômica, a aplicação da lei penal ou que prejudique a colheita da prova. § 2º No 
caso do inciso II do § 1º deste artigo, a nova medida terá prazo máximo de duração de trezentos e sessenta dias. 
§ 3º Exaurido o prazo de trezentos e sessenta dias da prisão decretada ou prorrogada por ocasião da sentença 
condenatória recorrível, somente será admitida a decretação de nova prisão preventiva com fundamento no 
inciso II do § 1º deste artigo. § 4º Verificado excesso no prazo de duração da prisão preventiva, o juiz, 
concomitantemente à soltura do preso, poderá aplicar medida cautelar pessoal de outra natureza, desde que 
preenchidos todos os requisitos legais. 
94 Art. 678. Se o crime for praticado contra a integridade física, bens ou interesses do filho menor de dezoito 
anos, o juiz poderá suspender, total ou parcialmente, o exercício do poder familiar, na hipótese em que o limite 
máximo da pena privativa de liberdade cominada seja superior a dois anos. 
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Art. 678. Se o crime for praticado contra a integridade física, bens ou 

interesses do filho menor de dezoito anos, o juiz poderá suspender, total ou 

parcialmente, o exercício do poder familiar. 

 

XIV.I.H. Ajustes ao art. 68195 

Diante dos Juízos 100% digitais, lançados pelo Min. Luiz Fux, Presidente do STF, 

quando do início de sua gestão na Presidência do Supremo Tribunal Federal, sugere-se que o 

dispositivo seja alterado para permitir o “comparecimento pessoal, por videoconferência”. 

Todos os Tribunais e Varas do país já possuem o “Balcão Virtual”, instrumento criado pelo CNJ 

durante a pandemia da COVID-19 para facilitar e ampliar o atendimento do Poder Judiciário. 

Não parece razoável que haja a “expedição de Carta Precatória” para fins de 

“comparecimento periódico em juízo”. A rigor, tanto o investigado quanto o acusado, 

residindo na mesma Comarca ou em outra Comarca, devem poder — a critério do Magistrado 

— apresentar-se fisicamente ao balcão do Juízo, ou, apresentar-se remotamente, utilizando-

se da ferramenta “Balcão Virtual”. O novo CPP deve procurar, ao máximo, extinguir a 

expedição de Cartas Precatórias ou quaisquer instrumentos antigos, que não mais se 

coadunam com a celeridade atual do Poder Judiciário, do MP e das Polícias, advinda da 

informatização de seus procedimentos.  

O §2º fala em manutenção de “livro” no ofício judicial. Uma vez mais é importante 

ter em mente a possibilidade dos Juízos 100% digitais. Desse modo, além dos processos 

tramitarem integralmente em meio eletrônico (pelo PJe ou outro sistema), é possível que o 

Poder Judiciário Federal ou dos Estados opte pela instalação dos Juízos 100% digitais, como 

forma de ampliar o acesso da população, reduzir os congestionamentos processuais e 

aumentar a celeridade dos julgamentos. Nessas hipóteses, não haverá uma “serventia 

judicial”, ou “ofício judicial” em meio físico, mas, tão somente, uma plataforma de acesso ao 

Poder Judiciário. Assim, sugere-se a possibilidade de que o “livro” seja, na verdade, um 

documento eletrônico (um livro eletrônico) onde todos os registros possam ser feitos 

eletronicamente. 

Dessa forma, sugere-se a seguinte redação para o art. 681: 

 
95 Art. 681. O investigado ou acusado poderá ser obrigado a comparecer pessoalmente em juízo para informar e 
justificar suas atividades, na periodicidade fixada pelo juiz. § 1º Caso o investigado ou acusado resida em outra 
circunscrição judiciária, o juiz poderá expedir carta precatória para que informe e justifique periodicamente as 
suas atividades perante o juízo deprecado. § 2º O ofício judicial disporá de livro próprio para controle da referida 
medida cautelar. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o controle da medida será feito pelo cartório do 
juízo deprecado, que deverá informar ao juízo deprecante eventual descumprimento da medida. 
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Art. 681. O investigado ou acusado poderá ser obrigado a comparecer 

pessoalmente, por meio físico ou virtual, em juízo para informar e justificar 

suas atividades, na periodicidade fixada pelo juiz. 

§ 1º Caso o investigado ou acusado resida em outra circunscrição judiciária e 

não sendo possível a sua oitiva por videoconferência, poderá o juiz expedir 

carta precatória para que informe e justifique periodicamente as suas 

atividades perante o juízo deprecado. 

§ 2º O ofício judicial disporá de livro próprio, físico ou eletrônico, para 

controle da referida medida cautelar. 

 

XIV.I.I. Ajustes ao art. 66896 

Ao limitar o emprego do monitoramento para crimes com penas mais elevadas, 

deixou de contemplar as hipóteses de violência doméstica e familiar, onde, normalmente, o 

juiz determina o afastamento do lar e fixa o distanciamento mínimo entre o agente e a vítima. 

Logo, o presente instrumento de monitoramento mostra-se essencial à fiscalização do 

cumprimento dessas medidas, pois, notoriamente, consta da crônica policial, infelizmente, 

vários casos de descumprimento, seguido da prática de ofensas gravíssimas à integridade 

física da vítima, além de homicídios, como atos de vingança, sem que antes se pudesse 

vislumbrar a ocorrência disso. 

Inicialmente, os crimes de violência doméstica são de ameaça, vias de fato, lesões 

corporais leves; logo, estaria vedado o monitoramento eletrônico. No entanto, ressalte-se que 

esses crimes acabam progredindo para crimes mais graves, incluindo o próprio feminicídio. 

Portanto, há necessidade de adaptação do dispositivo, especialmente em função da proteção 

das vítimas de violência doméstica e também para evitar que juízes encarecem o agente por 

ausência de vigilância do cumprimento de outra medida diversa da prisão, situação que acaba 

por aprofundar o problema carcerário no país. 

Nesse sentido, sugere-se a seguinte redação para o art. 668: 

Art. 668. Nos crimes cujo limite máximo da pena privativa de liberdade 

cominada seja igual ou superior a quatro anos, o juiz poderá submeter o 

investigado ou acusado a sistema de monitoramento eletrônico que permita 

a sua imediata localização. 

 
96 Art. 668. Nos crimes cujo limite máximo da pena privativa de liberdade cominada seja igual ou superior a 
quatro anos, o juiz poderá submeter o investigado ou acusado a sistema de monitoramento eletrônico que 
permita a sua imediata localização. 
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Parágrafo único. Não se aplica o limite do caput, nas hipóteses decorrentes 

de violência doméstica e familiar previstas em Lei Especial ou no Código 

Penal. 

 

XIV.I.J. Supressão do art. 68397 

A previsão de prazos para a duração de medidas cautelares é descabida, pois estas 

devem perdurar enquanto remanescerem os motivos que a determinaram. Ademais, é certo 

que a todo momento a defesa poderá questioná-las. Dessa forma, sugere-se a supressão 

desse dispositivo do Projeto. 

 

XIV.II. Medidas Cautelares Reais 

XIV.II.A. Ajustes ao art. 702, inciso II e parágrafo único98 

Note-se que a leitura do inciso II passa a ideia de que cabe ao juiz proceder 

pessoalmente à inscrição do sequestro no registro de imóveis. No entanto, como é evidente, 

isso não é incumbência do magistrado, razão pela qual se sugere substituir o termo “proceder” 

por “determinar”. Já quanto ao parágrafo único, mostra-se mais consentâneo utilizar o 

imperativo em do facultativo, de sorte que se sugere a substituição do termo “poderão” por 

“deverão”. 

Em síntese, eis a redação que se sugere:  

Art. 702 [...] 

II – determinar a inscrição do sequestro no registro de imóveis. 

 
97 Art. 683. A duração das medidas cautelares pessoais previstas neste Capítulo deve ser especificada na decisão 
judicial, respeitados os limites máximos de: I - cento e oitenta dias, nas hipóteses de suspensão do exercício de 
função pública, profissão ou atividade econômica, ou de suspensão de atividade de pessoa jurídica; II - trezentos 
e sessenta dias, nas hipóteses de recolhimento domiciliar, monitoramento eletrônico e suspensão do poder 
familiar; III - setecentos e vinte dias, nas demais medidas cautelares pessoais previstas neste Capítulo. Parágrafo 
único. Findo o prazo de duração da medida, o juiz poderá prorrogá-Ia ou adotar outras cautelares, em caso de 
extrema e comprovada necessidade. 
98 Art. 702. Decretado o sequestro, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, tomará providências 
para garantir a efetividade da medida, dentre as quais: [...] II - proceder à inscrição do sequestro no registro de 
imóveis; [...] Parágrafo único. As providências previstas nos incisos I a III do caput deste artigo poderão ser 
comunicadas por meio eletrônico, sem prejuízo do cumprimento do mandado judicial. 
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Parágrafo único. As providências previstas nos incisos I a III do caput deste 

artigo poderão ser comunicadas por meio eletrônico, sem prejuízo do 

cumprimento do mandado judicial. 

 

XIV.II.B. Ajustes ao art. 704, parágrafo único99 

Não parece adequado atribuir à figura do Magistrado a custódia, sobretudo diante 

das hipóteses de remoção do Juiz, aposentadoria, promoção, entre outros. Estando sob 

custódia do “Juízo”, parece ser mais técnico. 

Art. 704 [...] 

Parágrafo único. Os bens sequestrados serão colocados sob custódia do juízo 

e, se for o caso, à disposição do avaliador nomeado. 

 

XIV.II.C. Ajustes ao art. 706, § 2º100 

Afigura-se prudente deixar claro que os terceiros interessados a que se refere o 

dispositivo limitam-se àqueles devidamente habilitados no processo. 

Assim, sugere-se a seguinte redação: 

Art. 706 [...] 

§ 2º Feita a avaliação, será aberta vista do laudo às partes e terceiros 

interessados que estiverem devidamente habilitados nos autos, pelo prazo 

comum de cinco dias. 

 

XIV.II.D. Ajustes ao art. 707, §§ 2º 101 

O §2º fala em “garantida a reposição das perdas inflacionárias”. Não se pode 

olvidar que, com a atual política econômica, as contas judiciais remuneradas não são capazes 

 
99 Art. 704. Havendo necessidade de diligência externa, o oficial de justiça lavrará auto circunstanciado, que será 
subscrito por ele e por duas testemunhas presenciais, se houver. Parágrafo único. Os bens sequestrados serão 
colocados sob custódia do juiz e, se for o caso, à disposição do avaliador nomeado. 
100 Art. 706. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz que, deferindo o requerimento, determinará a avaliação 
dos bens por avaliador judicial. [...] § 2º Feita a avaliação, será aberta vista do laudo às partes e terceiros 
interessados pelo prazo comum de cinco dias. 
101 Art. 707. A alienação dos bens será realizada em leilão público, preferencialmente por meio eletrônico, e terá 
por valor mínimo o previsto na avaliação homologada pelo juiz. [...] § 2º Realizado o leilão, a quantia apurada 
permanecerá depositada em conta judicial remunerada, garantida a reposição das perdas inflacionárias, até o 
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de “garantir a reposição inflacionária”. Nesse sentido, observe-se que a taxa Selic, atualmente, 

encontra-se em patamares bastante inferiores ao INPC e IPCA (cerca de 2,75%, em abril/2021 

contra mais de 4% dos índices de correção). Este dispositivo, da forma como redigido, pode 

trazer eventual responsabilidade e ônus excessivo ao Estado. 

Assim, sugere-se a seguinte redação: 

Art. 707 [...] 

§ 2º Realizado o leilão, a quantia apurada permanecerá depositada em conta 

judicial remunerada por índice oficial que busque garantir a reposição das 

perdas inflacionárias, até o trânsito em julgado do respectivo processo penal. 

 

XIV.II.E. Ajustes ao art. 712, inciso I102 

Importante deixar claro quem irá remunerar o administrador judicial. 

 

XIV.II.F. Ajustes ao art. 717, inciso I103 

Nos casos de grandes organizações criminosas esse prazo de 120 dias pode não 

ser suficiente. Sugere-se, portanto, permitir a prorrogação do prazo pelo juiz ou a ampliação 

para, pelo menos, cento e oitenta dias. 

Veja-se proposta de redação: 

Art. 717 [...] 

I - a ação penal não for proposta no prazo de cento e vinte dias, contado da 

data em que for concluído, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez pelo 

juiz em caso de necessidade. 

 

 
trânsito em julgado do respectivo processo penal. [...] § 4º Recaindo o sequestro sobre veículo, embarcação ou 
aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado 
de registro e licenciamento em favor do arrematante, que estará isento do pagamento de multas, encargos e 
tributos anteriores, sem prejuízo da execução fiscal do proprietário anterior. 
102 Art. 712. O administrador judicial: I - fará jus a remuneração arbitrada pelo juiz, fixada em razão de sua 
diligência, da complexidade do trabalho, da responsabilidade demonstrada no exercício da função, bem como 
do valor dos bens sequestrados e do lucro obtido com a gestão, se houver; 
103 Art. 717. O sequestro será levantado se: I - a ação penal não for proposta no prazo de cento e vinte dias, 
contado da data em que for concluído; 
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XV. PROCEDIMENTOS  

XVI.I. Do Procedimento Ordinário  

XVI.II.A. Ajustes ao art. 338104 

O referido artigo prevê o chamado "princípio da identidade física do Juiz", 

impondo ao Magistrado que presidiu a instrução o dever de sentenciar o feito. Ocorre que, tal 

como posto, poderá gerar o retardamento do processo caso o Juiz goze de férias ou licença-

prêmio, uma vez que, pela redação do dispositivo - "afastado por motivo independente da sua 

vontade" -, outro Juiz não poderá sentenciar o feito.  

Assim, sugere-se a seguinte redação para o art. 338: 

Art. 338 - O juiz que encerrou a instrução, com colheita de prova, deverá 

proferir sentença, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por 

qualquer motivo, promovido, removido ou aposentado, hipótese em que os 

autos serão encaminhados a seu sucessor. 

 

XVI.II. Procedimento Sumário 

Verifica-se que o Projeto de novo CPP, na forma de seu Substitutivo, traz 

alterações substanciais quanto ao procedimento sumário, a começar pela sua dinâmica. Hoje, 

o procedimento sumário aplica-se aos crimes cuja pena máxima seja inferior a 4 anos e sua 

dinâmica envolve basicamente uma simplificação no que tange à fase instrutória. Por outro 

lado, nos termos do Projeto em análise, o procedimento sumário alcança os crimes com pena 

máxima de 8 anos e, para além de uma mera simplificação da instrução, envolve a 

possibilidade de negociação entre as partes, que poderão definir, inclusive, a pena e o 

respectivo regime de cumprimento. Trata-se de proposta que evidentemente busca uma 

aproximação com o modelo norte-americano, com vistas a tornar o processo penal mais 

célere e menos burocrático. 

 

 
104 Art. 338. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir sentença, salvo se estiver convocado, licenciado, 
afastado por motivo independente da sua vontade, promovido ou aposentado, hipótese em que os autos serão 
encaminhados a seu sucessor. 
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XVI.III. Procedimento Sumariíssimo 

De acordo com o atual Código de Processo Penal, o procedimento sumariíssimo 

aplica-se aos crimes de menor potencial ofensivo, na forma da lei. Portanto, atualmente o 

Código não disciplina o procedimento sumariíssimo, deixando-a a cargo de legislação 

específica. Dessa forma, as leis que regem o procedimento sumariíssimo no processo penal 

são as leis que tratam dos juizados especiais, quais sejam: a Lei n.º 9.099/1995 (aplicada no 

âmbito da Justiça Estadual) e a Lei n.º 10.259/2001 (aplicada no âmbito da Justiça Federal). O 

Projeto de novo CPP, por outro lado, propõe-se a disciplinar em bojo o procedimento 

sumariíssimo, revogando-se os dispositivos (arts. 60 a 92) da Lei n.º 9.099/1995, que hoje 

cuidam do procedimento aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo. 

O Projeto não inova muito em relação a esse tema, limitando-se a trazer algumas 

correções tópicas, como a ampliação do prazo de apelação para 15 dias e a suspensão do 

prazo prescricional enquanto não houver o cumprimento integral da pena restritiva de 

direitos. De toda forma, alguns ajustes pontuais fazem-se necessários. 

 

XVI.IV.A. Ajustes ao art. 349105 

O dispositivo prevê que o procedimento sumariíssimo se desenvolve perante o 

Juizado Especial Criminal. Embora seja essa a regra, não se pode perder de vista que existem 

diversas comarcas nas quais não existem juizados especiais, o que, por evidente, não pode 

afastar a aplicação do procedimento sumariíssimo nas infrações de menor potencial ofensivo. 

Diante disso, sugere-se a inclusão de um parágrafo ao art. 349: 

Art. 349 [...] 

Parágrafo único. O procedimento sumariíssimo também deve ser observado 

nas comarcas ou subseções judiciárias em que não houver instalado juizado 

especial criminal. 

 

XVI.V. Procedimento na Ação Penal Originária 

Outra inovação proposta pelo Projeto de novo CPP é a disciplina do procedimento 

a ser observado nas ações penais originárias. Hoje, o que se tem é a disciplina prevista na Lei 

 
105 Art. 349. O procedimento sumariíssimo se desenvolve perante o Juizado Especial Criminal. 
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n.º 8.038/1990, que trata da ação penal originária no Superior Tribunal de Justiça e no 

Supremo Tribunal Federal. Com a aprovação do Projeto, portanto, haverá uma normatização 

mais centralizada no que se refere aos processos contra autoridades com foro. 

Quanto a essa matéria, cabe um ajuste específico, apenas para efeito de tornar o 

PL mais harmônico com a realidade dos tribunais. 

 

XVI.V.A. Ajustes ao art. 383, inciso I106 

A delimitação do prazo de sustentação oral insere-se no âmbito das matérias 

interna corporis, de sorte que se afigura mais adequado que seja disciplinado nos respectivos 

regimentos internos dos Tribunais. 

Nesse contexto, sugere-se a seguinte redação para o inciso I do art. 383: 

Art. 383 [...] 

I - a acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, direito a 

sustentação oral, devendo-se acrescer ao tempo da defesa o tempo utilizado 

pelo assistente de acusação, se houver. 

 

XVI.VI. Das Questões e dos Processos Incidentais  

 O Título IV, “Das questões e dos processos incidentes”, engloba os Capítulos “Das 

questões prejudiciais”, “Das exceções” e “Da restituição das coisas apreendidas” e “Da 

insanidade mental do acusado”.  

 Sobre o Capítulo “Das exceções”, importa destacar que o art. 509107 suprime as 

hipóteses de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada do rol de exceções que 

podem ser opostas (art. 95 do Código vigente108), remanescendo somente a suspeição ou o 

impedimento e a incompetência de juízo.  

 
106 Art. 383. O tribunal procederá ao julgamento na forma determinada pelo regimento interno, observando-se 
o seguinte: I - a acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, prazo de 1 hora para sustentação oral, 
assegurado ao assistente um quarto do tempo da acusação, prazo esse que, utilizado, será acrescido ao tempo 
da defesa; 
107 Art. 509. Poderão ser opostas as exceções de: I - suspeição ou impedimento; II - incompetência de juízo. 
108 Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de: I - suspeição; II - incompetência de juízo; III - litispendência; 
IV - ilegitimidade de parte; V - coisa julgada. 
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XVI. RECURSOS 

Quanto à temática dos recursos, o Projeto, na forma de seu Substitutivo, pretende 

trazer algumas inovações, como a positivação expressa da vedação à reformatio in pejus 

indireta, ou seja, a reforma em prejuízo do acusado nos casos de anulação de decisão. Além 

dessa proposta de alteração, o PL ainda tenciona extinguir o recurso em sentido estrito, 

substituindo-o pelo agravo de instrumento. De maneira geral, andou bem o Legislador com a 

modernização da disciplina dos recursos na esfera criminal. De todo modo, fazem-se 

necessários alguns ajustes pontuais para efeito de aperfeiçoamento da proposta. 

 

XVI.I. Ajustes ao art. 549 

O primeiro ponto que merece ajuste é o § 1º do art. 549 do PL.109 O dispositivo 

prevê que, uma vez declarada a nulidade de decisão, fica vedado o agravamento da situação 

jurídica do acusado em função do novo julgamento. Trata-se da vedação à reformatio in pejus 

indireta. Embora salutar a proposta, impõe-se reconhecer a necessidade de afastar essa 

vedação para os casos de julgamento perante o Tribunal do Júri, especialmente em face do 

princípio da soberania dos vereditos. 

Nessa esteira, sugere-se a seguinte redação para o dispositivo: 

Art. 549 [...] 

§ 1º Declarada a nulidade da decisão recorrida, a situação jurídica do acusado 

não poderá ser agravada no novo julgamento, ressalvado o julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida. 

 

XVI.II. Ajustes ao art. 554 

Outro ponto digno de destaque é o art. 554, caput e parágrafo único.110 A redação 

do caput deve ser aprimorada, a fim de consignar que, como regra, não há efeito suspensivo 

no recurso de agravo. A linguagem direta deve ser sempre preferível. No mais, o parágrafo 

 
109 Art. 549. No recurso da defesa, é proibido ao tribunal agravar a situação jurídica do acusado. § 1º Declarada 
a nulidade da decisão recorrida, a situação jurídica do acusado não poderá ser agravada no novo julgamento. 
110 Art. 554. O agravo terá efeito suspensivo quando, a critério do relator e sendo relevante a fundamentação do 
pedido, da decisão puder resultar lesão irreparável ou de difícil reparação. Parágrafo único. É vedado ao relator 
atribuir efeito suspensivo ao agravo contra a decisão que houver revogado a prisão provisória ou a substituído 
por medida cautelar pessoal. 
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único deve ser retirado do Projeto, pois, diante da gravidade concreta do delito (devidamente 

demonstrada), não deve o legislador restringir a atividade jurisdicional para determinar a 

proibição, em abstrato, de atribuir-se efeito suspensivo liminarmente. Esse dispositivo pode, 

aliás, ser visto como inconstitucional, porque compromete a efetividade da tutela 

jurisdicional. 

Nesse sentido, sugere-se a supressão do parágrafo único, bem como do ajuste 

quanto à redação do caput do art. 554, nos termos seguintes: 

Art. 554. O agravo terá efeito suspensivo quando, a critério do relator e 

sendo relevante a fundamentação do pedido, da decisão puder resultar lesão 

irreparável ou de difícil reparação.  

Parágrafo único. É vedado ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo 

contra a decisão que houver revogado a prisão provisória ou a substituído 

por medida cautelar pessoal. 

 

XVI.III. Ajustes ao art. 580 

Ainda se afigura oportuno positivar as respectivas súmulas do STF e STJ a respeito 

da vedação à reapreciação do material fático-probatório discutido nas instâncias ordinárias, 

as quais são soberanas na análise das provas que compõem os autos do processo. 

Diante disso, sugere-se o acréscimo de um terceiro parágrafo ao art. 580: 

Art. 580 [...] 

§ 3º No recurso extraordinário e no recurso especial, é inadmissível a 

reapreciação de matéria fático probatória. 

 

XVII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, nota-se que as inovações propostas pelo Projeto de novo 

Código de Processo Penal, na forma do Substitutivo apresentado pelo Relator, revelam-se 

meritórias, trazendo disciplinas importantes para o processo penal, dando-lhe maior 

sistematicidade e contribuindo com o fortalecimento da segurança jurídica. Contudo, a AMB 

entende que a aprovação do Projeto depende da observância dos ajustes apontados na 

presente Nota Técnica, especialmente aqueles dispostos no item II, intitulado “pauta 

mínima”, que consiste nas alterações que a AMB reputa imprescindíveis. 
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*** 

 

Sendo o que havia para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se façam necessários, renovando os protestos de estima e consideração. 

 

Brasília, 10 de maio de 2021. 

 

Renata Gil de Alcantara Videira 

Presidente 


