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1. SENTENÇA

RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES

ATUAL CPP:

“ Art. 385. 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”.

PL N.º 8045/2010:

“ Art. 420. O juiz poderá proferir sentença condenatória,
nos estritos limites da denúncia, ainda que o Ministério
Público tenha opinado pela absolvição, não podendo,
porém, reconhecer qualquer agravante não alegada ou
causa de aumento não imputada”.



INDENIZAÇÃO NA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA

ATUAL CPP:

“Art. 387....

(....) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos

causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos

pelo ofendido;

PL N.º 8045/2010:

“Art. 423....

(....) IV – arbitrará o valor da condenação civil pelo dano

moral, se for o caso;”.



• ATUAL CPP:

“Art. 387.....

(...) § 2.º: “O tempo de prisão provisória, de prisão

administrativa ou de internação, no Brasil ou no

estrangeiro, será computado para fins de determinação do

regime inicial de pena privativa de liberdade”.

PROJETO N.º 8045/2010:

SEM PREVISÃO.

TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA E SEU 

RECONHECIMENTO NA SENTENÇA



INTIMAÇÃO DA SENTENÇA  E NÃO 

LOCALIZAÇÃO DO ADVOGADO

ATUAL CPP:

SEM PREVISÃO EXPRESSA

PROJETO N.º 8045/2010

Art. 426. (...)

§ 1.º Se o defensor não for encontrado, o juiz intimará

o réu para constituir um novo no prazo de 48

(quarenta e oito horas). Não o fazendo, a autoridade

judicial designará outro defensor para receber a

intimação”.



2. DAS QUESTÕES E PROCESSOS 

INCIDENTES

SIMPLIFICAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL

ATUAL CPP:

- Previsão de 05 (cinco) modalidades. (Art. 95).

PROJETO N.º 8045/2010:

“Art. 430. Poderão ser opostas as exceções de:

I – suspeição ou impedimento

II – incompetência do juízo.



3. DOS RECURSOS

POSITIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO 

GRAU DE JURISDIÇÃO

ATUAL CPP:

SEM PREVISÃO EXPRESSA

PROJETO N.º 8045/2010:

“ Art. 458. A toda pessoa acusada da prática de uma

infração penal é garantido o direito de recorrer a

outro juiz ou tribunal de decisão que lhe seja

desfavorável, observados os prazos e condições

fixados nesse Título”.



INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E 

APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS

ATUAL CPP:

ART. 588, ART. 600, ...

PROJETO N.º 8045/2010:

“ Art. 462. O recurso será interposto por petição

dirigida ao órgão judicial competente, acompanhada

de razões, que compreenderão os fundamentos de

fato e de direito e o pedido de nova decisão”.



INTERPOSIÇÃO DO RESP E RE E SUSPENSÃO 

DO PRAZO PRESCRICIONAL

ATUAL CPP:

SEM PREVISÃO

PROJETO N.º 8045/2010:

“Art. 505....

(...) § 3.º Interposto o recurso extraordinário e/ou o

recurso especial, o prazo prescricional ficará

suspenso até a conclusão do julgamento.


