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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Boa tarde a todos e a todas.  

 Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores assessores, demais convidados 

a participarem desta audiência pública, hoje é uma data importante para a Casa e 

para a nossa Comissão, porque é a primeira audiência pública que nós estamos 

fazendo, no sentido de ter exatamente um maior esclarecimento, um maior 

conhecimento, do ponto de apoio, do ponto de partida que nós temos para enfrentar, 

para fazer o debate a partir dele, e evoluirmos para ofertar ao Brasil um novo Código 

de Processo Penal. Nós ainda temos um Código de Processo Penal oriundo da era 

getulista e, de lá para cá, houve uma evolução muito grande na sociedade brasileira, 

que era uma sociedade rural, mas, hoje, 85% da população brasileira é urbana. 

 E nós tivemos a incumbência de, num momento de tantas discordâncias, de 

tantos desacertos, de tanta desarmonia, inclusive, entre os Poderes da República, 

construir e ofertar ao País um novo Código de Processo Penal. Nosso projeto é que 

consigamos fazer três audiências públicas sobre o tema em geral, no contexto geral 

da nova proposta do Código, aprovada no Senado e, depois dessas 3 primeiras 

audiências mais genéricas, nós vamos individualizar, pontuar, diante de cada tema 

ou capítulo ou título que tenha atraído uma atenção maior, uma preocupação maior, 

pela necessidade de aprofundamento, de conhecimento sobre cada um desses 

temas, para que a gente possa chegar ao final do semestre com uma visão geral e 

pontual mais aprofundada, mais embasada. 

E precisamos dar ao nosso Relator, Deputado João Campos, as condições 

necessárias para que ele possa fazer uma proposta alternativa, uma proposta 

substitutiva, uma proposta complementar, conforme o que seja aqui discutido, à 

proposição inicial, que é esse nosso ponto de partida, que é o pré-projeto aprovado 

no Senado da República. 

 Então, gostaria de convidar para compor a Mesa o ex-Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça — STJ, atualmente advogado, ele que foi o grande coordenador, 

que teve o trabalho de concentrar, de concatenar, todas as sugestões que foram 

apresentadas no Senado Federal, quanto a esse projeto de lei que foi aprovado lá, 

para que ele possa fazer uma explanação conosco. Convido o Ministro Hamilton 

Carvalhido, para que conosco possa desenvolver uma apresentação geral dessa 

nova proposição que foi aprovada no Senado da República. 
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 E convido também o ex-Procurador Regional da República, que também hoje 

advoga, o Dr. Eugênio Pacelli de Oliveira, que vai junto com o Ministro Carvalhido, 

que teve também a incumbência de coordenar esse trabalho na esfera do Senado 

Federal, para que pudéssemos aqui apresentar neste momento. 

 Como se trata de audiência pública, a gente entendeu que era necessário 

fazer uma organização no que diz respeito ao tempo que cada um dos palestrantes 

terá disponibilidade de apresentar o seu desenvolvimento, a sua ideia, sobre a 

apresentação geral desse momento. A nossa ideia é que cada um dos palestrantes 

tenha 20 minutos para apresentação. Posteriormente, teremos as indagações que 

serão feitas pelo Relator-Geral, Deputado João Campos, para que dirima qualquer 

dúvida. E aqui agradeço a presença do Deputado Ronaldo Benedet, do PMDB, que 

também comporá conosco esta Comissão, ele que é um estudioso do tema, tanto da 

parte criminal quanto da parte penal na área jurídica do País. 

 Peço licença e desculpas aos senhores, porque sou membro titular da 

Comissão Especial do Impeachment, e agora será lido o relatório. Nós temos uma 

concorrência muito grande em relação inclusive à nossa plenária, porque lá será lido 

o relatório do Deputado Jovair Arantes, que viabilizará uma proposição capaz de 

arguir a culpabilidade dos atos da Presidenta da República Dilma Rousseff. Eu, na 

condição de membro titular daquela Comissão, tenho que fazer parte também 

daquele Colegiado.  

 Então, já está aqui o Deputado Delegado Éder Mauro, Vice-Presidente desta 

Comissão, que irá me substituir nos encaminhamentos enquanto perdurar lá a 

reunião.  

 Quero agradecer ao Dr. Elísio Teixeira Lima Neto, Presidente da Associação 

do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; ao Dr. Gustavo Pontes, 

representando a Associação dos Juízes Federais do Brasil; ao Dr. Joaquim Neto, 

Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos; à Dra. Norma Angélica 

Reis Cardoso Cavalcanti, Presidente da Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público; ao Dr. Luciano Mattos, Presidente da Associação do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro; ao Dr. Diogo Tebet, representando o Conselho 

Federal da OAB; ao Dr. Márcio Palma, da Comissão de Processo Penal da OAB do 
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Rio de Janeiro e ao Dr. André Luiz da Costa Morisson, da Associação Nacional dos 

Peritos Criminais Federais. 

 Para nós, é uma honra muito grande recebê-los aqui. Todas essas 

associações participarão conosco nas audiências específicas sobre os temas 

relacionados à formatação do Código de Processo Penal e também às conferências 

regionais. Já estão programadas 7 conferências regionais no Sul, Sudeste, Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, distribuídas, mais ou menos, uma ou duas por região, 

para que a gente possa fazer com que este debate também chegue aos Estados, 

chegue às comunidades jurídicas de cada um desses Estados e também ao 

conjunto da sociedade, porque a gente quer também a sua participação, já que a 

gente tem uma preocupação também com relação ao reflexo da reforma desse 

Código. 

 A reforma do Código já está atrasada há décadas; o atual Código é oriundo 

do Estado Novo de Getúlio Vargas. A princípio, em razão da gravosa realidade da 

violência no Brasil, é possível perceber que a atualização do Código de Processo 

Penal está atrasada há mais de duas décadas. Não é mais possível compatibilizar 

uma Constituição Federal democrática, que se diz cidadã, com um Código de 

Processo Penal oriundo do Estado Novo de Getúlio Vargas, completamente 

defasado com a presente realidade.  

 É preciso entender que a lógica mudou, que o acusado não é o inimigo e que, 

no processo penal, é fundamental estabelecer que os fins não justificam os meios, 

mas sim o inverso. O que devemos perseguir, portanto, no âmbito desta Comissão, 

é a importância de um sistema de garantias que, a um só tempo, limite a atuação 

punitiva do Estado e legitime a condenação daqueles que cometeram crimes, a 

preocupação com a sociedade civil e com a população carcerária, respeitando os 

direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos:  

 O novo projeto, que será objeto de profundo debate no âmbito desta 

Comissão Especial, tem por finalidade a verificação do seu compasso com a 

realidade social, incluindo a preocupação com a população carcerária, uma vez que 

os réus não estão excluídos da sociedade brasileira.  

 É preciso pontuar, portanto, que o caminho a ser percorrido pelo novo Código 

deve estar completamente inserido numa lógica que siga os ditames constitucionais, 
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bem como que esteja em consonância com o respeito aos direitos e garantias 

fundamentais que são assegurados a todos os cidadãos brasileiros.  

 Impossibilidade de abordagem reducionista e simplista da matéria. Devemos 

atingir a paz social do Direito, a fim de reduzir a criminalidade e a superlotação 

prisional. 

 Diante da complexidade do tema, é importante ressaltar que a tônica dos 

debates que serão realizados no âmbito desta Comissão não permite uma 

abordagem reducionista e simplista. À nossa sociedade, alertamos que o novo 

Código de Processo Penal não objetiva beneficiar os réus, mas se destina a 

sintetizar procedimentos que hoje se provam mecanismos defasados, tendo por 

principal consequência o entrave ao bom andamento processual.  

 A paz social, finalidade precípua do Direito, é, portanto, comprometida, 

prejudicando tanto a sociedade civil, que sofre com altos índices de criminalidade, 

como a exorbitante população carcerária brasileira, que superlota as unidades 

prisionais em todo o País. 

 Novas medidas seriam o aumento dos valores de fiança, a prisão preventiva 

conforme a gravidade do crime, a aplicação antecipada da pena e a limitação de 

recursos. 

 Dentre os exemplos dos novos mecanismos do projeto aprovado no Senado, 

estão o aumento dos valores de fiança; a possibilidade de prisão preventiva com 

base na gravidade do crime, o que hoje é vedado pela jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal; a aplicação antecipada de penas — punição sem processo nos 

casos de crimes cuja pena máxima não supere 8 anos, o que representa quase a 

totalidade dos delitos tipificados no Código Penal —, bem como a limitação de 

recursos, que representa o fim dos recursos de ofício, por exemplo, apenas para 

citar quatro exemplos que colocam por terra o rótulo reducionista da proposição. 

 Tendência mundial de democratização do processo penal: legitimar a atuação 

do Estado na persecução penal e na decisão do processo. 

 Por outro lado, na verdade, não mediremos esforços para que o novo Código 

de Processo Penal introduza no ordenamento jurídico brasileiro alterações 

significativas, todas elas seguindo uma tendência mundial de democratização do 

processo penal, que se trata, sem dúvida, da principal forma de benefício da 
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sociedade como um todo. O objetivo, nesse caso, é muito claro: legitimar a atuação 

do Estado na persecução penal e na decisão final do processo, seja ela 

condenatória ou absolutória. 

 É preciso ter claro que os crimes e as penas são previstas no Código Penal, e 

o Código de Processo Penal delimita os procedimentos e as regras que devem ser 

observadas para que, ao final, seja imposta ou não a sanção penal. 

 Sociedade democrática significa respeito à liberdade e pressupõe respeito 

aos direitos e garantias individuais; figura do juiz de garantias. 

 Assim, para atender os parâmetros de uma sociedade democrática e ciente 

de que a democracia pressupõe liberdade e direitos e garantias individuais, o projeto 

do novo Código, em nítido alinhamento para com a Constituição Federal de 1988, 

cria, por exemplo, o juiz de garantias e proíbe o juiz de produzir provas, com o que 

pretende reforçar a garantia que alcança todo cidadão de ser julgado por um juiz 

imparcial. 

 A produção de provas, por sua vez, é de responsabilidade única de quem 

acusa, ou seja, do Ministério Público, instituição muito bem estruturada e composta 

por profissionais preparados para exercer a função acusatória. É muito cômoda ao 

Ministério Público a defesa da iniciativa probatória dos juízes, com o que se 

desincumbe de total responsabilidade no processo. Olvida-se o Ministério Público de 

que o juiz deve ser um terceiro imparcial. Não é tarefa do juiz acusar e, tampouco, 

defender o réu. 

 Diante do exposto e do atraso latente desta medida, nosso principal 

compromisso, muito em razão da gravosa realidade da violência no Brasil, é com a 

atualização do Código de Processo Penal. Há de prevalecer a consonância da Carta 

Magna com o processo penal, destinado a reverter a presente e gravíssima 

realidade. Reiteramos, portanto, a busca incessante por um sistema de garantias 

que a um só tempo limite a atuação punitiva do Estado e legitime as condenações 

daqueles que cometeram crimes. 

 Essa é uma introdução que a gente queria fazer no sentido exatamente de 

dar uma direção ao debate que ora se inicia. 

 Agora, peço ao Deputado Delegado Éder Mauro, nosso Vice-Presidente, que 

assuma a Presidência. 
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 Iniciando o nosso debate, convido o ex-Ministro Hamilton Carvalhido para 

fazer a sua apresentação. Ele terá 20 minutos. Depois, o professor Eugênio Pacelli 

terá mais 20 minutos. Em seguida, teremos o seguimento do debate, que será 

aberto com o Relator da matéria, Deputado João Campos. 

 O SR. HAMILTON CARVALHIDO - Exmos. Srs. integrantes da Mesa, 

especialmente o eminente Deputado Relator; Srs. Deputados; autoridades aqui 

presentes; minhas senhoras e meus senhores, eu disponho de 20 minutos e gostaria 

de ser bastante objetivo. 

 Quero deixar bem claras algumas questões acerca da Comissão que eu 

presidi precisamente no ano de 2009. De lá para cá, desde a minha Presidência da 

Comissão ou coordenação, como preferirem, decorreram vários anos. 

 Peço licença para enumerar os integrantes, porque não poderia falar, como 

coordenador, sem lembrar o nome de todos. 

 O primeiro nome seria o do ilustre Prof. Eugênio Pacelli, que foi o Relator-

Geral. Trata-se de um jurista conhecido e festejado no nosso País, e de grandes 

dotes intelectuais. Ele tem um discurso amplo de natureza científica bem posta à flor 

da pele para enunciar e uma excelente facilidade de exposição de todos esses 

temas. 

 Trabalharam conosco Antonio Magalhães Gomes Filho, ilustre professor 

processualista da Universidade de São Paulo, que dignifica as letras jurídicas 

brasileiras; Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que, como penso ser do 

conhecimento de todos, é outro extraordinário jurista de formação densa, aguerrido 

na defesa de suas ideias, que encanta tantos quantos tenham o prazer de ouvi-lo. 

Não poderia deixar de fazer essa menção específica. Estiveram conosco o brilhante 

Consultor Legislativo do Senado, Fabiano Augusto Martins Silveira, que é um 

excelente processualista; o advogado amazonense Felix Valois, que é agudo no 

modo de pensar, faz observações perfeitas na hora certa e ilumina qualquer 

discussão. Além dele, o Delegado Sandro Torres Avelar e o membro do Ministério 

Público Tito Souza do Amaral, ambos brilhantes; e o Juiz Federal Dr. Antonio 

Correa. São esses os nomes que eu me sinto obrigado a enunciar de saída, numa 

justa homenagem que devo aos meus companheiros de Comissão. 
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 Quanto à Comissão, eu gostaria de dizer-lhes, muito rapidamente, que o 

anteprojeto foi elaborado em 6 meses. A Comissão se dedicou profundamente a 

esse anteprojeto durante 6 meses, sem nenhum sacrifício das outras funções que 

todos nós exercíamos. Depois, foram realizadas audiências públicas. 

 Eu gostaria também, relativamente a essa Comissão, de dizer-lhes que tudo 

que está nesse anteprojeto passou pela discussão plenária de todos os integrantes 

dessa pequena Comissão. Nós discutíamos todas as questões e votamos aquilo que 

deveria constar no anteprojeto. 

 De modo que eu apresento as minhas homenagens ao Prof. Pacelli, que foi 

Relator-Geral, com um trabalho ciclópico e aos meus (falha na gravação) totalmente. 

Nunca houve nenhum problema interno. Mas tivemos não digo um patrulhamento, 

mas uma permanente presença do Ministério da Justiça, que vinha fazendo 

sucessivas reformas — penso ser da lembrança de todos —, que se chamaram 

reformas fatiadas. Ele permaneceu junto aos trabalhos da Comissão, lado a lado, 

enviando ainda suas propostas. 

 E havia, na visão equivocada de alguns, não de nenhum de nós, uma ideia de 

que seria uma espécie de corrida legislativa para ver se se conseguia ou não 

formatar um Código de Processo. Não sei se reflito bem, mas penso que reflito bem 

esse estado de coisas. Além disso, a votação desses projetos fatiados provocava, 

por parte de alguns integrantes do Senado, o desejo de que fossem votados aqueles 

projetos. 

 Então, corria a Comissão e, lado a lado, aquela política legislativa do 

Ministério da Justiça de querer a aprovação dos seus projetos fatiados no interesse 

de alguns, e que esses projetos fossem votados. Nunca nos assustou, nunca nos 

incomodou, nunca nenhum entrave foi trazido ao exercício das nossas atribuições 

por esse fato que lhes estou relatando, mas que não posso deixar de relatar. Não foi 

um trabalho fácil. Foi um trabalho difícil.  

 Vivíamos esse tempo de um Código que nasceu no tempo de exceção. 

(Pausa.)   

 Então, vejam, nesse tempo, nós ainda estávamos — e hoje estamos ainda — 

com um Código de Processo Penal dos tempos obscuros, um Código de natureza 
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inquisitorial, que atravessou décadas e décadas, e até mudou de século, e hoje 

continua aqui entre nós. 

 E vários esforços foram feitos, principalmente depois da elaboração da nossa 

Constituição de 1988, no sentido de ajustá-lo ao que seriam as exigências de um 

Estado Democrático de Direito, a um processo penal do Estado Democrático de 

Direito. 

 Quando se fala isso, às vezes, passado o tempo — e a boa idade possibilita 

isso —, lembro-me que eu fui testemunha da vigência desse Código, trabalhei com 

esse Código no seu momento mais forte e posso testemunhar como fonte histórica o 

que era isso nesse período. Eu devo lembrar-lhes que tenho 75 anos. 

 Então, estávamos com esse Código. Qual era esse Código? Qual a origem 

dele? É um Código, se nós pensarmos nessa relação dialética ou nesse binômio 

poder-liberdade, em que a prevalência é do poder e não da liberdade.  

 Esse poder tem limite sobre a invocação de qualquer destas rubricas: bem-

estar social, interesse social, etc. e tal, em face dos quais não há de se esperar 

presença ativa das garantias individuais. Isso é muito importante a gente fixar 

porque esse binômio está no cerne do exercício do poder político, o prius não eram 

os direitos fundamentais. A principalidade não eram dos direitos fundamentais, a 

principalidade era deste interesse, ele que dava a medida em que essas garantias 

deviam atuar.  

 Esse era o Código, digamos, num linguajar muito simples, que nós tínhamos, 

e ainda temos até hoje. Então, não é surpresa que previsse — e foi sendo 

modificado ao longo do tempo — prisão preventiva obrigatória; prisão preventiva 

decretada de ofício pelo juiz; que a regra do processo fosse a prisão e não a 

liberdade; que o preso em flagrante por infração não afiançável responderia preso e 

ia direto até o cumprimento da pena. E, para se falar na atuação do juiz, e não há 

nisso deselegância com a Justiça do meu País, nenhuma deselegância, era um juiz 

dono da prova. Ele era o gestor.  

 Então, hoje, nós todos ainda sabemos que os inquéritos eram, e ainda são, 

remetidos à autoridade jurisdicional, e que a autoridade jurisdicional é quem 

determina o arquivamento do inquérito.  
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 Claro, nós não teremos tempo, mas eu tinha selecionado algumas coisas 

bastante interessantes, mas eu diria que já a exposição de motivos — eu não vou ler 

para não perder tempo, porque quero usá-lo inteiramente — deixava bem claro qual 

era o feitio dele. Esse era um tempo em que se não falava em nenhuma espécie de 

direitos do investigado. O inquisitorial, aliás, guarda até hoje a sua conotação de 

origem. 

 Eu costumo, às vezes, brincando com outra área de processo, que não é esta 

aqui, mas a de Processo Civil, quando se fala de poderes inquisitoriais, eu brinco, às 

vezes e digo: “Poxa, vocês não têm medo do significado histórico desse 

‘inquisitorial’”. Poderia até pensar em proibir esse uso e ser outro tipo de termo. No 

entanto, eles são apresentados com uma principalidade. 

 Quer dizer, então, a gente tem presente o que foi a Igreja, como surgiu a 

inquisição, a tortura como meio de obtenção de confissões: isso é o inquisitorial. É 

claro que não é tempo de falar aqui, mas sobretudo de uma identificação na mesma 

pessoa do que acusa e julga. É o tempo de acusação secreta, do processo oculto, é 

um tempo que foi caracterizado com a máxima que até hoje me faz sofrer, que é 

“fazer sofrer, aterrorizar pelo sofrimento”.  

Então, o nosso Código vem com toda essa herança de ideias, toda essa 

herança de práticas, dos juízes que são elogiados pelo seu grande poder criativo na 

obtenção de confissões. 

 Bom, esse Código, com tudo isso, veio permanecendo. Fizemos, ao longo de 

todos esses anos, um extraordinário esforço de ir adaptando esse Código. Tivemos 

sucessivas leis que foram modificando progressivamente esse Código de Processo 

Penal. Mas eu devo dizer que foi muito proximamente, e esse proximamente, para 

mim, eu acho que foi muito proximamente. Mas não é muito distante o tempo em 

que se deu um giro coperniciano no processo penal brasileiro com esse Código. Ou 

seja, tirou-se do núcleo do Código, do seu ponto gerador, a prisão, e colocou-se 

como regra a liberdade. Essas foram realmente duas alterações muito interessantes, 

porque no Código, na sua vigência, isso eu posso esclarecer muito rapidamente, ele 

tinha a seguinte característica: prisão preventiva, prisão por flagrante, prisão por 

pronúncia, prisão por sentença. Ou seja, prisão, prisão, prisão... E o que mais tocava 
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era que a prisão era um efeito da sentença condenatória recorrível. Talvez, uma 

lembrança boa. 

 Então, esse foco, essa fonte geradora desse sistema, que encontra uma 

representatividade muito grande, não só de uma presença judicial altamente forte 

nas atitudes de investigação, de coleta de prova, de iniciativa de prova, como 

também essa prisão como núcleo. Aí, lembram-se todos, viveram isso, votaram isso, 

não é? Aos poucos, fomos tratando melhor a fiança. Aos poucos, fomos criando 

soluções legais, com a comunicação flagrante e o juiz, não só quando estiverem 

presentes as excludentes, legítima defesa, etc., o que porá em liberdade. Mas 

também quando não estiverem presentes as razões e os motivos da prisão 

preventiva. Aí, foi o grande momento que começou lá no 594, dizendo-se do apelo 

em liberdade, mas foi o grande momento em que se deu esse giro em que a regra 

passou a ser a liberdade, e não a prisão. 

 Eu acho que isso, de certo modo, se me permitirem... Sei que estou correndo 

muito e que isso prejudica a exposição. Mas qual é o código que nós estamos 

tentando colocar outro no lugar dele? As tentativas foram muitas. Ele foi atenuado 

seguidamente, modificado, mas havia um comprometimento de princípio. Há alguma 

coisa na ordem dessa produção de sistemas que unifica, justifica a ligação de todas 

as partes do sistema entre si e que faz com que cada uma só tenha sentido 

enquanto nesse sistema — sentido que ele perde fora dele. Então, por mais que 

tenham vindo modificações, elas esbarravam nas raízes principiológicas desse 

código, e aí tínhamos contradições imensas. 

 Estou aposentado há 5 anos. Eu ainda praticava jurisdição no Superior 

Tribunal de Justiça, e alcancei a decretação da deserção de recurso de apelação 

pela fuga do réu. Ainda vivi isso, ainda vivi essa penosa construção do réu, que 

responde e permanece solto até o trânsito, e da liberação, que só fica preso quando 

estiverem presentes os motivos da prisão preventiva. Foram penosas essas lutas 

todas no intento de buscar a democratização do nosso processo. 

 Pois bem, tivemos esforços legislativos e jurisdicionais, todos conjugados na 

busca da transformação desse sistema. De nada adiantou. Por isso nos opusemos 

tenazmente às reformas fatiadas. O Processo Civil tinha tido essa experiência, mas 

ela era de certa maneira estruturada para se tentar a modificação do próprio 
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sistema, ou sem comprometimento do sistema, enquanto as de Processo Penal não 

guardavam esta coerência, não conseguiam eliminar as raízes inquisitoriais do 

Código de Processo. 

 Quero fazer uma observação ainda nesse sentido: houve intensos ataques à 

Comissão: “Mas por que criar uma comissão no Senado?”. Eu sempre respondi: “Por 

que não se criar no Senado e na Câmara as comissões e ficar servil a produtos 

legislativos oriundos do Ministério da Justiça?” Parece que esta Casa de Leis, que é 

a Casa das Comissões, é onde que se oportuniza a participação democrática de 

todas as áreas de conhecimento e de influência e se debate democraticamente isso. 

 Essas eram as observações essenciais que eu queria falar sobre o Código. 

 Sr. Presidente, eu vou encurtar minha participação, mas queria dizer o 

seguinte: eminente Relator, eminente Presidente, esta época que estamos a viver é 

oportuníssima para se votar este projeto, talvez uma rara oportunidade, porque 

vivemos um singular tempo, o processo de expansão do crime. Isso já é um 

processo social que está dentro da história das instituições humanas, uma 

criminalidade clássica que se sofistica em contanto com uma nova criminalidade, 

uma criminalidade de risco, transnacional, organizada, econômica. Está ela aí 

agudizando esse processo. 

 Mas há neste momento algumas coisas muito importantes acontecendo, 

práticas deste Processo Penal, que estão alarmando a nós outros que sabemos o 

que é a presença autoritária do poder. Que sinais são esses? Eu posso estar 

equivocado, talvez seja medo de velho. Estou com medo. Mas tenho observado 

conduções coercitivas ilegais, buscas e apreensões banalizadas, no sentido de 

banalização de Hannah Arendt; tenho observado a banalização da força das 

garantias individuais. E chego realmente a me espantar nos tempos de hoje, quando 

se fala em direitos do investigado, em democracia, com as prisões decretadas para 

obtenção de delação premiada. Isso me assusta. É claro que ninguém está falando 

em proteger quem quer que seja. Estou falando de outro lado, porque as garantias 

são nossas, do cidadão em geral. Elas nos asseguram que não teremos nossa casa 

invadida, elas nos asseguram o direito de nos defendermos diante de uma acusação 

injusta. 
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 Tudo isso está acontecendo num momento em que estamos na Comissão — 

particularmente insisti nisso, e agora vamos entrar rapidinho no projeto — a exigir 

que a investigação tenha justa causa para o seu início. Ela não é dada a quem tem a 

competência para investigar instaurar investigação porque assim lhe pareceu. Tem 

que haver notícia razoável, tem que haver fundamento razoável para iniciar essa 

investigação. Não é possível, a esta altura, que imaginemos que a presunção de 

inocência só tenha valor e força quando há processo. Muito maior pujança se lhe há 

de atribuir no momento da investigação; muito maior força tem ela nessa etapa 

antes do processo. 

 Então, o que ocorreu nesta Comissão foi consciência. Eu reafirmo que acho 

este momento oportuníssimo — oportuníssimo! Nele se escondem provas, ocultam-

se processos e uma série de coisas que não podem escapar. Vou repetir Cervantes, 

que talvez signifique isso. A delação agrada, mas o delator nunca. Então, os 

sucessos investigativos são festejados, mas nesses sucessos não se pode deixar de 

cuidar zelosa e ativamente dos direitos fundamentais, zelosa e ativamente das 

conquistas garantistas que já obtivemos nessa luta dura. 

 Pelos presentes, Eugênio falará com muito melhor brilho. Pelos ausentes, o 

que nos animou foi disciplinar a investigação, marcar o momento em que nasce a 

condição ou o estado de indiciado, vincular a essa investigação uma legalidade 

estrita, cuidar dela de modo geral numa chamada de atenção, de fontes de 

investigação que se desenvolvem amplamente sem ter diploma legal. A investigação 

tem que ter suporte legal quanto à atribuição para fazê-la, quanto ao modo de fazê-

la; tem que ter formas de controle do respeito aos direitos fundamentais; tem que ter 

formas de controle da presença dos direitos do investigado. Aliás, isto causou 

espécie: determinado artigo que publiquei falava do direito do investigado de ser 

ouvido. Mas não vemos a todo momento o denunciado tomar conhecimento de que 

foi acusado no dia que lhe chega a citação para responder aos termos da ação 

penal, embora presente? 

 Então, nós cuidamos dessa parte da investigação, cuidamos do juiz de 

garantias, que é um imperativo. E não importa se estou falando de juiz de garantias 

órgão ou de juiz de garantias função — só a função. É perfeitamente factível. Mas o 

nosso juiz, é fundamental que eu lhes diga, porque isso nos orientou, tem que se 
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separar efetivamente da acusação. Ele não pode ser gestor de prova porque, 

quando pensamos assim, como acontece a notícia — “Ah, tem elementos bastantes, 

é crime!” —, então primeiro se forma o juízo sobre o crime — aí diz provisório —, e 

se vai atrás da prova para demonstrar aquilo. Quanta perda já ocorreu aí! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Um minuto, Sr. 

Ministro, para encerrar. 

 O SR. HAMILTON CARVALHIDO - Então, eu penso que, chamando a 

atenção principal sobre este foco que nós desenvolvemos, sobretudo do juiz de 

garantias, da separação perfeita da acusação e da defesa, da exigência de que ele 

não tenha nenhuma gestão da prova... E o projeto negou-lhe incisiva e 

peremptoriamente qualquer iniciativa probatória no âmbito da investigação, e no 

processo. Quando houver, será para suprir dúvidas sobre a prova que as partes 

produziram. 

 O tempo é para ser observado. Não sei e está tipificado como crime. Se 

estiver, vou invocar porque já tenho mais de 70 e tenho direito a sursis. (Riso.) Peço 

desculpas se me alonguei um pouco. Se não disse tudo que gostariam, confesso 

que também não cheguei a dizer tudo que eu queria. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Nós é que 

agradecemos a presença a V.Exa. É muito bom o pai assistir a um filho fazer uma 

apresentação, mas tenho certeza também de que é muito bom a filha, nossa 

parceira de partido, assistir ao pai fazer uma apresentação. 

 Tem a palavra o Sr. Eugênio Pacelli de Oliveira, por 20 minutos. 

 O SR. EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, 

caríssimo Ministro Hamilton Carvalhido, senhoras e senhores, eu me surpreendi com 

a dimensão desta audiência pública, com a quantidade de pessoas presentes não 

pelo tema, que evidentemente deveria reclamar a presença de mais pessoas, mas 

porque hoje é um dia muito tumultuado. Imaginei que não teríamos tanta presença. 

 Desde que não se sabe se Capitu traiu Bentinho — e não se sabe mesmo —, 

é preciso fazer uma distinção entre a filosofia da linguagem literária e a filosofia da 

linguagem jurídica. 
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 Ao falar em projetos de código, e aqui estamos discutindo um projeto de 

Código de Processo Penal, eu preferiria não me reportar ao projeto especificamente, 

mas levantar um ponto, eminente Relator, que me parece ter absoluta necessidade 

de monitoramento permanente — e me coloco à disposição para todos os dias que 

V.Exa. precisar. 

 Nós estamos diante de um momento em que o processo penal brasileiro está 

sofrendo inquietações perturbadoras, porque estamos vendo que a principiologia 

constitucional, que há bem pouco tempo tinha um tipo de tradução, vem recebendo 

outra. Nessa perspectiva, fica difícil saber quanto vale e até onde podemos fazer 

com a legislação do processo penal, se estruturamos um processo, e a Constituição, 

com base em argumentações principiológicas, faz evaporar tudo que está sendo 

escrito. Eu não sei até onde vale a pena continuarmos trabalhando assim. 

 Eu penso que o momento é adequado para que questionemos exatamente a 

grandeza do Estado constitucional que estamos vivendo. É exatamente essa 

abertura semântica incontrolável da Constituição que faz com que não saibamos 

sequer a idade de cada um, porque o Supremo não decidiu quando começa a vida. 

É essa reserva constitucional de todas as grandes questões nacionais para o 

Supremo Tribunal Federal, como se não houvesse matéria de conformação 

legislativa, que faz com que fiquemos reféns. Exemplo mais claro do que este seria 

impossível: execução provisória. 

 Pessoalmente, desde o início fui crítico a que o Brasil fosse a única instância 

de ordenamento jurídico civilizada com quatro níveis de jurisdição para executar sua 

sentença. Uma coisa é ser pessoalmente contra, a outra é lidar com um texto que 

não é seu. 

 Quando eu falava em Capitu, eu queria dizer o seguinte: estamos até hoje 

procurando um intérprete. Nós não temos intérprete, só temos o senhor de si 

mesmo, só temos alguém que vai interpretar um texto e levar para esse texto 

exatamente o que ele desejar. Para se interpretar obra alheia, é preciso se respeitar 

a alteridade, ou seja, o produto do outro. 

 A Constituição da República diz com todas as letras que ninguém pode ser 

considerado culpado senão após o trânsito em julgado. Trânsito em julgado no Brasil 

— desde que o mundo é mundo —, desde que a ciência processual brasileira é 
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uma, é a sentença à qual não cabe recurso. Se tivéssemos uma legislação como a 

portuguesa, que prevê o recurso extraordinário tendo como premissa o trânsito em 

julgado, nós poderíamos pensar em outra interpretação. Mas soa bastante 

problemático encontrarmos uma decisão recentíssima da Suprema Corte que 

modica um entendimento também recentíssimo de 2010. 

 Então, é preciso que nós tenhamos muita tranquilidade para saber que este 

projeto precisa incluir o que está sendo feito aqui agora de modo expresso para não 

deixar dúvida. 

 Não dá para acreditar que ainda estamos diante de mandados de condução 

coercitiva de investigado. Isso não tem o menor cabimento. Basta ler a Constituição, 

o Código de Processo Penal. Ninguém vai encontrar possibilidade de se conduzir 

coercitivamente quem está sendo investigado. 

 Eu posso conduzir coercitivamente uma testemunha. Posso e devo, porque a 

testemunha tem o dever de depor. Se ela tem uma obrigação, eu posso coagi-la a 

cumprir essa obrigação. Agora, eu só posso conduzir coercitivamente um 

investigado se for para realizar um ato em que ele seja objeto de prova 

legitimamente aceita na Constituição, que é o caso de reconhecimento de pessoa. 

Se a testemunha precisa depor sobre quem praticou o fato, e para isso precisa ver o 

investigado, busca-se o investigado para que ela faça o reconhecimento. 

 O que não faz sentido algum é aquele detentor do direito ao silêncio ser 

conduzido à presença da autoridade para dizer: “Vou me calar”. É um 

constrangimento que eu acho que não pode mais ter acolhida no suporte normativo 

brasileiro. O Código de Processo Penal brasileiro precisa cuidar urgentemente de 

alguns reparos. Este projeto, que queremos aprovar, deve cuidar desses desvios 

que estamos vendo permanentemente. 

 Eu fui membro do Ministério Público Federal durante 21 anos. Tenho grandes 

amigos lá, publicações com alguns de seus membros e contatos pessoais que muito 

me honram. Mas isso jamais me impediu, como doutrinador e professor, ter visão 

crítica sobre a atuação do Ministério Público, sobre a atuação da autoridade policial, 

sobre a atuação dos advogados criminais. 

 Sempre critiquei o excesso de habeas corpus que inunda os tribunais de réus 

soltos, discutindo questões procedimentais que tomam o lugar da apreciação dos 
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recursos de apelação. Então, eu me sinto muito à vontade para fazer críticas 

abstratas. Mas faço questão de registrar que não estou defendendo posição de 

advocacia, posição disto, posição daquilo. 

 Uma questão das mais importantes diz respeito ao juiz das garantias. S.Exa. 

o eminente Ministro Hamilton Carvalhido, que nos honrou com sua coordenação 

segura, disse que havia comissão na qual a característica maior era talvez a 

convergência. Mas era convergência de ânimo, digo eu, e de interesse comum. Não 

vejo que tivéssemos convergência completa do ponto de vista teórico e ideológico. 

Não tínhamos. A minha leitura, por exemplo, do juiz das garantias é outra. 

 Parece-me necessário termos uma divisão, quando possível. Se nós tivermos 

uma comarca grande, uma jurisdição imensa, perdoem-me a redundância, com 

inúmeras varas criminais, será perfeitamente aconselhável, para a otimização da 

jurisdição, termos um juiz de garantias, porque desafogará os demais juízos e, em 

benefício, em lucro adicional, poderemos ter o distanciamento, que é proveitoso, não 

digo indispensável, do juiz que decreta medidas cautelares na fase de investigação. 

 Então me parece que, se formos pensar em termos de Brasil, uma das 

maiores fragilidades apontadas por todos neste projeto de Código foi exatamente o 

juiz das garantias. O que se pensou foi o seguinte: numa comarca em que há um 

juiz só, a investigação começa ali. Se o juiz está impedido, quem faz o julgamento? 

Juiz de outra comarca? Nós criaríamos um embaraço tamanho à jurisdição. Parece-

me que o projeto — e sou crítico nesse ponto — cometeu um deslize por tentar, 

talvez, dar tratamento igualitário para todas as questões. Seria muito mais fácil criar 

a figura do juiz de garantias em comarcas grandes. Assim teríamos um proveito 

processual maior, com o distanciamento desse juiz da fase de investigação. E nas 

comarcas menores não haveria esse distanciamento. Por isso, afirmo: não vejo esse 

distanciamento como algo absolutamente necessário. Não vejo. Vejo apenas como 

proveito. 

 Quanto ao problema de gestão da prova, também insisto que é necessário 

que tenhamos muito cuidado, muita cautela nessa regulação. E os dias de hoje 

estão a nos demonstrar que realmente precisamos ter redobradas as cautelas. Não 

estou fazendo críticas específicas a nenhum tipo de atividade, a nenhum tipo de 

processo. Mas a atitude de protagonismo judicial, mesmo na fase de processo 
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vedado — quando está, evidentemente, a atuação judicial na fase de investigação 

— não convém a ninguém. É absolutamente impertinente e contraproducente. 

 Não sou a favor, por outro lado, de um modelo processual de partes no qual o 

resultado final do processo seja fruto exclusivo da construção das partes. Não sou 

favorável e explico por quê: o sistema norte-americano, o único que ainda mantém 

esse modelo, tem como premissa a igualdade entre as partes. Essa igualdade é 

meramente formal, evidentemente. Supor que as partes sejam iguais no processo 

penal brasileiro é realmente um discurso retórico, que não ultrapassa fronteira 

nenhuma. As partes não são iguais e nem ter que ser. 

 Quando falamos em princípio de ampla defesa, estamos convocando o 

processo penal brasileiro, o juiz brasileiro, a saber que o princípio da não 

culpabilidade impõe ao Estado o ônus da prova, mas não só isso. Impõe também 

uma regra de tratamento, de postura diante da causa penal. Eu acho que o juiz 

processual penal brasileiro tem que estar diante da dúvida. A dialética é importante. 

O contraditório importante. Não são como garantia individual, e assim 

demonstramos um alto processo civilizatório. Não é isso. Nós precisamos de 

contraditório e de ampla defesa para apurarmos o melhor possível da 

responsabilidade penal. 

 Eu não estou demonstrando desconfiança com o Ministério Público, que é 

imparcial, que deve peticionar a favor do réu, deve recorrer em favor do réu. Eu não 

estou demonstrando também nenhuma dúvida em relação à autoridade policial, que, 

a meu juízo, também, embora trabalhe e opere na fase de investigação 

exclusivamente, para mim, deve ter o cuidado em apurar, de fato, aquilo que pode 

ser tido como verdade. Não tem de haver postura inquisitorial que só vai à busca 

daquele interesse acusatório. Esse é um discurso punitivo, que pode causar os 

dramas que estamos vendo no Brasil, com todo respeito. 

 Então me parece que temos um problema a ser resolvido, que é de fato 

delimitar a atividade probatória do juiz, mas não suprimi-la, porque, afinal de contas, 

numa concepção moderna de Direito, eu não posso excluir o juiz do diálogo com as 

partes. Não faz sentido algum o processo ser objeto do resultado do Ministério 

Público e da Defesa, sobretudo sabendo-se que o Ministério Público está mais bem 
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instrumentalizado do que a Defesa em 90% dos casos dos processos penais 

brasileiros. 

 Então me parece que esse cuidado precisa ser imediatamente objeto da 

nossa atenção. 

 Outro ponto que tratamos no projeto de Código, que não mereceu a atenção 

da maioria dos setores — e me parece uma inovação inteiramente útil e pertinente 

—, é a instituição da parte civil, levar à vítima a satisfação do dano causado a ela, 

pelo menos dano moral, senão o material, já no processo penal. Diversos países 

têm a duplicidade de instância, na qual a instância penal decide pela 

responsabilidade objetivamente dita do autor do fato e impõe a obrigação de reparar 

o dano moral. Nós discutimos à época se convinha também que houvesse a 

previsão da reparação do dano material, mas o risco ao entrave da jurisdição — e, 

assim, a perda da eficácia do processo penal — nos conduziu a uma conclusão no 

sentido contrário, que nós pelo menos ficássemos com o dano moral. Mas esse já 

seria um passo que poderia ser dado e que diminuiria as aflições da vítima. 

 Há uma questão que pode parecer aqui — certamente parecerá — uma 

crítica concreta, e não é. Eu falo como cidadão que tem o desejo de ver aprovado 

este ou qualquer outro projeto, que quer ver a aprovação de algo que venha a 

substituir o Código de Processo Penal, que está retalhado absolutamente, 

desconectado. Então, nós precisamos de um novo modelo que satisfaça estas 

nossas necessidades. 

 Essa questão da competência territorial da Justiça Federal é algo que precisa 

ser feito, com todo o respeito. Nós temos cinco Tribunais Regionais Federais, que 

têm jurisdição territorial delimitada: o Juiz Federal de São Paulo está vinculado ao 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região; o Juiz Federal de Brasília está vinculado ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Preocupa-me demais que um juiz federal do 

Acre, do Rio Grande do Sul dê decisão com ordem para todo o Brasil, sendo que 

sua jurisdição me parece muito claramente delimitada no âmbito administrativo dos 

seus tribunais. Se nós temos de fato administrações separadas, e os Tribunais 

Regionais são cinco, é preciso que também se respeite a jurisdição desses tribunais. 

Nós não podemos estabelecer foros nacionais, nem de corrupção nem do que quer 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 8045/10 - Código de Processo Penal 
 Número: 0223/16  06/04/2016 
 
 

 19 

que seja, foros especializados que tomem conta de todo o espectro da atuação da 

Justiça Federal. Isso me parece absolutamente preocupante. 

 Temos que trabalhar também melhor as consequências das invalidades, das 

irregularidades. Sempre fui defensor de que o processo precisa ter mais efetividade. 

É preciso que se reconheçam menos nulidades. Sempre trabalhei com essa lógica. 

Mas também é preciso lembrar que o abuso do poder não pode ser tratado com 

leniência. Isso precisa ser imposto. Vou dar um exemplo. 

 No Direito norte-americano, tão citado no Brasil, a prova produzida pelo 

particular ilicitamente é aproveitada. Ela é aproveitada porque, na lógica norte-

americana, o juízo de razoabilidade é feito como controle da validade dos atos do 

poder público. Vejam bem, se nos Estados Unidos assim funciona, por outro lado, 

não se admite lá também, em hipótese alguma, a prova ilícita produzida pelo Estado. 

Ou seja, há uma escolha muito clara de se proteger o cidadão exatamente daquele 

que exerce cotidianamente atos de coercibilidade. 

 Então, nós não podemos ter tolerância com o abuso de direito praticado pelos 

membros do poder público, qualquer que seja ele. E, por isso, me parece bastante 

problemático e necessário que tenhamos uma regulamentação a mais específica 

que seja quanto aos limites de aproveitamento de material produzido com ilicitude. 

 Esta Casa receberá — não sei se já recebeu — pelo menos dez propostas do 

Ministério Público Federal, instituição pela qual tenho respeito, admiração imensa, 

porque lá me formei. Eu sou favorável a que haja sim todas as medidas para que se 

torne este um País melhor. Mas é preciso também que nós saibamos que não se 

pode lutar todo combate a qualquer preço; não se pode obter vitória a qualquer 

preço. Se eu tenho um horizonte constitucional que assegura tantas garantias, nós 

precisamos aceitar que essa é uma escolha constitucional, que não está à 

disposição de propostas como essa. Somos a favor de que se ampliem as medidas, 

de que se tutele. 

 A Lei nº 12.850, de 2013, veio para fazer um controle de ilicitudes praticadas 

de forma organizada. Em aspectos gerais é bastante interessante, mas comete 

também inúmeros deslizes. Sou favorável à delação premiada, vejo isso como 

instrumento bastante razoável, uma luta necessária. Mas os riscos que estamos 

criando a partir dos dias atuais nos fazem ver que sua execução não está boa. Não 
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está boa porque o prêmio está ficando tão grande, que estamos tendo mais arroz de 

festa. Delação virou arroz de festa porque todo mundo busca escapar de uma 

condenação altíssima — para quem não faz a delação a pena é altíssima. Será que 

temos aqui uma equação com efeito simbólico bastante significativo? Quem não faz 

delação, penas de 20, 19, 16 anos; quem faz delação, 1, 2 anos de pena domiciliar. 

Será que isso não tem necessidade de maior controle? Vou dar um exemplo. 

 Antes da Lei 12.850/13, que cuida de crimes praticados de forma organizada, 

nós não tínhamos nenhuma lei que cuidasse de delação premiada que desse como 

prêmio o perdão judicial. Aliás, parece-me que uma única lei, talvez, a de proteção à 

testemunha, salvo melhor juízo. Não tenho na memória agora. Mas vem a Lei 

12.850/13, que trabalha com todo crime praticado de forma organizada, e incentiva, 

de modo desmedido, parece-me, os acordos de colaboração, de tal modo que 

haverá a aplicação de pena mais branda a uma organização criminosa que tenha 

praticado crime de extorsão mediante sequestro do que a pena aplicada a quem não 

o fez por meio de organização criminosa, porque os requisitos para a obtenção de 

colaboração premiada, na extorsão mediante sequestro, sem a Lei 12.850/13, vão 

de redução da pena até dois terços, mas exige o cumprimento de todos os requisitos 

— recuperação da pessoa com vida, recuperação do produto — cumulativamente. A 

Lei 12.850/13 exige o cumprimento de um único requisito — um único! 

 Então, para alguém que participou de uma estrutura de organização criminosa 

que causou danos monumentais ao País, basta que ele indique a estrutura da 

organização criminosa, que está beneficiado, não vai ser punido, enquanto as outras 

legislações, que não contemplam, repito, a forma organizada, exigem maiores 

requisitos. Talvez, uma boa ideia fossem maiores exigências também para se 

cumprir colaboração premiada. 

 Sr. Presidente, eminente Relator, eu me coloco à disposição não só agora, 

claro, mas pelo tempo que V.Exas. precisarem para, em sendo possível, contribuir 

com o projeto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Nós agradecemos a 

presença ao ex-Procurador Eugênio Pacelli de Oliveira. 
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 Eu gostaria de registrar a presença do Sr. Rodolfo Laterza, da Associação 

dos Delegados de Polícia do Distrito Federal, e dos Srs. Antônio de Padova Júnior e 

Gustavo Silva, ambos do Instituto de Ciências Penais. 

 Antes de passar a palavra ao Relator, como eu não poderei estar presente 

para fazer as perguntas, eu gostaria de deixar duas aos palestrantes. Foi falado aqui 

pelo Ministro Hamilton Carvalhido sobre regras de liberdade, que se dá ou se deva 

dar mais atenção a estar livre do que a fazer a prisão. Eu gostaria de deixar a 

pergunta em relação — até porque alguns juízes já adotam esse tipo de 

procedimento — a só manter ou decretar prisão quando extremamente necessário. 

Eu gostaria de usar inclusive o exemplo das audiências de custódia. 

 Eu, policial que fui durante 30 anos, e vivendo o que se está vivendo o meu e 

outros Estados, a audiência de custódia não tem tido sucesso nem nas capitais onde 

há estrutura. Fico imaginando no interior. Pergunto: em alguns casos — já se vê 

esse comportamento — não seria perigoso, ou até incoerente em relação ao fator 

Justiça, ao fator vítima ou até mesmo à instrução criminal, em audiência de custódia, 

muitos delinquentes serem liberados? 

 A outra pergunta diz respeito ao juiz. Sabemos que o delegado de polícia, a 

polícia, o Ministério Público são os reunidores de provas, que levam ao juiz para que 

possa interpretar, fazer juízo e tomar decisão. Como foi colocado também pelo ex-

Procurador Eugênio Pacelli, eu gostaria de saber se, pelo fato de o juiz baixar novas 

diligências, poder requerê-las de autoridades policiais, Ministério Público, através de 

institutos de criminalística, para que possa ter maior convencimento, para que possa 

aninhar mais dados para tomar uma decisão, isso, diante de tudo que se está vendo 

no País, seria caso de interpretações subjetivas de alguns de estar ou não existindo 

envolvimento sentimental do juiz em relação àquele caso? 

 São as duas perguntas que eu gostaria de deixar para as respostas em bloco. 

 Passo a palavra ao Sr. Relator João Campos. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Presidente, eu prefiro de plano ouvir os 

dois palestrantes acerca das suas indagações. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - As duas? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Sim. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - O Relator gostaria 

de ouvir as respostas às duas perguntas que fiz. 

 O SR. HAMILTON CARVALHIDO - Presidente, vamos fazer direitos do 

investigado: ele fala agora, eu falo depois. Da outra vez eu falei primeiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Tem a palavra o Sr. 

Eugênio Pacelli de Oliveira. 

 O SR. EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA - Se entendi bem as perguntas, a 

primeira tangencia a questão da indispensabilidade da prisão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Isso, principalmente 

em relação às audiências de custódias e à incoerência, ao perigo que se tornam 

solturas demasiadas de delinquentes, em alguns casos. 

 O SR. EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA - É preciso que saibamos, então, 

que definamos previamente o que se quer com a audiência de custódia. A audiência 

de custódia talvez tenha o grande mérito de humanizar um pouco o ato prisional: 

submeter o juiz, que sempre lida com papel, com o ser humano que está por baixo 

do papel, e não vê exatamente de quem se trata. 

 Tive a oportunidade de participar de audiência de custódia em que o réu tinha 

18 anos — nem tinha pelo no rosto — e estava sendo acusado de tráfico de drogas 

por uma pequena bagatela de maconha. Eu achei fundamental que ele estivesse 

diante do juiz para que o juiz aquilatasse, vendo ali, de frente, se aquela pessoa de 

fato poderia oferecer risco de reiteração criminosa. 

 O juízo de indispensabilidade da prisão não é só juízo de cabimento da 

prisão. Precisamos fazer distinção. Hoje, nos processos cautelares, existem três 

níveis de exame. O primeiro é de necessidade. Toda medida cautelar pessoal passa 

pelo exame de necessidade. O segundo, tendo sido realizado o primeiro, é de 

adequação. Para as prisões, ainda há outro, o de cabimento. Ou seja, para a prisão, 

eu tenho que decidir que os limites do art. 330, inciso I — pena superior a 4 anos —, 

têm que estar presentes. Já se percebe, então, claramente, que a prisão é ultima 

ratio em matéria de medidas cautelares. Por isso mesmo nós temos que tê-la como 

exigência de indispensabilidade da medida, trazendo um paralelo muito rápido e 

necessário. Afinal de contas, estamos falando de Estado, Poderes do Estado, 

órgãos do Estado, administração pública. Nós estamos falando de cadeias. 
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 Realmente não podemos fazer um juízo minimamente discricionário para 

saber o seguinte: quantas vagas no sistema prisional há? Eu posso simplesmente ir 

somando um em cima do outro? Até quando podemos fazer isso porque estamos 

entendendo que esse crime merece censura? Enfim, o Estado não tem nada com 

isso no momento de o Judiciário decidir se deve prender ou não? Esse também é 

um juízo, parece-me, de razoabilidade que deve ser feito no momento da custódia. 

Eu não acho que a audiência da custódia deva se transformar num ato de 

interrogatório do acusado. Também não acho. Mas acho que é um momento em que 

o juiz deve investigar as condições da pessoa, examinar o auto de prisão em 

flagrante e, aí sim, aferir se é possível e adequada a substituição de medida cautelar 

como a prisão. Parece-me que é isto: tentativa ou espaço de humanização do ato de 

decretação da prisão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Tem a palavra o Sr. 

Hamilton Carvalhido. 

 O SR. HAMILTON CARVALHIDO - Sr. Presidente, eu compreendo a postura 

de V.Exa. e tenho acompanhado no Distrito Federal o juízo de custódia. Agora vou 

falar de aspectos práticos, embora não goste de começar por eles. Ele provocou 

uma diminuição na demanda de habeas corpus ao tribunal, porque o juiz de custódia 

concede liberdade, etc., o que provocou uma diminuição grande do volume de 

trabalho nos tribunais. É interessante isso. Eu vi, não foi informação telefônica. Eu 

constatei que muitas daquelas causas que geravam habeas corpus, e depois vão 

para o juízo da causa, agora, com o pronto exame do cabimento, da legalidade, da 

conveniência daquela medida, são resolvidas ali naquele momento e a demanda 

heroica não chega a ser deflagrada no tribunal. É um dado interessante. 

 Mas compreendo a postura de V.Exa. com os fatos se repetindo a todo 

momento, e essas medidas de intervenção da polícia são logo desconstituídas no 

juízo de custódia. Mas eu digo ao Presidente que a regra há de ser a liberdade, 

desculpe. Há de ser a liberdade, porque o que está em voga é efetivamente a 

presunção de não culpabilidade. E nós precisamos realmente fazer essa tutela. 

Lamento, eu sei que é frustrante, mas a liberdade tem que prevalecer. 

 Eu queria nesta segunda pergunta dar exemplo ao Plenário. Eu sou Ministro 

aposentado do Superior Tribunal de Justiça. Num feito da competência originária 
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dos tribunais, eu, no STJ, determino a instauração de inquérito — não é “autorizo” —

, repito, determino a instauração de inquérito e produzo prova. É diferente do rito do 

Supremo. Eu produzo prova lá, e depois eu mesmo serei o relator para receber ou 

não a denúncia. O que acham? Imaginem se decretei também providências 

cautelares, etc. Ou seja, eu emiti forte juízo sobre indícios bastantes de autoria, e 

depois me sento, sou relator, e fico ouvindo as partes, da tribuna, a sustentar por 

que não devo receber a denúncia. O juiz é um ser humano. 

 Quero fazer esta observação. Se fosse nos meus tempos de universidade, eu 

diria: viva o juízo de garantias! Porque o que se quer é a imparcialidade. Hoje a 

imparcialidade, até numa dimensão filosófica, parece despicienda. Mas nós antigos 

votamos e queremos atribuir ao juiz o máximo de imparcialidade. Um juiz que 

decreta prisão, que decreta busca, que examina prova, não deve funcionar no 

processo. Ele tem de ficar impedido. Esse é o nosso posicionamento. 

 Mas eu gostei bastante, acima de tudo, para que os senhores percebessem 

como é o clima dentro de uma comissão de juristas (riso) e como é difícil a atividade 

de conduzir. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Tem a palavra o 

Deputado João Campos, Relator. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Quero cumprimentar o nosso 

Presidente, Deputado Delegado Éder Mauro, que representa nesta Casa o Estado 

do Pará, o Ministro Hamilton Carvalhido e o Dr. Eugênio de Oliveira. 

 Penso que nós estamos inaugurando, com muito acerto, os trabalhos 

relacionados à reforma do Código de Processo Penal nesta Casa.  

 As manifestações iniciais dos dois convidados foram enriquecedoras. De 

plano nós temos aqui muitas contribuições interessantíssimas.  

 Eu estive muito atento à fala de cada um e, especialmente, à disposição de 

continuar colaborando, independentemente desta audiência pública. Quero de fato 

continuar contando com a contribuição dos senhores. 

 O SR. HAMILTON CARVALHIDO - Com certeza. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Mas não desejo neste instante fazer 

indagações. Queria apenas pedir ao Prof. Hamilton Carvalhido que se manifeste 

sobre dois ou três pontos da reforma.  
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 Não sem antes dizer ao Dr. Eugênio de Oliveira que vi a sua preocupação em 

relação à Suprema Corte — por exemplo, a decisão de execução provisória a partir 

da decisão de segundo grau, portanto, sem o trânsito em julgado. 

 O Dr. Eugênio de Oliveira, depois de fazer algumas considerações, disse: 

“Para evitar esse tipo de coisa, nós precisamos — quem sabe? — aproveitar a 

reforma do Código de Processo Penal para deixar as coisas muito explícitas.” Eu 

acho que não adianta. Essa questão está explícita na Constituição. E o Supremo 

ignorou isso.  

E esse não é o único caso em que o Supremo, decidindo matérias explícitas, 

claríssimas, cristalinas, ignora o mandamento legal ou constitucional, como se 

tivesse substituído o Legislativo, alterando a Constituição Federal ou alterando leis, 

complementares ou ordinárias. 

 Então, não é suficiente, no momento que nós estamos vivendo no País, que a 

lei seja clara. Temos várias hipóteses de lei clara, cristalina que o Supremo ignora 

sob o argumento de que a está interpretando. Interpretar diversamente daquilo que 

está exposto não é interpretar.  

 Permita-me apenas essa consideração porque, na verdade e no fundo, nós 

nos entendemos. Acho que há uma convergência aqui nesse sentido. Não há 

divergência. 

 Entendo que as observações, especialmente acerca do juízo das garantias, 

conceitualmente, procedem. O Ministro diz: “Olha, no STJ; em determinadas 

condições, eu decido pela instauração do inquérito, eu produzo as provas e depois 

eu recebo a denúncia.” Onde vai ficar a imparcialidade? O juiz é humano. 

 Acho que, conceitualmente, o argumento de V.Exa. é perfeito. O que eu vou 

dizer aqui não significa que de plano eu seja contra os juízos das garantias. É 

apenas uma reflexão. 

Mas acho que na prática não é absoluto. Veja: o membro do Ministério 

Público encarregado da acusação, que acompanha a produção da prova e, às 

vezes, até ajuda a produzir a prova, apesar de estar com o papel de acompanhar e 

de, às vezes, até participar da produção da prova, por vezes, ainda que 

excepcionalmente, deixa de oferecer a denúncia por entender que elementos ali não 
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existam para tal. Ou, oferecendo a denúncia, ao final não pede a condenação. E 

também são humanos, como os juízes. 

Então, penso que o argumento é válido, mas talvez não seja absoluto.  

Achei interessantes as considerações do Dr. Eugênio de Oliveira quanto ao 

juízo das garantias, a forma como abordou de não ser, de repente, algo compulsório.  

Mas eu dizia que eu não queria fazer indagações, queria apenas ouvir duas 

considerações.  

Dr. Eugênio, gostaria de ouvir algumas considerações suas sobre os direitos 

da vítima. Aparentemente, um tema simples, mas, do meu ponto de vista, muito 

importante e uma inovação desse projeto. Quem sabe conjugando um pouco isso 

com os direitos da própria sociedade! Quando nós falamos do investigado, do 

acusado, nós falamos muito das garantias individuais, que não são apenas do 

acusado, são de todos. Mas quando nós falamos dos direitos da vítima, parece que 

há uma identificação maior com os direitos da coletividade. Todos nós temos que 

brigar, zelar pelas garantias individuais, mas penso que estamos em um momento 

em que a própria sociedade exige que busquemos uma certa harmonização — não 

sei se seria a palavra adequada — entre direitos e garantias individuais e direitos da 

coletividade. 

 Queria ouvir algumas considerações sobre a sua visão em face do projeto 

que está posto e, ao mesmo tempo, que fizesse algumas considerações sobre algo 

que, do meu ponto de vista, está banalizado no País, que é o instituto da prisão 

domiciliar. Nós temos hoje mais de 147 mil pessoas em regime de prisão domiciliar 

no País. Parece-me que está banalizado esse instituto e que está sendo usado 

dentro de uma política de desencarceramento, simplesmente. Queria ouvi-lo em 

relação a esses dois pontos. 

 Queria que o Ministro fizesse as considerações que achar pertinentes sobre 

as inovações no capítulo dos recursos. Quais são as inovações? 

 Aqui nós temos, no projeto de lei do Senado, no art. 460, que são cabíveis os 

seguintes recursos — são sete —: agravo, apelação, embargos infringentes, 

embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial e recurso 

extraordinário. Mas, ao falar sobre recursos, gostaria que V.Exa. não se limitasse a 

isso e fizesse algumas considerações sobre o habeas corpus. 
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 É apenas isso. 

 O SR. HAMILTON CARVALHIDO - Muito bem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Quer começar 

agora, Ministro? 

 O SR. HAMILTON CARVALHIDO - Pode ser? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Então assim será, 

pela questão de tempo, até porque nós temos aqui Deputados inscritos para fazer 

perguntas e há algumas delas dirigidas ao senhor. Depois passaremos a palavra ao 

Procurador. 

 O SR. HAMILTON CARVALHIDO - Sr. Presidente, eu queria realmente fazer 

considerações sobre o habeas corpus e sobre os recursos de um modo geral. 

 Parece que eu demonstrei ou denunciei amplamente que sou um “garantista”, 

o que causa espécie a algumas pessoas. Um dia um advogado disse no plenário: 

“Eu sou o único advogado deste País a quem o Ministro já pediu absolvição quando 

era promotor.” Aí eu disse: “Perdão, Doutor, isso aconteceu duas vezes.” (Riso.) 

Foram duas vezes na vida inteira, mas é porque eu arquivava muito. O que chegava 

como processo é porque não tinha nenhuma chance. Lembrei-me desse sujeito que 

festejava aquilo lá. 

 V.Exa. aferiu um ponto. Acho que eu tenho um dever para comigo de ler 

alguma coisinha aqui. Vou fazer isso rapidamente. Disse eu assim, depois de falar 

sobre problema de expansão: hoje acresce que — veja V.Exa. que vai chegar ao 

habeas corpus —, em face do alcance quase invencível das demandas judiciais, do 

volume, daquela montanha de processos que cai em cima dos Ministros, hoje se 

observa que as pessoas permanecem caladas contra a ação judicial do habeas 

corpus, ou seja, por orientação jurisprudencial, contraímos ainda mais o habeas 

corpus e praticamente o reduzimos a nada. Se cabe recurso não cabe habeas 

corpus. “Ah, mas o recurso não foi admitido.” Ainda assim. Vai para a revisão 

criminal e depois venha. “Bom, mas e se couber recurso especial?” Aí não sei. Ou 

seja, é praticamente extinguir. 

 Aí criaram o seguinte: contrai-se de tal maneira o habeas corpus que eles 

obrigatoriamente examinam o cabimento da concessão de ofício. Aí fui procurado 

por um ex-aluno. Disse-me ele: “Professor, eu queria que o senhor impetrasse um 
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habeas corpus de ofício para mim”. (Riso.) Eu falei: “Mas impetrar um habeas corpus 

de ofício? Isso é uma contradictio in terminis. Mas eu sei o que você estava falando. 

Pode entrar com o habeas corpus. Eles não vão conhecer, mas vão apreciar de 

ofício se há ilegalidade.” Agora, imagine o ponto a que nós chegamos. A contração 

do habeas corpus... Eu vou encerrar, não vou demorar, não. A redução da via 

recursal pela sistemática aplicação de multas... — não cabe a multa, mas ainda 

assim se multa. É uma atitude intimidativa de diminuição dos recursos. Eu anotei 

algumas coisas. A supressão de fato das sustentações orais na parte significativa 

dos recursos, ou seja, julga-se monocraticamente um recurso, julgado pelo juiz 

natural mesmo, se fosse julgado primariamente teria a sustentação, e agora morre 

na decisão monocrática, com um agravo mudo, porque eu não posso sustentar da 

tribuna. 

 Quanto à sumarização flagrante dos procedimentos recursais, quem 

frequenta o foro sabe que isso está acontecendo em todo lugar. Eu fui anotando 

aqui: tipo de ampliação da guarda da Constituição. Então diz assim: “Em certo 

tribunal que não é o guardião da Constituição prevalece o que ele entender da 

Constituição toda vez que eu disser que a violação é indireta, que há não sei o quê.” 

Então há duas ordens de interpretação. 

 Quer dizer, a par de todos aqueles problemas que tornam atual esse trabalho, 

também tornam atualíssimo o que hoje nós estamos vivendo efetivamente na 

administração da justiça, o que hoje está havendo, essa contração, essa diminuição. 

Eu pergunto: isso tem repercussão nas garantias? Isso diz respeito ao direito ao 

recurso? Isso diz respeito ao reexame daquela questão? Quer dizer, esse é um fato 

novo. 

 No caso do habeas corpus o que aconteceu foi isso e a Comissão tem muito 

a dizer. Eu falei pouquinho para não ser expulso daqui.  

 Mas a questão é a seguinte: o volume de habeas corpus é muito grande, era 

muito grande, continua grande, porque o habeas corpus podia ser substitutivo de 

recurso. Então, houvesse prisão atual ou iminente, ou não, surgiu alguma coisa que 

se generalizou, alguma coisa que na OAB estão chamando de habeas corpus 

processual, ou seja, é irrelevante a atualidade ou a existência de prisão. 
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 Se há nulidade, cabe o habeas corpus. Para o réu que não tem advogado, o 

recurso de habeas corpus é muito bom, às vezes é o único caminho, porque ele 

pode ser feito numa folha que vai chegar até nós: “Olhe, eu estou sofrendo coação.” 

E é examinado. Para o que tem advogado também é permitido — é muito ruim para 

a Justiça a seleção de questões. Uma é viabilizada no habeas corpus, deixa-se a 

outra para o recurso, e aquilo vai se multiplicando. 

 Mas, do jeito que a coisa está sendo feita, desculpe-me por essa expressão 

grosseira, praticamente o habeas corpus só não desapareceu porque eles 

continuam aquilo de ver se cabe habeas corpus de ofício, porque se não, se couber 

recurso, ponto. E o argumento é mais ou menos parecido com esse que vemos, que 

escutamos sobre o problema da... 

 O  Ministro Marco Aurélio se fincou em que a Constituição prevê: o recurso 

ordinário para denegação de habeas corpus. Então, há que se usar o recurso 

extraordinário e não o habeas corpus. Está na Constituição. É um recurso expedito. 

 Mas daí a ampliar isso e dizer “onde houver recurso não se pode impetrar o 

habeas corpus” há uma distância muito grande. É evidência do texto da Constituição 

a natureza do habeas corpus, que, evidentemente, não está obstado por outro 

recurso, ainda que previsto na Constituição. 

 Então, na verdade, o que eu penso é que nós atravessamos também uma 

grande crise nesse distanciamento do que se faz na prática nas sedes de 

julgamento e aquilo que está inscrito nas leis e nos regimentos internos. 

 Eu não sei se lhe respondo, mas nós na Comissão pensamos numa solução 

para salvar o habeas corpus: que se exigisse, para o cabimento do habeas corpus, a 

existência de prisão ou de iminência de prisão, porque aí parece se ajustar — o 

Pontes fala alguma coisa a respeito — à definição constitucional do habeas corpus. 

 Mas está nossa própria proposta, não sei se foi banido depois pelas emendas 

que houve ao projeto. Argumentaram várias coisas: que era democrático o habeas 

corpus, que cabia amplamente. Eu digo: nem vai caber restritamente nem 

amplamente, vai dar no que deu. Exatamente isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Pacheco) - Obrigado, Ministro. 

 Com a palavra, para as suas considerações, o Prof. Eugênio Pacelli de 

Oliveira. 
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 O SR. EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA - Eu só queria acrescentar, Sr. 

Relator, que a Corte Interamericana tem decidido, e eu acho muito importante 

também que pensemos isso no Código, a questão do duplo grau. Agora que se está 

fazendo a execução provisória desde o segundo grau, como é que vão ficar aqueles 

casos em que há absolvição na primeira instância e condenação na segunda? Ou 

seja, nós estaremos diante de uma execução com uma única condenação em um 

grau de jurisdição. E aí nós estaremos nos distanciando das decisões das cortes de 

direitos humanos. 

 Então, eu acho que o Código precisa contemplar também, quando nada, uma 

exceção na hipótese a exigir o duplo grau de jurisdição. 

 Em relação à prisão domiciliar, eu concordo com V.Exa., o Brasil vive um 

momento em que é necessário lidar com alternativas ao cárcere. São necessidades 

que não são fundadas teoricamente, mas são fundadas na necessidade mesmo, na 

ausência de recursos materiais. 

 É um direito. Se você for pensar que as penas cruéis, tratamentos desumanos 

são previsões constitucionais de direitos subjetivos, o volume de aprisionamento e 

de cárcere é tão grande que já estamos com algo em torno de 600 mil presos, talvez 

seja motivo mesmo para que haja alternativas. As alternativas vão surgindo sem 

cores legais. 

Quanto à questão da vítima no processo penal, precisamos decidir de plano o 

que a política criminal brasileira vai definir em relação aos fundamentos da pena. Por 

quê? Porque se nós escolhemos a ação penal pública como regra e assim 

adotarmos a obrigatoriedade da ação penal, nós afastamos a possibilidade de 

composição no curso da ação penal. 

E quando nós flexibilizamos isso para trazer a vítima para dentro e 

estabelecemos um mecanismo de ação penal pública condicionada à representação, 

nós podemos estabelecer requisitos que, cumpridos, satisfarão algumas 

necessidades da vítima imediatamente e poderão reduzir o acesso ao sistema 

penal. 

 Parece-me que a Comissão andou bem nesse ponto quando estabeleceu 

mecanismo de flexibilização da obrigatoriedade da ação penal, de tal modo que a 

vítima também seja contemplada desde logo, que se ouça a vítima sobre a 
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continuidade da persecução penal, já que ela pode ter, imediatamente, uma 

reparação. Algo que, evidentemente, não extrapole, não transcenda o interesse 

público. Já que a pena é justificada no interesse de todos, quando se faz uma 

composição, uma transação e não se impõe a pena, é claro que a sociedade inteira 

fica sem a aplicação da pena. Mas um País que está trabalhando com a colaboração 

premiada, na qual inúmeras pessoas que praticam gravíssimos delitos não recebem 

sanção criminal nenhuma, fica fácil admitir uma prioridade em relação ao tratamento 

da vítima. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Pacheco) - Agradeço ao Prof. 

Eugênio Pacelli de Oliveira. 

Indago do eminente Deputado Relator se há mais algum questionamento. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Não. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Pacheco) - Satisfeito. 

 Agora passamos à fase das indagações dos Deputados presentes. O primeiro 

inscrito é o Deputado Delegado Edson Moreira. 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO ÉDER MAURO - Sr. Presidente, eu gostaria 

de sugerir a V.Exa. e aos pares que nós fizéssemos as perguntas em bloco, até 

porque são vários requerimentos. Daqui a pouco haverá muitos requerimentos para 

deliberarmos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Pacheco) - Sim. A primeira sugestão 

que faço é que V.Exa. reassuma a Presidência, por favor. 

 Claro, acho que vale a pena fazermos as indagações em bloco para serem 

respondidas também em bloco. Na sequência passaremos à fase de aprovação dos 

requerimentos. 

 É a seguinte a ordem de inscrições dos Srs. Deputados: Delegado Edson 

Moreira, Ronaldo Benedet, Pompeo de Mattos, Rodrigo Pacheco, Paes Landim, 

Silas, Keiko Ota. 

 Com a palavra o Deputado Delegado Edson Moreira. 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO EDSON MOREIRA - Sr. Presidente, Srs. 

palestrantes, no modelo brasileiro seria ideal, esse Código de Processo Penal 

humanista ao extremo, ao infrator. Só beneficia o infrator, só o infrator está sendo 

beneficiado, na minha visão. Pode ser que eu esteja errado, mas, convivendo 
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diuturnamente com criminosos, que são os que mais se beneficiam, que de dentro 

da prisão, mesmo encarcerados, ainda praticam crimes, ainda comandam 

organizações criminosas... Eles não respeitam legislação nenhuma. Eles só querem 

ter direitos. Não interessa o direito do outro, só o deles. E os defensores também se 

beneficiam disso. É como o advogado trabalhista, que inventa, às vezes, direitos que 

o trabalhador não tem para obter vantagens.  

 As mortes e os roubos estão aumentando, a ponto de a vítima nem procurar 

mais seus direitos, porque não vê a lei ser aplicada. E, se a lei não é aplicada, o 

criminoso, o infrator não vai ser reeducado nunca. Pelo contrário, os benefícios do 

criminoso são muito maiores do que os do cidadão comum. Essa é uma 

consequência dessa visão humanista. É claro que, se compararmos com países 

outros países da América Latina e com países do Primeiro Mundo, onde há 

educação de qualidade, trabalho e tudo o mais, isso iria bem, mas, por enquanto, 

aqui... Eu já participei de várias investigações e vi várias vítimas. Os criminosos 

sempre levam vantagem. Sempre leva vantagem o criminoso e nunca a vítima. O 

crime está aí despontando a cada dia.  

 Eu acho que deveriam ser revistos certos pontos da investigação. Primeiro, é 

preciso educar bem a população e dar todos os direitos a ela. Dão todos esses 

direitos aos criminosos e, às vítimas, o quê? 

 Não vou fazer nenhuma pergunta, porque meu tempo acabou. É só uma 

observação. Talvez eu esteja errado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Como resolvemos, 

em acordo, que as perguntas serão feitas em blocos, vamos passar a palavra ao 

segundo Parlamentar inscrito, Deputado Ronaldo Benedet, para fazer suas 

colocações e perguntas. Lembro que o tempo é de 3 minutos.  

 O SR. DEPUTADO RONALDO BENEDET - Gostaria, inicialmente, de fazer 

uma colocação sobre o que disse o Prof. Carvalhido. É importante esse projeto ter 

“nascido” no Senado e na Câmara, porque não podemos ter um Código 

ideologizado, como o de 1941, que já veio com a ideologia de um regime de 

exceção. Isso é importante. Acho que estamos aqui numa missão sublime de fazer o 

novo Código.  
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 Eu queria fazer uma pergunta: como vamos conciliar a visão de gestão, de 

prática, de celeridade e também do Direito, já que vivemos no Estado um momento 

em que a população aumentou, o número de crimes aumentou e a polícia é muito 

maior do que a de 1941? A população é muito maior, o volume de trabalho que a 

Justiça recebe também. Nós não podemos chegar ao ponto, como disse o nosso 

delegado, de considerar apenas o argumento da punição, tirar o direito do cidadão, 

que pode e deve ser considerado honesto, sério. Deve haver a presunção de que 

ele não é culpado.  

 Eu fui Secretário de Segurança no meu Estado durante 6 anos. Estive dos 

dois lados do balcão: sou advogado criminalista, atividade que estou há algum 

tempo sem exercer, e fui Secretário de Segurança. Hoje sou Deputado Federal e já 

fui Deputado Estadual.  

 A partir do que disse o Dr. Eugênio, eu faço uma pergunta: essa forma como 

estão colocando o Direto, perante toda essa questão midiática de prisões, esses 

casos que estão acontecendo agora no Brasil, não é uma forma de você encarar 

isso sob um regime de exceção, não respeitar a Constituição, não aplicar o Código? 

Digo isso porque, nos momentos em que há clamor público, ao se usar esse clamor 

público para fazer justiça, praticam-se injustiças também. Não dá para dizer isso lá 

fora, porque o cidadão quer é gente queimada. 

 Portanto, temos de tomar o cuidado de não fazer esse Código agora, neste 

momento. O laboratório deve ser feito neste momento: vamos ver o que há de 

excessos, o que é ponderável. Como diz Baltasar Garzón, nós temos de ser 

ponderados neste momento. 

 São essas as colocações sobre uma visão de gestão, de prática e de 

celeridade, de como fazer para que o Código funcione bem, mas não perca o 

aspecto das garantias e direitos individuais que a Constituição deixou claros. 

 Concordo com o Dr. Eugênio: mesmo que já esteja na Constituição, tem que 

ser afirmado o que está escrito. O que está escrito na Constituição tem que ser 

repetido na lei especializada, que é a Lei do Código de Processo Penal. 

 Como vamos fazer isso? Eu não sei. Não li o teor da decisão do Supremo 

Tribunal Federal em relação a isso. Não sei se ela tem detalhes. Não sei se vocês 

leram. Não sei qual foi o acórdão. Não sei sob que forma eles colocaram isso. Isso é 
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uma afronta à Constituição? É. Então, vamos mudar a Constituição ou vamos deixar 

o novo Código de Processo de Penal claro. 

 O SR. EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA - (Inaudível) e 83, caput, do atual 

CPP, dispõe expressamente sobre a impossibilidade da execução provisória. Não 

me consta que a Suprema Corte tenha declarado nem a inconstitucionalidade sem 

redução de texto e nem a inconstitucionalidade plena desse dispositivo. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO BENEDET - Eu não tenho mais questões. 

Temos de discutir essa possibilidade de o juiz poder interditar um presídio ou, então, 

ter um número de vagas: “Eu só posso ter tantos condenados, e o tribunal do Estado 

tem de administrar”.  

  Eu fui Secretário de Segurança e cuidava do sistema prisional. Hoje não é 

mais assim, mas, na época, era eu que cuidava do sistema prisional. O juiz 

interditava um presídio e dizia: “Aqui não se bota mais preso!” A polícia vai fazer o 

quê? Se o cara cometeu um crime, o delegado dizia: “Não, esse eu vou soltar, eu 

não vou prender”. 

 Eu não sei se o Código prevê essas questões. As penas estão no Código 

Penal. Mas acho que temos que discutir essas questões no novo Código de 

Processo Penal. 

 Acho que temos que pensar aqui a forma de administração do sistema penal, 

a execução penal. Temos que discutir sobre o que vamos fazer, se o juiz terá esse 

poder de interditar um presídio, porque isso é competência exclusiva do Poder 

Executivo. 

 Entre essas e outras questões, eu quero dizer que estou satisfeito com o que 

ouvi. Deixei de ir a uma audiência no Ministério da Agricultura porque, para mim, 

recebemos aqui uma aula dos dois palestrantes.  

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Os palestrantes 

estão anotando os tópicos de prováveis perguntas, para serem abordados ao final. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Pois não. 
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 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Nós estamos aqui no Plenário 8, e eu 

tenho que presidir uma reunião agora no Plenário 9. Então, eu queria pedir 

desculpas aos nossos convidados e a todos os amigos que estão aqui, por ter de me 

ausentar momentaneamente. 

 Por eu ser Relator, vou solicitar ao Deputado Rodrigo Pacheco, amigo, 

companheiro e Vice-Presidente desta Comissão, para que possa, até o final da 

reunião, substituir-me na relatoria, fazendo as anotações que couberem. 

 Agradeço muito aos senhores. Tenham a liberdade de encaminhar outras 

contribuições por escrito, sem prejuízo dos nossos diálogos. Portanto, se houver 

algumas contribuições por escrito, podem encaminhar diretamente a este Relator ou 

à Secretaria da Comissão. Eu as acolherei com muito prazer, sem prejuízo, repito, 

de estamos dialogando.  

 Muito obrigado pelas contribuições dos senhores e obrigado a todos pela 

compreensão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Ainda há os 

requerimentos. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Na hora da votação dos 

requerimentos, eu retornarei. Chamem-me, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Passo a palavra ao 

Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.) Não se encontra presente. 

 Passo a palavra ao nosso parceiro e colega Deputado Rodrigo Pacheco. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO PACHECO - Sr. Presidente, Deputado 

Delegado Éder Mauro, cumprimento V.Exa.; o Relator, o Deputado João Campos, 

que teve de se ausentar; os nossos convidados, o Prof. Eugênio Pacelli de Oliveira, 

meu conterrâneo de Minas Gerais, ex-membro do Ministério Público Federal e hoje 

advogado; e o Ministro Hamilton Carvalhido, que honrou a toga no Superior Tribunal 

de Justiça, creio que na maior parte do tempo em matéria penal. 

 Saúdo todos os presentes, especialmente os meus também conterrâneos de 

Minas Gerais, o advogado criminalista Gustavo Silva e o Procurador de Justiça, o 

Antônio de Padova Marchi Júnior. Saúdo todos os colegas Deputados e a Deputada 

Keiko Ota. 
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 Eu gostaria apenas de fazer um registro de agradecimento profundo a 

V.Exas. pela contribuição que dão ao Direito Penal e ao Direito Processual Penal no 

Brasil, com esse trabalho de excelente qualidade vindo do Senado — hoje o nosso 

Projeto de Lei nº 8.045, de 2010 —, que encerra uma lógica de processo penal que 

é, não tenho dúvida alguma, a que deve prevalecer obrigatoriamente no País. 

 A Câmara dos Deputados e esta Comissão Especial haverão de ter a 

sensibilidade de fazer com que a essência desse trabalho do Senado, a despeito de 

haver necessidade de adequações e atualizações, prevaleça, para o bem da Justiça 

Penal brasileira. Digo isso porque esse trabalho faz preponderar o sistema 

acusatório do processo penal, hoje de algum modo mitigado na prática, em razão de 

ações e atitudes em casos concretos, que fazem com que a inquisição prevaleça em 

detrimento de direitos constitucionais. 

 E é preciso afirmar textualmente — isso está em um dos primeiros artigos do 

projeto — que o nosso processo penal é acusatório; que é vedada a iniciativa de 

provas por parte do magistrado; que ao advogado é garantido o direito de estar 

presente em todas as fases do procedimento, porque ele representa a defesa do 

cidadão, e não é só do cidadão culpado, mas, por vezes, do cidadão inocente. 

 O que eu compreendo, Ministro Carvalhido e Prof. Eugênio Pacelli, é que há 

no Brasil uma necessidade de se atribuir à Lei Penal e à Lei Processual Penal a 

responsabilidade pela violência e pelo aumento da criminalidade. Isso é um erro. 

Isso é um engano. O problema da criminalidade no País decorre muito mais de um 

sistema que não privilegia excluídos — que é um problema crônico, social, de 

educação, que vem da origem — do que propriamente da ausência ou da deficiência 

de lei. Ele decorre também da não aplicação das leis existentes, o que enseja a 

impunidade. 

 Eu creio que o meu tempo não está correndo. Então, poderiam voltar o 

tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Fique à vontade, 

Deputado. Pode concluir. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO PACHECO - Portanto, ele decorre também da 

não aplicação adequada das leis existentes.  
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 Então, a impunidade decorrente da não aplicação de leis que existem e a 

morosidade decorrente de processos infindáveis — não por culpa da lei, mas por 

inércia do Judiciário e dos demais sujeitos do processo — fazem com que esse 

sentimento de insegurança, o aumento da criminalidade e o aumento da violência 

sejam uma infeliz realidade no País. Dizer que há uma responsabilidade da Lei 

Penal e da Lei Processual Penal, eu repito, é um engano. 

 É evidente que nós precisamos modernizar o Código de Processo Penal, 

adequá-lo às novas realidades, como a da delação premiada, como em relação a 

meios de prova ou à própria dinâmica de recursos. Mas não é possível pensar que, 

ao suprimir um recurso ou suprimir uma fase de procedimento — vamos reduzir, na 

lei, 10 dias ou 15 dias no processo como um todo —, isso será a solução de todos 

os males da morosidade da Justiça Penal. Então, toda essa lógica é muito 

importante.  

 Nós não podemos trazer todo esse sentimento — eu não vou chamar isso de 

histeria porque é real — de insegurança que vivemos para um debate que é técnico 

e que visa garantir um processo penal equilibrado e de acordo com a Constituição 

Federal. (Palmas.) 

 Quando eu digo que o processo penal serve para tutelar direitos de cidadãos, 

refiro-me àqueles cidadãos que são culpados, que respondem a um processo e que 

devem ser punidos no limite da lei, e refiro-me às vítimas. É fundamental que sejam 

tutelados, com o mesmo equilíbrio, os direitos daqueles que são autores de crimes e 

réus em processo criminal. Mas nós não podemos nos esquecer de que também há 

aquela terceira figura: do réu inocente, injustamente acusado. É para ele que nós 

temos que garantir procedimentos, fases de procedimentos, ampla defesa, 

contraditório, recursos, presunção de inocência.  

 Temos que considerar que a liberdade é a regra e a prisão haverá de ser 

exceção. Nesse meio de combate à corrupção, que é o tema em voga e que deve 

ser combatida, certamente haverá pessoas que são injustamente acusadas e que 

merecem o direito de provar a sua inocência. E a inocência é provada através do 

processo penal, garantindo direitos constitucionais que são muito caros e foram 

alcançados à custa de muita luta. 
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 Essa é uma abordagem geral em relação ao que eu acho que deve ser a 

filosofia de nossos trabalhos. Não devemos trazer o sentimento de vingança, não 

devemos trazer o sentimento de que nós devemos corrigir, com o processo penal 

brasileiro, todas as distorções da Justiça Penal brasileira, porque não 

conseguiremos fazê-lo. E mais: nós nos decepcionaremos, porque a violência tende 

a aumentar se não houver uma atitude de Poder Executivo e de Poder Judiciário. A 

responsabilidade não é nossa, enquanto legisladores. É nossa também, mas não é 

só nossa, enquanto legisladores. 

 Portanto, louvo o trabalho realizado no Senado Federal, que deve merecer 

aqui adaptações e adequações. Mas devemos preservar o sistema acusatório, 

preservando, por Deus do céu, esse juiz das garantias, que é fundamental para que 

haja um equilíbrio de forças e uma isenção que é própria e deve ser do Poder 

Judiciário. Devemos garantir as medidas cautelares diversas da prisão, porque o oito 

ou oitenta não resolve: ou é liberdade plena ou é prisão provisória. É preciso haver 

um meio-termo para se adequar a cada caso concreto. Devemos garantir a 

possibilidade dos recursos. Devemos garantir que, somente após o trânsito em 

julgado, alguém possa cumprir pena. Não são raras as situações do sujeito que é 

condenado em segunda instância ou instância ordinária, e depois vem a ter anulado 

o processo ou a ser absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas aí já cumpriu a 

pena nessa lógica imposta atualmente pelo Supremo Tribunal Federal. 

 Vamos ao trabalho com equilíbrio, confiando nos nossos juristas, que 

trabalharam muito para que esse projeto fosse concretizado. E com a ajuda dos 

companheiros e colegas desta Comissão haveremos de entregar ao País — como 

este Congresso entregou o Código de Processo Civil — um Código de Processo 

Penal exemplar, que tutele o direito da vítima, que tutele o direito dos acusados, que 

permita a punição de culpados, mas permita também que inocentes sejam 

absolvidos. 

 Não tenho basicamente perguntas. Na verdade, teria muitas perguntas a 

fazer, mas creio que a relação que temos nos permitirá consultá-los por ocasião da 

feitura dos relatórios parciais, do próprio relatório do eminente Relator, o Deputado 

João Campos.  
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 Faço apenas essas considerações e, sobretudo, manifesto meu 

agradecimento a V.Exas. pelas reflexões que aqui trouxeram, que são uma síntese 

do trabalho já incessantemente desempenhado por V.Exas. 

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Obrigado, Deputado 

Rodrigo Pacheco. 

 Passo a palavra ao Deputado Paes Landim. (Pausa.) Ausente. 

 Passo a palavra ao Deputado Silas Freire. 

 O SR. DEPUTADO SILAS FREIRE - Deputado Delegado Éder Mauro, que 

preside a reunião neste momento, primeiro, eu quero dizer que eu acho que esse 

projeto que veio do Senado precisa, sim, ser observado, precisa, sim, de mudanças 

— e muitas mudanças. 

 Segundo, eu quero ressaltar aqui a palavra do nosso Relator, que foi muito 

claro: e os direitos das vítimas? As vítimas são os verdadeiros inocentes. Estes são 

os inocentes: as vítimas.  

 Mas vamos aqui para os nossos expositores. No Chile, um latrocida leva 6 

meses para ter a sua condenação; em Portugal, no máximo 12 meses; e, no Brasil, 

de 6 a 10 anos. É isso o que nós queremos? São os recursos que nos levam a 

conseguir condenar um criminoso apenas após 6 anos ou 10 anos, enquanto outros 

países conseguem condená-lo em 6 meses ou 12 meses? Registro que, 

notadamente, diminuiu-se o índice de violência no Chile e em Portugal. Eu tenho 

feito um levantamento e acompanhado de perto esses dois países. 

 Será que são os recursos, a morosidade, a falta de estrutura da Justiça? Eu 

deixo para os senhores nos responderem. Parece-me muito alarmante essa 

distância de tempo, só comparando o Brasil a esses dois países. Os nossos 

latrocidas, por exemplo, podem reincidir dezenas de vezes até a sua condenação — 

e muitos deles fazem isso.  

 Eu quero só deixar dito aqui que também precisa ser uma regra o direto à 

vida. Todos nós temos direito à vida, e a perda dela é que deve ser a exceção. Eu 

não engulo essa história de que a prisão é uma exceção e a liberdade é uma regra. 

Entendam isso como quiserem, mas eu acho que a regra é a vida e que a exceção é 

a perda dela.  
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 Diminui-se a demanda aos tribunais com as audiências de custódia. E no meu 

Estado do Piauí, senhores expositores, audiências de custódia ocorrem sem que os 

entes envolvidos nem sequer tenham acesso a uma lista de reincidência, nem 

sequer tenham acesso ao sistema, para saber se aquela pessoa que está ali à 

frente, na audiência de custódia, é reincidente ou não.  

 Eu não tenho dúvida de que a audiência de custódia é um instrumento. Mas 

nós precisamos dotar esse instrumento de estrutura. Esse é o meu modesto 

pensamento, pois não sou nenhum especialista. Eu sou jornalista, não sou 

especialista em Direito Penal. 

 A vítima, Sras. e Srs. Deputados, não tem direito, não tem escolha. Tanto faz 

ela estar com pelo no rosto ou estar sem pelo no rosto, tanto faz ela ter um rosto 

angelical ou não ter um rosto angelical. Ela não tem escolha: vai morrer. Mas, pelas 

garantias, é preciso observar o pelo do rosto, o rosto angelical, a presunção de 

inocência. A vida não vai ser uma regra no País se nós pensarmos assim. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Obrigado, 

Deputado. 

 Passo a palavra à Deputada Keiko Ota. 

 A SRA. DEPUTADA KEIKO OTA - Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu 

quero agradecer a presença dos convidados. Com certeza, eles vão contribuir muito 

para que o nosso Código de Processo Penal seja atualizado aos nossos tempos, 

porque haver 60 mil homicídios por ano não é brincadeira, é mais do que uma 

guerra civil. Isso é inadmissível.  

 Quero aqui parabenizar o nosso Presidente, Deputado Delegado Éder Mauro, 

e os demais Deputados que estão presentes.  

 Eu ainda insisto na questão das vítimas de violência. Hoje ocorre que a 

polícia prende e a Justiça solta. Não digo que a Justiça seja ruim, mas que é preciso 

diminuir os inúmeros recursos, que adiam a execução da pena do condenado. Toda 

essa lentidão gera o seguinte fato: o cidadão que comete crime e vai à prisão pode 

pedir habeas corpus e responder em liberdade, se o julgamento não ocorrer em 80 

dias. 
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 Além do mais, as nossas leis são brandas. Elas concedem benefícios ao 

condenado, enquanto as famílias vítimas da violência só têm o direito de chorar. 

 Temos que agilizar também o Judiciário, porque as vítimas não conseguem 

retomar as suas vidas enquanto não houver o julgamento. Até lá, elas ficam na dor. 

 A minha pergunta é: qual é a opinião dos senhores em relação aos inúmeros 

recursos no processo penal? Por um lado, há os direitos do agressor, mas, por outro 

lado, há os direitos da vítima.  

 Como defensora do fim da impunidade, eu pergunto se os senhores acham 

que essa quantidade de recursos pode acarretar uma desmotivação, uma sensação 

de impunidade para a vítima. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Encerrados os 

posicionamentos e as perguntas dos Deputados, eu passo a palavra ao Dr. Eugênio, 

para as considerações finais. 

 O SR. EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA - Agradeço pela intervenção aos 

Srs. Deputados. 

 Talvez seja necessário colocarmos não o dedo, mas o corpo na ferida: se 

alguém ainda acha que Direito Penal vai resolver os problemas sociais do Brasil, 

vamos logo encerrar a reunião e ir embora para a casa. Essa é a verdade nua e 

crua. 

 Nos Estados Unidos da América, um processo, de homicídio ou não, costuma 

demorar de 4 a 7 anos. Nos Estados Unidos da América, 90% das soluções da 

Justiça Criminal americana são feitas por acordos, não por processos.  

 Se no Chile e em Portugal, Deputado, existe uma previsão legal e os 

processos são encerrados em prazos tão rápidos, não haveria razão para haver 

ainda tantos homicídios por lá. A verdade é que, se existe uma lei eficaz no Chile e 

em Portugal, em que os homicidas são punidos ao final de 96 meses, então, a 

Justiça lá funciona — e, funcionando, não deveria mais haver homicídios.  

 Essa equação entre quantidade de crimes e funcionamento das instituições 

não pode ser feita assim. Vamos abrir a Constituição e ver que o salário mínimo 

deveria atender até o lazer do cidadão. Mas nós sabemos que o salário mínimo nem 

sequer permite a subsistência digna do cidadão. Na Constituição, é garantido o 
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direito à saúde e à habitação. Mas nós vamos ver que, no Brasil, não há saúde e 

não há habitação. 

 Portanto, o problema não é legislativo no que toca à segurança pública, 

Deputada. Existem vítimas e tragédias, infelizmente. Nós estamos tingidos de 

sangue. É verdade. Mas eu posso afirmar, com segurança, que isso não é um 

problema do Direito Penal, porque aqui há penas suficientes para serem cumpridas. 

 O erro todo, parece-me, está em colocamos todas as questões que são 

provocadas pela produção do crime como sendo um problema de solução pelo 

Direito Penal. Esse é um erro monumental, porque, assim, nós alocamos recursos 

onde não se resolverá a questão. O problema maior é a produção geométrica de 

miséria. Esse problema continuará enquanto nós estivermos produzindo futuros 

bandidos, futuros traficantes, cujo meio de vida, cujo único acesso aos recursos é 

pela via do tráfico. O que o menor de 14 anos vai fazer? Ele prefere ganhar 2 mil 

reais por mês para traficar drogas ou prefere ganhar um salário mínimo em 

condições de trabalho de 8 horas por dia? Então, o Estado não compete com a 

criminalidade organizada. 

  Portanto, o problema maior que eu vejo é que, enquanto acharmos que o 

Código de Processo Penal brasileiro ou o Código Penal brasileiro vão resolver esses 

problemas que são produzidos por uma desordem social e política, nós estaremos 

andando na direção errada.  

 O SR. DEPUTADO RONALDO BENEDET - Vai continuar aumentando a 

criminalidade. 

 O SR. EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA - Vai continuar aumentando a 

criminalidade sem dúvida nenhuma. 

 Em termos de lei, o projeto prevê julgamento do Tribunal do Júri em 6 meses. 

A lei prevê isso. É possível cumprir isso? Não se cumpre isso porque as 

circunstâncias são várias. Há quantos juízes para cada cidadão no Brasil? Isso não 

é contabilizado. Nós só falamos que a Justiça demora muito. Demora mesmo. E eu 

acho que ela tem defeitos gravíssimos.  

 Um dos motivos suscitados na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre 

morosidade foi uma decisão que me envergonha profundamente. Não falo da 

decisão do Supremo, mas do caso. É um caso de homicídio em que o réu está solto 
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há mais de 10 anos, fazendo compras no shopping e encontrando a família da 

vítima. E ninguém faz nada!  

 Eu fui membro do Ministério Público e vi o absurdo, o descalabro que é o fato 

de tolerarmos, sobretudo, problemas em que há certeza absoluta quanto à 

condenação. O réu foi condenado em primeiro grau; foi condenado no Tribunal do 

Júri; o recurso foi negado, as testemunhas arroladas por ele também confirmaram. 

Não havia dúvida sobre a autoria e sobre o crime. Mas ele continuava solto, porque 

não se executa pena no Brasil.  

 Isso não justifica que o Supremo dê uma guinada e diga: “Não! Devemos 

executar agora a partir do segundo grau.” Isso não pode ser assim. Direito não é 

receita de bolo. É simples: toda regra tem exceção. Então, bastava ao Brasil permitir 

a execução provisória excepcionalmente, ainda que essas exceções sejam muitas, 

desde que já estivesse absolutamente fechada a via da reforma das questões de 

fato e de direito. Isso impediria esses descalabros sociais, em que pessoas 

assassinas e condenadas continuem nas ruas. Esse é um ponto que me parece 

muito importante, porque diz respeito à vítima.  

 Nós todos devemos chorar com as vítimas. O que o processo penal pode 

fazer com a vítima? O que o Direito Penal pode fazer com a vítima, a não ser proibir 

o comportamento? O Direito Penal diz que é proibido matar. Não é verdade? O que 

mais ele pode fazer? A segurança pública deveria existir para impedir que todas as 

pessoas fossem molestadas na rua. Todas as pessoas! Mas nós não temos polícia 

ostensiva para tomar conta de todos os níveis de proteção do ser humano que está 

na rua. Então, vamos confessar que o Brasil tem um déficit enorme, gigantesco de 

realização dos direitos.  

 É por isso que eu insisto que nós não vivemos num Estado Democrático de 

Direito, não. Essa é uma pretensão que temos. Mas, do ponto de vista político e 

jurídico, nós não vivemos num Estado Democrático de Direito coisa alguma! Nós 

ainda não passamos nem sequer por um estado de bem-estar social, no qual as 

pessoas estejam em condições de exercício dos seus direitos.  

 Portanto, eu diria que o processo penal pode contribuir em relação à vítima 

apenas depois do crime. Vamos nos lembrar disso. O processo penal não chega a 

proteger a vítima antes do crime. Há hipótese em que, sim, ele pode proteger a 
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vítima, por isso eu sempre fui favorável à decretação da prisão preventiva para a 

garantia da ordem pública. As academias são contra. Os meus colegas advogados 

são contra, dizem que isso é inconstitucional. E eu digo que não é inconstitucional 

porque, quando houver risco de reiteração criminosa, a sociedade precisa ser 

protegida inclusive com a prisão daquele sobre o qual ainda não recaiu uma decisão 

definitiva de culpa. Mas ainda assim, se não fizermos isso, vamos estar sentados 

esperando verdadeiras organizações criminosas darem cabo à vida das pessoas, 

porque não transitou em julgado por recurso A, B, C ou D.  

 A efetividade de uma jurisdição criminal passa inicialmente pelo 

reconhecimento das suas limitações. Nós não podemos superar o material 

legislativo que temos e os recursos humanos de que dispomos. Não podemos fazer 

isso. 

  Vítimas são uma tragédia típica de um país que não cuida dos seus. E as 

vítimas ou seus familiares só podem ser confortados por meio de instrumentos e 

mecanismos normativos que permitam que o Estado abdique, desde logo, de uma 

pena mais grave, para que a vítima diga o que prefere. “Olha, chega disso daqui. Eu 

já fui vítima desse algoz. E agora sou submetida a um processo que me coloca 

diante dele o tempo todo? Então, eu prefiro que essa pessoa me indenize, essa 

pessoa faça isso ou aquilo. E eu não quero nunca mais olhar na cara dele. Quero 

que ele seja punido, para nunca mais se aproximar de mim.”  

 Enfim, o que quero dizer é que a preocupação da vítima não é primordial no 

Código de Processo Penal. Uma vez definida a política criminal no Direito Penal, nós 

temos que ver o que podemos fazer numa estrutura acusatória ou inquisitorial que 

seja — tanto faz, a escolha é da Casa do Povo. Se V.Exas. escolherem um código 

inquisitorial, ainda assim é possível fazer coisas boas. É possível também que 

cuidemos da vítima nesses modelos.  

 Eu particularmente sou contra uma ação penal pública condicionada à 

intervenção da vítima, no qual se deixa à vítima o juízo sobre a conveniência de se 

prosseguir no processo penal, por entender que a pena é pública. A pena não é uma 

coisa privada. A pena não deve ser deixada nas mãos da vítima para ela dizer: “Eu 

quero que puna”, ou “Eu quero que não puna”. Eu acho que o Estado deve assumir 

a jurisdição criminal e cuidar do interesse público. 
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 Por isso eu sou a favor da obrigatoriedade da ação penal, mas é uma 

alternativa que se abre, para que instrumentos de composições de outras instâncias 

não oficiais possam também estabelecer que outras instituições possam cuidar de 

uma justiça restaurativa, na qual, enfim, se cuide um pouco mais das necessidades 

imediatas da vítima do que propriamente da satisfação de uma Justiça Penal. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Obrigado, Sr. 

Eugênio. 

 Passo a palavra ao Sr. Hamilton Carvalhido. 

 O SR. HAMILTON CARVALHIDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

agradeço muito a oportunidade que tive de estar com os senhores aqui nesta 

audiência pública. De certo modo, saio satisfeito com o resultado que nós 

obtivemos.  

 Colocamos em discussão questões que nos parecem fundamentais. Penso 

que há uma consciência comum sobre a importância da aprovação do projeto de 

Código de Processo Penal. Tenho como certas as requisições que a realidade faz a 

nós outros, no sentido de que possamos dar uma resposta entre sinais presentes 

indicativos de algo que reclama, algo urgente que deve ser feito.  

 Percebi algo no último questionamento e queria dizer o seguinte: eu concordo 

com o Pacelli e digo que realmente o Direito Penal — não sei se se deram conta 

disso —, estava morto. Há uma década, estava sepultado. O destino histórico do 

Direito Penal era a extinção, isso nas academias de tudo quanto era canto, porque a 

pena não recupera, porque a pena só aprofunda a criminalidade, pelo hercúleo 

trabalho de quem elabora o sistema com todas as dificuldades. 

 Com essa nova criminalidade, veio junto — eu estou dizendo que é 

simultâneo, não é de ontem — a ressurreição do Direito Penal, que parece que é a 

grande solução do problema da saúde, escola, educação, etc. Eu penso que não vai 

resolver. Efetivamente não vai resolver.  

 Eu lhes traçaria um quadro muito constrangedor que eu pude viver nos idos 

da minha vida, que é bastante rica em experiência, graças a Deus, em que havia um 

sistema de atendimento, que, na época, chamava-se Código de Menores. Ele era 

composto de uma unidade de triagem, e é assim até hoje, e as unidades de 

permanência. Então, uma de duas: ou ele tinha uma medida protetiva de liberdade 
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— liberdade vigiada, liberdade assistida, entrega à família, etc. —, ou ele caminhava 

no sentido das unidades de permanência, ou seja, escola, a dita escola, onde ele 

deveria permanecer.  

 O centro de triagem era, na época, — isso é muito próprio da academia — um 

centro interdisciplinar em que o menor era examinado sob o aspecto biológico, 

social, econômico, familiar. Entrava todo aquele conjunto de técnicos, fazia um 

prognóstico e esse prognóstico indicava, digamos, a internação.  

 Eu era curador de menores, que era um cargo da carreira do Ministério 

Público. Antes não era só uma função, era um cargo. Um dia eu fiquei muito curioso 

para saber como é que um sistema que tinha uma lotação limitada a 1.200 

conseguia ter permanentemente 2.800 menores. Realmente, se havia unidade de 

permanência, como é que se conseguia absorver aquele negócio dos 2.800 

menores?  

Então, eu fui examinar, era meu dever, eu verifiquei. A história era a seguinte: 

primeiro, a longa carreira dos que eram chamados antigamente de menores 

infratores. Primeiro estavam perambulando na rua, era abandono eventual; depois 

era furto; depois praticavam roubo; depois subia para o latrocínio. Lá pelos 16, 17 

anos, possivelmente, já havia crime de homicídio. 

 E, quando se chega à faixa dos 19 anos, estatisticamente, o índice baixava 

muito porque eles estavam todos mortos. Eles foram mortos lá na própria vila, 

entendeu? O ilustre Deputado, que conhece isso muito melhor do que eu, sabe bem. 

 Então, eu conversava com uma mulher de têmpera que, na época, dirigia a 

FUNABEM — chamava-se FUNABEM. E eu dizia a ela: “A senhora administra um 

carrossel”. E ela se sentiu atingida com aquela colocação que eu fiz. Mas a verdade 

era que o menor entrava e ficava, em média, 6 meses num centro de triagem para 

ser estudado o caso. Depois de 6 meses, ele ia para a unidade de permanência. 

 Eu pude verificar por que o sistema conseguia absorver essa demanda 

imensa, superior. É porque ele ia para uma unidade de permanência, ficava por lá 2, 

3 meses, e depois fugia. Ele retornava ao local de origem, voltava ao ato antissocial 

e tornava a entrar. Era, efetivamente, um carrossel. 

 De alguma maneira, eu não posso deixar de lembrar essa banalização do 

problema penal, no verdadeiro sentido de banalização. O nosso sistema 
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penitenciário não tem capacidade de absorver a demanda. Hoje há um sistema 

progressivo de regimes aberto, semiaberto e fechado. 

 Não há, todavia, estabelecimentos bastantes de regime semiaberto, muito 

menos de regime aberto. Daí que, cumprido o tal um sexto em regime fechado, ele 

não só não vai para o sistema semiaberto como também não vai para o 

estabelecimento aberto, e ele vai parar na prisão domiciliar, o que, na verdade, não 

tem isso no homicídio. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Não lhe 

apressando, Sr. Ministro, informo a V.Sa. que já terá início a Ordem do Dia. 

 O SR. HAMILTON CARVALHIDO - Eu estou encerrando. Eu só quis dar esse 

exemplo concreto e prático de vivência. As coisas são muito mais complexas. Todos 

nós sabemos disso. O importante é que, em cada parte desse todo, nós façamos o 

máximo possível. 

 Então, agradeço a atenção. Senti-me muito honrado de estar com todos aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Nós é que 

agradecemos a presença e a palestra do Sr. Hamilton Carvalhido, Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, aposentado, e do Dr. Eugênio Pacelli de Oliveira, ex-

Procurador Regional e, atualmente, advogado. 

 Agradeço a V.Sas. não só pela contribuição que deram ao longo das suas 

carreiras profissionais para o Direito como um todo, como também pela contribuição 

que estão dando hoje a esta Comissão. Tenho a certeza de que nós, através da 

Comissão, através do Presidente, do Relator e de todos nós, Deputados, vamos 

procurar fazer o melhor, vamos tirar o melhor da colaboração de V.Sas., para que 

nós possamos fazer para o povo brasileiro um Código de Processo Penal também 

melhor. 

 Obrigado pela presença de V.Exas. Sintam-se à vontade para poderem se 

retirar. (Pausa.) 

 Bem, como ainda não teve início a Ordem do Dia, informo a V.Exas. que há 

dez itens na pauta, todos requerimentos, para serem discutidos e votados. Eu 

gostaria de sugerir aos Deputados presentes... 

 O SR. DEPUTADO SILAS FREIRE - Votemos em bloco, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - ... que todos eles 

sejam todos votados em bloco. Alguma objeção a isso? 

 O SR. DEPUTADO SILAS FREIRE - Nenhuma, nenhuma. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO BENEDET - Eu concordo, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Então, vou fazer a 

leitura dos itens e colocá-los em votação. 

 Item 1. Requerimento nº 19, de 2016, do Sr. Heuler Cruvinel, que “requer a 

realização de audiência pública com o Sr. João Porto Silvério Junior, Promotor de 

Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás (...)”. 

 Item 2. Requerimento nº 20, de 2016, da Sra. Deputada Keiko Ota, que 

“requer a realização de audiência pública com a participação do Movimento #PAZ, 

do Movimento #unidospelasegurançadetodos e do Movimento Brasil sem Grades 

para debater o Código de Processo Penal”. 

Item 3. Requerimento nº 21, de 2016, do Sr. Laudivio Carvalho, que “requer 

Encontro Regional no Município de Belo Horizonte, para discutir Projeto de Lei nº 

8.045, de 2010 (...)”.  

  O SR. DEPUTADO LAUDIVIO CARVALHO - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO LAUDIVIO CARVALHO - Apenas para... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Descrever o 

restante? 

 O SR. DEPUTADO LAUDIVIO CARVALHO - Não, quero apenas pedir a 

V.Exa., se possível for, para incluir o Dr. Eugenio Pacelli de Oliveira, ex-Procurador 

Regional da República que esteve há pouco fazendo uma participação 

importantíssima nesta Comissão, no convite para ir ao Encontro Regional em Belo 

Horizonte.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Está incluído o 

requerimento. 

 O SR. DEPUTADO LAUDIVIO CARVALHO - Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Item 4. 

Requerimento nº 22, de 2016, do Sr. João Campos, que “requer a prorrogação do 
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prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 8.045, de 2010, por mais 

dez sessões.” 

 Item 5. Requerimento nº 23, de 2016, do Sr. João Campos, que “requer a 

realização de audiência pública para discussão do Projeto de Lei nº 8.045, de 2010 

— Código de Processo Penal, e proposições correlatas, com a participação dos Srs.: 

Ministro Eugênio José Guilherme de Aragão, da Justiça; Ministro Ricardo 

Lewandowski, Presidente do Supremo Tribunal Federal; Ministro Francisco Cândido 

de Melo Falcão Neto, Presidente do Superior Tribunal de Justiça; José Eduardo 

Martins Cardozo, Advogado-Geral da União; Rodrigo Janot, Procurador-Geral da 

União; Lucio Ferreira Guedes, Defensor Público-Geral Interino da União; Michelle 

Leite de Souza Santos, Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos 

Federais; Paulo Henrique dos Santos Lucon, Presidente do Instituto Brasileiro de 

Direito Processual; André Pires de Andrade Kehdi, Presidente do Instituto Brasileiro 

de Ciências Criminais, e Nereu José Giocomolli, Presidente do Instituto Brasileiro de 

Direito Processual Penal”. 

 Item 6. Requerimento nº 24, de 2016, do Sr. Pompeo de Mattos, que “requer 

que sejam ouvidos em audiência pública por esta Comissão Especial (...): Prof. Dr. 

André Machado Maya (...); Prof. Dr. Nereu José Giacomolli (...); Profa. Dra. Flaviane 

de Magalhães Barros (...); Prof. Mestre Marcos Eberhardt (...); Profa. Fauzi Hassan 

(...); Prof.  Dr. Leonardo Marinho Marques (...).”  

 O SR. DEPUTADO SILAS FREIRE - Sr. Presidente, eu queria só que V.Exa., 

se possível, incluísse no requerimento referente ao Encontro Regional de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, o Instituto de Ciências Penais, por favor. O Deputado 

mineiro já tinha tomado a palavra e eu faço aqui... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - O.k., registrado e 

incluído, Sr. Deputado. 

 Continuando: “(...) Prof. Marcelo Caetano Guazzelli Peruchin (...); Profa. Dra. 

Marta Saad (...)”. 

 Item 7. Requerimento nº 25, de 2016, do Sr. Paulo Teixeira que “requer a 

realização de audiência pública para discutir os temas dos quais tratará esta 

Comissão, com os Srs. Alexandre Morais da Rosa, da Universidade Federal de 

Santa Catarina; Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, da Universidade Federal do 
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Paraná; Gustavo Noronha de Ávila, da Universidade Estadual de Maringá; Geraldo 

Prado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Antonio Eduardo Ramires 

Santoro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro; Luís Gustavo Grandinetti, da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro; Diogo Malan, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro; André Nicolitt, da Universidade Federal Fluminense; Flaviane Barros, 

da Universidade Federal de Ouro Preto; Bartira Marcelo de Miranda Santos, da 

Universidade Federal de Goiás; Marcus Alan Gomes, da Universidade Federal do 

Pará; Nestor Santiago, da Universidade Federal do Ceará; Manuela Abath, da 

Universidade Federal de Pernambuco, e Daniela Portugal, da Universidade Federal 

da Bahia.”  

 Item 8, Requerimento nº 26, de 2016, do Sr. Paulo Teixeira, que “requer a 

realização de audiência pública para discutir temas dos quais tratará esta Comissão, 

com os Srs. Iamiro Velludo Salvador Netto, Professor Associado do Departamento 

de Direito Penal, Medicina Legal e Criminologia da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo; Aury Celso Lima Lopes Júnior, Professor de Graduação 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Davi Tangerino, Doutor e 

Mestre em Direito Penal e Criminologia pela USP; Gustavo Henrique Ivahy Badaró, 

livre docente em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo; Heloisa Estellita, Professora da Escola de Direito da Fundação 

Getulio Vargas; Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Professor Titular de Direito 

Processual Penal da Universidade Federal do Paraná; Maurício Zanoide de Moraes, 

Doutor em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo; Salo de Carvalho, Professor-Adjunto de Direito Penal e Criminologia da 

Faculdade Nacional de Direito da UFRJ; e Sérgio Salomão Shecaira, Doutor em 

Direito Penal pela Universidade de São Paulo. 

 Item 9. Requerimento 27, de 2016, do Sr. Paes Landim, que “requer que seja 

convidado a comparecer a esta Comissão Especial o Dr. Vladimir Barros Aras”. 

 Item 10. Requerimento 28, de 2016, do Sr. João Campos, que “requer a 

realização de audiência pública com os Srs. Lauro Machado Nogueira, Presidente 

do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais e Procurador-Geral de Justiça de 

Goiás; e Pedro Carlos Bitencourt Marcondes, Presidente do Conselho dos Tribunais 
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de Justiça e Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para discussão 

do Projeto de Código de Processo Penal”. 

 Está dispensada a palavra aos autores devido ao consenso. 

Passemos à votação em bloco dos requerimentos. 

 Os Srs. Deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como se 

encontram. Os contrários queiram se manifestar. (Pausa.) 

Aprovados. 

 Nada mais havendo a tratar, convoco reunião ordinária para o próximo dia 12 

de abril, terça-feira, às 14h30min, para a realização de audiência pública. 

 Obrigado. 


