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

 Declaro aberta a 32ª Reunião da Comissão Especial destinada a proferir 

parecer ao Projeto de Lei nº 8.045, de 2010, do Senado Federal, que trata do Código 

de Processo Penal e apensados. 

 Encontra-se à disposição dos Srs. Deputados cópia da ata da 31ª Reunião. 

 Pergunto se há necessidade de leitura da ata. (Pausa.) 

 Declaro dispensada a leitura da ata a pedido do Deputado Paulo Teixeira. 

 Há algum Deputado que queira retificar a ata? (Pausa.) 

 Não havendo Deputado que queira retificá-la, em votação. 

 Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada a ata da 31ª Reunião. 

 A pauta de hoje prevê a apresentação dos pareceres pelo Relator Parcial 

Pompeo de Mattos sobre as respectivas partes e emendas que a eles foram 

distribuídas do PL 8.045/10. 

 Convido o Deputado Pompeo de Mattos a se fazer presente à mesa para 

apresentar seu relatório. 

 Antes de passar à apresentação dos pareceres, esclareço que a previsão 

regimental é de que os pareceres dos Relatórios Parciais, assim que apresentados à 

Comissão, sejam encaminhados ao Relator-Geral, o Deputado João Campos, para a 

elaboração do seu parecer, cujo prazo é de até 60 sessões, contadas desde 17 de 

maio. 

 Passo a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos, Relator Parcial dos artigos 

321 aos 457, para uma breve exposição sobre o seu parecer, sobre os pontos 

relevantes, e posteriormente nós vamos abrir o debate aos demais Parlamentares. 

 Com a palavra o Deputado Pompeo de Mattos, para apresentar o seu parecer. 

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, Deputado Danilo 

Forte, Sras. e Srs. Parlamentares, coube a mim a missão especial de fazer o Relatório 

Parcial sobre o capítulo do júri na Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 

Projeto de Lei nº 8.045, de 2010, do Senado Federal, que trata do Código de Processo 

Penal, revoga o Decreto-Lei nº 3.689, de 1941; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, 

diversas leis e seus apensados. 
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 O Relatório Parcial trata do procedimento relativo aos processos de 

competência do Tribunal do Júri, ao processo de restauração de autos extraviados ou 

destruídos, e às questões e processos incidentes — arts. 321 a 457. 

 “II - Voto do Relator 

 (...)” 

 Compete a esta relatoria proferir parecer parcial sobre processos da 

competência do Tribunal de Júri. Cabe ainda a análise das emendas apresentadas no 

prazo regimental e dos projetos de lei apresentados que digam respeito a esses 

tópicos. 

 “Sob o enfoque da constitucionalidade formal, o projeto de lei em tela não 

apresenta vícios, porquanto observadas as disposições constitucionais pertinentes à 

competência da União para legislar sobre a matéria (art. 22, I), à competência do 

Congresso Nacional para apreciá-la (art. 48) e à iniciativa (art. 61).  

 No tocante à constitucionalidade material, não se vislumbra, de forma geral, 

qualquer discrepância entre o projeto de lei e a Constituição Federal.  

 No que guarda pertinência com a juridicidade, o projeto de lei não apresenta 

vícios sob os prismas da inovação, efetividade, coercibilidade e generalidade. A par 

de se consubstanciar na espécie normativa adequada, suas disposições não conflitam 

com o ordenamento jurídico vigente. 

 Em relação à técnica legislativa, o projeto de lei encontra-se de acordo com a 

Lei Complementar nº 95, de 1998.  

 Ressalva-se, no entanto, relativamente a tais aspectos, que qualquer conclusão 

em sentido diverso será realizada ao longo do texto deste Relatório Parcial quando da 

análise específica de dispositivos do projeto. 

 Quanto às emendas apresentadas e aos projetos de lei apensados, conclui-se 

pela sua constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa, exceto 

quando expressamente ressalvado na análise de mérito realizada ao longo deste 

Relatório.  

 (...) 

 1) Análise do projeto (...).” 

 Passo a analisar, de forma breve, cada um dos termos abarcados por este 

Relatório Parcial. Em prol da celeridade, deixo de tecer considerações sobre as 
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diversas emendas apresentadas e projetos de leis apensados, cuja análise consta do 

Relatório ora apresentado. É o Relatório mais amplo e mais específico. Aqui é uma 

espécie de extrato do relatório — vamos chamar assim. 

 “1.1) Procedimento relativo ao processo da competência do Tribunal do Júri 

 O capítulo referente ao Tribunal do Júri já havia sido objeto de reforma por meio 

da edição da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008. O PL 8.045/10, a despeito de 

manter boa parte das mudanças recentemente introduzidas, trouxe alterações 

relevantes que merecem ser apontadas. 

 Segundo consta da Exposição de Motivos do anteprojeto de reforma do Código 

de Processo Penal, modificações foram inseridas com o objetivo de permitir um 

processo muito mais ágil, sem qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa. 

 No que diz respeito à acusação e à instrução preliminar, observa-se que o § 3º 

do art. 321 passou a prever expressamente a possibilidade de a acusação arrolar, na 

denúncia, até oito testemunhas para cada réu. Contudo, mais adequado seria permitir 

que sejam arroladas tantas testemunhas quantos forem os fatos imputados, tendo em 

vista que ao mesmo réu podem ter sido atribuídas diversas condutas que configuram 

crimes.  

 Limitar a quantidade de testemunhas de acordo com o número de réus 

configura obstáculo à busca da verdade real dos fatos. Por tal razão, acatando 

sugestão apresentada pela Escola Superior do Ministério Público da União, 

apresentamos emenda ao art. 321 para admitir que tanto a acusação quanto a defesa, 

na fase de instrução preliminar (por ocasião da denúncia e da resposta do réu, 

respectivamente), possam arrolar até o máximo de oito testemunhas por fato. 

Adequamos, também, o texto do art. 335 a fim de manter a coerência com o texto 

proposto para o art. 321, acolhendo contribuição encaminhada pelo Instituto Brasileiro 

de Ciências Criminais (IBCCRIM).  

 (...) 

 Em relação à pronúncia, registre-se que, nos termos do § 1º do art. 327, a 

sentença deve conter as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de 

pena nos termos em que especificadas pela acusação, ou seja, não cabe mais ao juiz 

especificá-las se a acusação não o tiver feito na denúncia. 
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 Além da salutar alteração supramencionada, faz-se necessário garantir que a 

pronúncia esteja amparada nas provas submetidas ao crivo do contraditório judicial, 

de modo a não permitir que a decisão se baseie exclusivamente em elementos 

colhidos na fase de investigação criminal, à exceção da utilização das provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas. Para esse fim, apresentamos a emenda ao 

§ 1º do art. 327, cujo teor harmoniza-se com o disposto nos arts. 168 e 391, III, ambos 

do PL 8.045/10.  

 A impronúncia, por sua vez, configura decisão consubstanciada na ausência 

de convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato ou da existência de 

indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 328, caput). Ora, se o juiz 

entende que não há elementos mínimos indicativos da materialidade ou da autoria do 

fato, a decisão cabível não é a impronúncia, mas, sim, a absolvição.  

 Ademais, ressalte-se que, no Estado Democrático de Direito, não há espaço 

para provimentos jurisdicionais inconclusivos, sob pena de se violar o princípio 

constitucional da presunção de inocência, impondo-se ao indivíduo uma suspeita 

indefinida, até que se opere a prescrição ou outra causa extintiva de punibilidade. O 

acusado, já denunciado, não pode permanecer com sua situação processual 

indefinida. Logo, estando presentes os pressupostos processuais, há de ser proferida 

decisão de mérito.” 

 Também é um fato novo e bem relevante que nós estamos inserindo com a 

exclusão da impronúncia — “mas, sim, a absolvição”.  

 “Assim, acolhendo sugestão do Instituto Brasileiro de Direito Processo Penal 

(IBRASPP), apresentamos emenda para suprimir o art. 328 do PL 8.045/10, bem 

como para incluir as atuais hipóteses de impronúncia no rol do art. 329, que trata da 

absolvição sumária.  

 O art. 334, § 1º, determina que, “havendo circunstância superveniente que 

altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério 

Público”. Embora o dispositivo não tenha alterado substancialmente o atual 

regramento do Código de Processo Penal (art. 421, § 1º), é imprescindível que seja 

incluída previsão expressa de instauração do contraditório nesse momento, com a 

abertura de vista à defesa para se manifestar sobre o que entender necessário. Nesse 

sentido, apresentamos emenda ao § 1º do art. 334.  
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 A disciplina do alistamento dos jurados, prevista no art. 338, também sofreu 

alterações de modo a tornar mais efetiva a aplicação do princípio da igualdade, ao 

determinar que seja observada a proporcionalidade entre homens e mulheres quando 

possível — requisito que também deve ser obedecido no corpo de jurados (art. 351, § 

3º) — e ao estabelecer expressamente que qualquer cidadão que preencha os 

requisitos legais poderá se inscrever para ser jurado.  

 A proteção à intimidade dos jurados também foi reforçada, posto que somente 

o juiz terá conhecimento acerca do endereço dos alistados (art. 339, § 3º).  

 O desaforamento passa a ser possível apenas em caso de fundada dúvida 

sobre a imparcialidade do júri. Excluem-se as hipóteses de interesse da ordem pública 

ou dúvida sobre a segurança pessoal do acusado (art. 340, caput), admitida a 

manifestação das partes sobre o pedido de desaforamento (art. 340, § 3º). Mantém-

se, ainda, a possibilidade de desaforamento se houver comprovado excesso de 

serviço (art. 341).  

 Sobre o sorteio e a convocação dos jurados, o art. 346 do PL 8.045, de 2010, 

determina expressamente que, além dos 25 jurados, devem ser sorteados suplentes 

em número suficiente, de acordo com a complexidade do caso e o número de sessões 

a serem realizadas.  

 Não obstante, julgamos necessário o aumento do número de jurados a serem 

sorteados para atuar nas reuniões do Tribunal do Júri, a fim de que sejam evitados 

adiamentos das sessões em razão da ausência do número mínimo de jurados para a 

instalação dos trabalhos. Referida medida contribui para o julgamento do feito em 

tempo mais razoável. Assim, apresentamos emenda aos arts. 346, 360 e 375 do PL 

8.045, de 2010, para aumentar para 30 o número de jurados sorteados para atuar nas 

reuniões do Tribunal do Júri, acatando sugestão da Associação dos Magistrados 

Brasileiros, a nossa AMB. 

 Dentre as razões que não podem obstar o alistamento dos jurados, ‘direito de 

todos que satisfaçam as exigências legais, foi inserida a deficiência física, quando 

compatível com o exercício da função’ (art. 349, § 1º).  

 Antes do sorteio, os jurados serão advertidos acerca da impossibilidade de se 

comunicarem com terceiros, enquanto durar o julgamento, e entre si, durante a 
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instrução e os debates, sob pena de exclusão do Conselho de Sentença (art. 379, § 

1º).  

 Nesse ponto, cabe registrar que o atual Código de Processo Penal estabelece 

vedação total à comunicação dos jurados (art. 466, § 1º), o que, por óbvio, não se 

afigura razoável. Esse dispositivo já vinha, portanto, sendo aplicado de forma menos 

rigorosa pelos tribunais, firmando-se o entendimento jurisprudencial de que a quebra 

da incomunicabilidade pressupõe a exposição de opinião ou a convicção do jurado 

sobre o caso em julgamento. Mencione-se, ainda, que o próprio CPP excepciona a 

incomunicabilidade absoluta ao permitir, por exemplo, que o jurado formule perguntas 

diretamente à vítima e às testemunhas, bem como requeira esclarecimentos dos 

peritos (art. 473, §§ 2º e 3º).  

 A alteração promovida pelo PL 8.045, de 2010, portanto, mostra-se acertada, 

na medida em que mantém a incomunicabilidade externa absoluta e relativiza a 

incomunicabilidade interna, restringindo-a à instrução e aos debates. Assim, eventual 

comunicação que não se refira à lide em questão não configura quebra da 

incomunicabilidade e, portanto, não enseja nulidade, a qual, de qualquer modo, 

exigiria a comprovação do prejuízo para restar declarada, a rigor do art. 157, I, do 

referido projeto de lei. No entanto, é necessário reforçar esse entendimento mediante 

inclusão de disposição expressa no art. 379. Para esse fim, apresentamos emenda 

alterando o § 1º do referido artigo.  

 Sobre a formação do Conselho de Sentença, é importante destacar que uma 

das mais significativas alterações propostas pela comissão de juristas responsável 

pela elaboração do anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal é a elevação 

do número de jurados de 7 para 8. Para tanto, foram apresentados os seguintes 

argumentos na exposição de motivos:  

 A elevação do número de jurados de sete para oito demonstra a cautela com 

que se move o anteprojeto em temas de maior sensibilidade social. O julgamento por 

maioria mínima é e sempre será problemático, diante da incerteza quanto ao 

convencimento que se expressa na pequena margem majoritária. Naturalmente, tais 

observações somente fazem sentido em relação ao Tribunal do Júri, no qual se decide 

sem qualquer necessidade de fundamentação do julgado. Nos demais órgãos 

colegiados do Judiciário, o contingente minoritário vitorioso vem acompanhado de 
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razões e motivações argumentativas, de modo a permitir não só o controle recursal 

da decisão, mas também, e sobretudo, a sua aceitação. Não é o que ocorre no 

julgamento popular. Imponderáveis são as razões da condenação e da absolvição, 

tudo a depender de uma série de fatores não submetidos a exame jurídico de 

procedência.  

 A proposta de modificação do quantitativo de jurados para um número par 

representa um grande avanço para os julgamentos dos processos da competência do 

Tribunal do Júri, uma vez que objetiva promover decisões mais justas. Havendo 

empate, caso em que se observa nitidamente a existência de dúvida em relação à 

situação jurídica do acusado, este será absolvido com base no princípio do in dubio 

pro reo.  

 Contudo, após breve discussão sobre o tema no Senado Federal, verifica-se 

que a redação inicialmente proposta não foi aprovada, mantendo-se o teor do art. 467 

do atual Código de Processo Penal, que prevê o número de sete jurados para a 

formação do Conselho de Sentença.  

 Não obstante, considerando a relevância do assunto e os reflexos sociais 

advindos das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, entendemos que esse ponto 

merece ser amplamente discutido nesta Casa, razão pela qual apresentamos emenda 

ao art. 380, para alterar o número de jurados de sete para oito, alterando também os 

demais dispositivos do PL 8.045, de 2010, que fazem menção a esse quantitativo. 

 Por oportuno, para além dos oito jurados que irão compor o Conselho de 

Sentença, propomos que sejam sorteados dois suplentes, os quais permanecerão em 

plenário durante todo o tempo que durar a sessão para o caso de eventual substituição 

ao jurado que porventura seja afastado. Busca-se, portanto, evitar que a sessão seja 

suspensa em razão da exclusão de jurado do Conselho de Sentença. Nesse sentido, 

apresentamos emenda para acrescentar parágrafo único ao art. 380, acatando 

sugestão do IBRASPP.  

 Em relação à instrução em plenário, passa a constar expressamente no art. 

386, § 1º, que o Juiz Presidente inquirirá as vítimas e testemunhas somente ao final, 

após a tomada das declarações pelas partes. Assegura-se, ainda, que o acusado 

tenha assento ao lado de seu defensor (art. 386), eliminando-se a figura do famoso 

‘banco dos réus.”  
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) - Deputado Pompeo de Mattos, 

indago se o texto que V.Exa. está lendo é o mesmo que nós estamos lendo.  

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Não, na verdade, este texto que 

estou lendo é um extrato do texto que nós vamos apresentar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) - Mas, na verdade, é este texto 

aqui que vai valer, não é? 

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É. Este é um resumo. Aliás, nós 

temos resumos, ou seja, temos o relatório, o resumo e o extrato. São três hipóteses, 

mas eu estou lendo o resumo, que me parece mais razoável, porque é mais explicativo 

sem que seja enfadonho, o que seria ler todo o relatório. 

 Retomo a leitura. 

 “Em relação à instrução em plenário, passa a constar expressamente, no art. 

386, § 1º, que o Juiz Presidente inquirirá as vítimas e testemunhas somente ao final, 

após a tomada das declarações pelas partes. Assegura-se, ainda, que o acusado 

tenha assento ao lado de seu defensor (art. 386, § 5º), eliminando-se”, volto a repetir, 

“a famosa figura do ‘banco dos réus”, que é bastante depreciativa. 

 “O art. 388, caput, reproduzindo o teor do art. 475 do atual Código de Processo 

Penal, dispõe que o registro dos depoimentos e do interrogatório será feito mediante 

recursos de gravação magnética ou eletrônica, estenotipia ou técnica similar. O 

parágrafo único do referido artigo estabelece a obrigatoriedade de que a transcrição 

do registro, após degravação, conste dos autos. 

 No intuito de imprimir mais eficiência e celeridade ao processo, em sintonia com 

a parte final do caput do art. 388, apresentamos emenda ao seu parágrafo único, a 

fim de que a transcrição do registro somente integre os autos quando requerida pelas 

partes. 

 Acerca dos debates, o art. 391 insere nova vedação às partes, as quais não 

poderão fazer referências aos depoimentos prestados na fase de investigação 

criminal, ressalvada a prova antecipada, inciso III.” 

 Eu quero repetir isso aqui, para ser bem compreendido. 

 “Acerca dos debates, o art. 391 insere nova vedação às partes, as quais não 

poderão fazer referências ‘aos depoimentos prestados na fase de investigação 

criminal, ressalvada a prova antecipada’, inciso III. Entendemos que a alteração se 
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mostra pertinente, uma vez que a menção aos depoimentos colhidos durante o 

inquérito policial — procedimento de cunho administrativo e de caráter inquisitivo — 

poderia influenciar indevidamente a formação do convencimento dos jurados, cujas 

decisões não se guiam pelo rigor técnico e eventualmente seriam tomadas com base 

em supostos elementos probatórios que não foram submetidos ao crivo do 

contraditório judicial. Ademais, registre-se que as partes podem arrolar testemunhas 

para serem ouvidas em plenário.” 

 É bom ressaltar aqui que os depoimentos na fase inquisitorial, na fase policial, 

não devem ser instrumentos que sirvam de base para o debate em plenário, porque 

esses documentos não foram formados com base no contraditório. 

 “Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição 

de objeto que não tenha sido juntado aos autos com antecedência mínima de 10 dias, 

e não mais 3 dias úteis (art. 392, caput). 

 Sobre o procedimento de votação, impende ressaltar que o PL 8.045, de 2010, 

traz em seu art. 396 quesitos mais simples. Com efeito, o primeiro quesito a ser 

respondido aos jurados — se deve o acusado ser absolvido — abrange todas as teses 

defensivas. 

 Conquanto louvável a iniciativa, a simplificação dos quesitos dificulta o 

entendimento dos jurados com relação às teses defensivas, notadamente a tese de 

excludente de ilicitude. Outrossim, a reforma efetuada pela Lei nº 11.689, de 2008, 

deixou dúvida sobre a necessidade ou não de se elaborar quesito a respeito do 

excesso nas excludentes de ilicitude, notadamente na legítima defesa. Por tais razões, 

acatando sugestão do IBRASPP, apresentamos emenda ao art. 396, para manter a 

quesitação prevista no art. 483 do Código de Processo Penal vigente, bem como para 

prever expressamente a possibilidade de formulação de quesito específico, tratando 

da desclassificação resultante de excesso nas excludentes de ilicitude, entre o terceiro 

e o quarto quesitos.  

 Uma das inovações mais expressivas trazidas pelo PL 8.045, de 2010, é o fim 

da incomunicabilidade entre os jurados, previsto no art. 398 do projeto. Segundo 

dispõe o caput deste artigo, não havendo dúvida a ser esclarecida, os jurados deverão 

se reunir reservadamente em sala especial, por até 1 hora, a fim de deliberarem sobre 

a votação.  
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 Claramente inspirada no modelo norte-americano, em que as decisões do 

Tribunal do Júri são tomadas por unanimidade, essa forma de deliberação dos jurados 

viola frontalmente a garantia constitucional do sigilo das votações, prevista no art. 5º, 

XXXVIII, “b”, de nossa Carta Magna, cuja abrangência não pode ser relativizada pelo 

legislador ordinário. Além disso, tanto o atual Código de Processo Penal quanto o PL 

8.045, de 2010, dispõem que as decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por 

maioria de votos (arts. 489 e 402, respectivamente). Desse modo, não há razão para 

os jurados deliberarem sobre a votação, uma vez que se prescinde do consenso para 

a tomada de decisão.  

 Outrossim, trata-se de medida temerária, na medida em que os jurados mais 

convincentes e de melhor retórica poderiam influenciar os demais, prejudicando a 

independência e a credibilidade das decisões. Da mesma forma, a divulgação dos 

votos, ainda que restrita aos membros do Conselho de Sentença, representa risco à 

integridade física e mental dos jurados, expondo-os a ameaças e represálias, tudo a 

impedir que votem livremente de acordo com a sua convicção.  

 Por tais razões, apresentamos emenda para modificar o texto do art. 398, 

reproduzindo o teor do art. 485 do Código de Processo Penal vigente, a fim de que 

seja mantida a sistemática atualmente adotada. Destacamos que esse dispositivo é 

alvo de crítica por parte da doutrina e de órgãos e instituições, como o Ministério da 

Justiça e o Ministério Público da União, os quais encaminharam sugestões para 

supressão do texto do art. 398.” 

 Quero só reiterar, e é importante dizer, que, pela experiência modestamente 

acumulada com mais de 300 juris que fiz Brasil afora, Rio Grande adentro, eu vejo 

que, se essa prática fosse adotada no Brasil, não precisaria haver um bom advogado, 

bastaria ter um bom jurado. Assim, o advogado faria uma defesa meia-boca, quem 

sabe o defensor, mas haveria um bom jurado, que, ao final, reunir-se-ia com os outros 

jurados e convenceria os outros a votar a tese dele.  

 Então, eu acho que é uma situação que nós não podemos incorrer em erro. É 

uma inovação? Parece uma inovação. Deu certo nos Estados Unidos. Mas, nem tudo 

o que é bom para eles lá necessariamente tem que ser bom para nós aqui. 

 Continuo a leitura. 
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 “Acerca das atribuições do Juiz Presidente, mencione-se a alteração referente 

à disciplina dos apartes, prevista no art. 409, XII. O texto previsto no PL não mais 

estabelece prazo de 3 minutos para os apartes, cabendo ao juiz: intervir durante os 

debates, para assegurar a palavra à parte que dela estiver fazendo uso, podendo até 

mesmo determinar a retirada daquele que estiver desrespeitando a ordem de 

manifestação. 

 Por fim, importante salientar que o PL 8.045, de 2010, inovou ao retirar da 

competência do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos 

contra a vida, os quais, em princípio, passam a ser julgados pelo juiz da pronúncia. 

Assim, havendo concurso entre crimes dolosos contra a vida e outros da competência 

do juiz singular, somente haverá unidade de processo e de procedimento na hipótese 

de continência (art. 108, §§ 1º e 2º).  

 Contudo, deixo de tecer maiores considerações sobre o assunto, tendo em 

vista que as regras de modificação de competência não se situam dentre os temas 

abrangidos por esta Relatoria-Parcial. (...)  

 1.2) Processo de restauração de autos extraviados.” 

 Só quero alertar que são 17 folhas, e estou na folha nº 10. Então, estou mais 

do que na metade. 

 “É importante destacar que o processo de restauração de autos extraviados ou 

destruídos é imposto pelo ordenamento jurídico em homenagem ao interesse da 

Justiça e da sociedade, na medida em que objetiva reproduzir a documentação 

coletada durante a instrução processual.  

 Destaque-se que o Projeto de Lei nº 8.045, de 2010, inseriu o citado capítulo 

no título denominado Dos Procedimentos, ao passo que o tema se encontra 

atualmente no título chamado Dos Processos Especiais, no Código de Processo 

Penal.  

 Registramos que não ocorreram alterações substanciais no tratamento 

normativo dispensado à matéria e que sejam dignas de nota, mas apenas 

modificações relativas às terminologias utilizadas. (...) 

 1.3) Sentença. 

 A sentença consiste no ato judicial que promove o julgamento de determinada 

lide posta em juízo, dirimindo a questão.  
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 Ressaltamos que a proposição nº 8.045, de 2010, levou a efeito alterações 

oportunas no sistema processual penal, como, por exemplo, a exclusão da previsão 

de cabimento dos embargos declaratórios, contido no título Da Sentença, para a parte 

relativa aos recursos.  

 Quanto ao primeiro dispositivo que inaugura o aludido título, que é o art. 417 

do novo Código de Processo Penal, sobreleva destacar a conveniência e 

oportunidade de se permitir ao juiz que, ao proferir sentença em audiência, não 

necessite realizar a exposição sucinta da acusação e da defesa, concretizando, assim, 

a diretriz constitucional relativa à celeridade processual, que possui assento no inciso 

LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes” — e chega-se, então, ao inciso LXXVII —: “LXXVIII - a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação. (...)  

 Outrossim, não há que se falar em prejuízo à acusação e/ou à defesa, na 

medida em que os demais requisitos da sentença deverão estar presentes, 

merecendo destaque, no ponto, a fundamentação, que deverá conter a indicação dos 

motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. 

 Interessante declinar que o novo Código de Processo Penal passou a prever 

expressamente, ao lado da suspensão condicional do processo, o cabimento de 

transação penal se, em virtude de definição jurídica diferente, houver a possibilidade 

de oferta de tal instituto jurídico. 

 O art. 420 do novo Código de Processo Penal disciplina que o julgador poderá 

proferir sentença condenatória, nos estritos limites da denúncia, ainda que o Ministério 

Público tenha opinado pela absolvição. No entanto, como bem aduziu o Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais — IBCCRIM: 

A alteração sugerida no caput do artigo visa a conformar a antiga previsão do 

CPP de 1941 ao sistema acusatório estabelecido pela Constituição Federal de 1988. 

Em um sistema acusatório, o Ministério Público é o titular da pretensão 

acusatória, sendo que o Estado exerce o respectivo (e decorrente) poder de punir. Por 
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isso é que, se o Ministério Público desistir de sua pretensão acusatória (isto é, pedir a 

absolvição), o juiz absolutamente não pode condenar — pois isso representaria um 

indevido exercício do poder punitivo sem a necessária invocação. 

Assim, tendo em vista que a conformação constitucional do processo penal é 

pelo sistema acusatório, seria incongruente (para não dizer inconstitucional) 

possibilitar uma atuação judicial (condenação) sem o anterior exercício da pretensão 

acusatória (pedido de absolvição pelo Ministério Público). 

Para melhor compreensão, deslocou-se a parte final da redação original do 

caput para o § 1º, inserindo-se um esclarecimento importante quanto à impossibilidade 

de condenação por agravante ou causa de aumento não contida na denúncia. 

De fato, não basta ao Ministério Público inovar em suas alegações finais e 

requerer a aplicação de uma agravante ou causa de aumento; ou isso deveria constar 

da denúncia, ou, então, deverá o Ministério Público (se o caso) aditar a denúncia, para 

acrescentar essa imputação. 

 Portanto, acolhemos a contribuição enviada pelo IBCCRIM e, por conseguinte, 

adequamos o texto do mencionado dispositivo legal para dispor que o juiz não poderá 

proferir sentença condenatória se o Ministério Público tiver requerido a absolvição. 

Ademais, caso ocorra a condenação, o julgador não poderá reconhecer qualquer 

agravante não alegada ou causa de aumento não imputada na denúncia”. Friso isso 

para deixar bem claro, porque se faz necessário. 

 “No que diz respeito à vedação imposta ao juiz quanto ao reconhecimento de 

qualquer agravante não alegada ou causa de aumento não imputada, também 

plasmada no art. 421, trata-se de novidade a ser introduzida pela proposição em 

debate, visto que atualmente o ordenamento jurídico autoriza tal ato, o que viola o 

sistema acusatório. 

O atual diploma processual penal prevê que o julgador, ao prolatar a sentença 

condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Todavia, o expediente nº 8.045, de 

2010, retira tal previsão e institui que o juiz, em tal circunstância, arbitrará o valor da 

condenação civil pelo dano moral, se for o caso. 
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 Não obstante, destacamos que o inciso IV do art. 423 da peça legislativa 

principal tem o seguinte texto: (...) IV- arbitrará o valor da condenação civil pelo dano 

moral, se for o caso; (...). 

 Dispõe a Emenda nº 47 que a mencionada regra deverá ser redigida dessa 

nova forma: (...) IV - fixará, sempre que possível, o valor mínimo para reparação dos 

danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...). 

 É necessário trazer à baila o teor da justificação: 

O art. 423 do projeto estabelece o conteúdo da sentença, similar ao atualmente 

vigente artigo 387 do CPP. Pela redação do inciso IV do art. 423, o juiz fixará valor da 

indenização pelo dano moral. Seria mais apropriada a fixação de indenização pelo 

dano material e moral, como está expressamente previsto no inciso IV do art. 387 do 

CPP (fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido). 

Causa estranheza a previsão do projeto de fixação apenas da indenização pelo 

dano moral, máxime porque, em casos criminais, os danos patrimoniais são 

usualmente significativos. As dificuldades para a fixação do dano são contornáveis 

pela referência, na legislação atual, à fixação de ‘um valor mínimo para reparação’, 

possibilitando, portanto, que valores maiores possam ser pleiteados e discutidos na 

esfera cível. A alegação, na exposição de motivos, de que a previsão violaria o 

contraditório não é convincente, pois, havendo a previsão legal, a defesa sabe de 

antemão que a fixação da indenização, pelo dano patrimonial ou moral, constituirá 

objeto do processo. 

Sugere-se, portanto, a alteração do inciso IV do artigo 423 do projeto, com a 

redação acima sugerida. 

Na mesma linha e com base no fundamento, deve ser suprimida a referência a 

‘dano moral’, contida nos artigos 81, 82, 83 e 645 do projeto e ainda em outros 

dispositivos esparsos, substituindo-se apenas por ‘dano’, caso os artigos relativos à 

adesão da parte civil para recomposição do dano não sejam alterados para suprimir a 

figura da parte civil. 

 Em que pese a preocupação do Deputado subscritor da aludida emenda, 

pensamos ser inconveniente e inoportuna a modificação proposta, visto que, no 

Processo Penal, discute-se primordialmente a responsabilidade penal do suposto 
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autor do fato delituoso, a fim de que lhe seja imposta pena compatível com a natureza 

do delito levado a efeito, caso comprovada a sua culpa. 

 O dano moral, eventualmente existente, decorre da prática delitiva, tratando-

se, muitas vezes, de ofensa moral presumida, o denominado ‘dano moral in re ipsa’. 

 Em vista disso, tem-se que a sua fixação, mormente em virtude dos parâmetros 

estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser efetivada no bojo do processo 

penal, por não ter o condão de trazer prejuízos à marcha processual. 

 Em contrapartida, estipulação contendo que o julgador deva se debruçar sobre 

o dano patrimonial existente violaria o sistema jurídico processual penal, que prestigia 

a celeridade do procedimento capaz de impor restrição à liberdade de locomoção do 

agente infrator.  

Não há como relevar o fato de que o dano patrimonial necessita ser 

demonstrado no caso concreto, o que demanda a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defensa, a fim de legitimar eventual disposição que condene 

o indivíduo à quitação de valores ou até que exclua tal responsabilidade. Por isso, 

ante a injuridicidade da proposta, rejeitamos a emenda em estudo. 

 No que se refere à forma de promover a intimação da sentença, consignamos 

que o inciso I do art. 426 do Projeto de Lei nº 8.045, de 2010, que inclui a intimação 

pessoal do defensor, dispõe que será feita ao réu e ao seu defensor no processo, 

pessoalmente. Essa medida é salutar, haja vista que a sentença condenatória é o ato 

mais importante do processo, mostrando-se, portanto, necessária a feitura de 

intimação do causídico para que efetivamente seja garantida a ampla defesa, com a 

possibilidade real de interposição do recurso cabível. Outrossim, é importante 

destacar que, caso o réu tenha mais de um advogado, a intimação de qualquer um 

deles será suficiente para que se considere a defesa ciente dos termos da sentença 

condenatória”. 

 É importante esclarecer aqui que, hoje, o réu, uma vez condenado, é intimado 

pessoalmente da sua condenação. O advogado, mediante expediente, Diário Oficial, 

via de regra.  

Agora, é um fato tão relevante, tão grave, Sr. Presidente, que nós estamos 

elevando essa importância ao ponto de o advogado, ou um dos advogados, um dos 

defensores, tem que ser pessoalmente também intimado, dada a sua relevância, 
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porque ali está o sentido todo da possibilidade de o recurso ser apresentado quando 

da sentença prolatada. 

 “1.4) Questões e processos incidentes:  

É cediço que o processo penal tem por escopo a solução de lide de natureza 

criminal posta em juízo. Ocorre, entretanto, que algumas vezes podem existir 

controvérsias que necessitam ser solucionadas antes do objeto principal.  

Nesse diapasão, impende esclarecer que as mencionadas controvérsias 

secundas, que guardam correlação com o delito sub examine, são denominadas 

‘questões e processos incidentes’. Os procedimentos incidentes, previstos no Projeto 

de Lei nº 8.045, de 2010, são as questões prejudiciais, as exceções, a restituição das 

coisas apreendidas e a insanidade mental do acusado.  

 1.4.1) Questões prejudiciais:  

As questões prejudiciais são aquelas apresentadas durante o trâmite do 

processo penal e que diz respeito a elemento integrante do delito. Não obstante, 

devem ser dirimidas por julgador sem competência criminal, o que implica a 

suspensão da ação principal.  

Ressalte-se que o processo principal, para ser julgado, está necessariamente 

subordinado a resolução da questão do incidente. No ponto, consignamos que a 

proposição em análise não efetuou modificações relevantes quanto à matéria. 

 1.4.2) Exceções: 

As questões prejudiciais são aquelas apresentadas durante o trâmite do 

processo penal e que dizem respeito a elemento integrante do delito. Não obstante, 

devem ser dirimidas por julgador sem competência criminal, o que implica a 

suspensão da ação principal. 

Ressalte-se que o processo principal, para ser julgado, está necessariamente 

subordinado à resolução da questão incidente. 

 No ponto, consignamos que a proposição em análise inovou ao contemplar 

apenas três espécies de exceções, deixando apenas a suspeição, o impedimento e a 

incompetência do juízo. Portanto, tem-se a retirada das exceções peremptórias, 

permanecendo apenas as dilatórias. 
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 No entanto, frisamos que as emendas 114, 149 e 201 têm por objetivo modificar 

o caput do art. 440 da proposição em análise, retirando o termo ‘os demais 

responsáveis pela prova pericial’ do texto, haja vista a ausência de eficácia.  

Como bem ponderado na justificação, tem-se que os dispositivos legais devem 

conter texto claro e conciso, eliminando conteúdo inútil ou redundante. Assim, tendo 

em vista que, no âmbito do processo criminal cumpre aos peritos a missão de realizar 

a prova pericial, assiste razão à pretensão ora exposta.  

Logo, aprovamos as emendas retrocitadas. 

 1.4.3) Restituição das coisas apreendidas: 

Trata-se por procedimento destinado a pleitear a devolução do bem apreendido 

durante a consecução do ato policial ou judicial ao seu legítimo proprietário ou 

possuidor.  

Destaque-se que as coisas apreendidas, para que possam efetivamente ser 

restituídas, não podem mais interessar ao deslinde da ação penal, sob pena de o 

pedido não ser acolhido.  

Esclarecemos que a única alteração promovida pelo Projeto de Lei nº 8.045, de 

2010, merecedora de destaque, consiste na retirada da destinação certa dos 

instrumentos do crime, cuja perda for decretada em favor da União ou por ela 

confiscada, nos termos de lei. No atual CPP, há a previsão de que serão inutilizados 

ou recolhidos a museu criminal; já a nova proposição retira a menção a este último. 

No mais, as modificações efetivadas são meramente terminológicas. 

 Consignamos que o Projeto de Lei nº 52, de 2015, apenso à proposição nº 

8.045, de 2010, aduz que os bens licitamente produzidos ou reproduzidos somente 

serão destruídos na hipótese de não ser possível o seu aproveitamento, garantida a 

sua descaracterização por meio de reciclagem, ou outro meio hábil a preservar os 

direitos de propriedade imaterial do ofendido.” 

 Sr. Presidente, por exemplo, é o caso da apreensão de roupas de marca, 

quando se descaracteriza a marca e aproveita-se a roupa, que não precisa ser 

incinerada. Assim pode acontecer com brinquedos, equipamentos e coisas do gênero. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) - V.Exa. me permite um aparte 

nesse ponto? 

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Pois não. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) - Não sei se seria adequado 

pedir um estudo sobre a questão da destinação de armas apreendidas durante o 

processo penal, tendo em vista que, hoje, um dos maiores problemas da criminalidade 

é o fato de que essas armas ficam depositadas em foros judiciais, de onde são 

capturadas pelos ladrões. Então, seria algo para V.Exa. pensar, ainda nesse processo 

de discussão. 

 Eu vou trazer propostas de solução nas próximas semanas. 

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Na verdade, isso já está previsto 

também. Aliás, isso se explica na continuação dessa leitura, que menciona que elas 

serão destruídas, na medida do possível, o quanto antes, não mais servindo para 

provas, já tendo sido feita a devida perícia. Aliás, diz-se assim: 

“trata-se de medida efetiva que aprimora o sistema 

legislativo, uma vez que permite a reutilização das coisas 

apreendidas que ainda podem ser úteis à sociedade, 

evitando-se assim o desperdício de bens evitando a sua 

destruição. É cediço que os direitos do autor serão 

resguardados através da descaracterização, de reciclagem 

ou de qualquer outro instrumento capaz de efetivar o 

intento.” 

 Na verdade, a lei já prevê, hoje, a destruição dessas armas, de todas elas. No 

caso em questão não se trata de armas, mas de outros materiais que podem ser 

aproveitados para evitar prejuízos maiores ainda à sociedade. 

 Assim, acolhemos as sugestões retrorrelacionadas nos termos da emenda que 

apresentamos. 

 Item 1.4.4, que trata da insanidade mental do acusado. O incidente de 

insanidade mental instala-se sempre que surgir incerteza sobre a saúde mental do 

réu, seja durante a investigação, seja no decorrer do processo penal. O CPP vigente 

prevê, como legitimados a postular tal providência em juízo, o Ministério Público, o 

defensor, o curador, o ascendente, o descendente, o irmão ou o cônjuge do acusado. 

O novo CPP, em homenagem aos atuais preceitos existentes no Direito Civil e no 

Direito Constitucional, ampliou o citado rol, possibilitando ao companheiro ou 

companheira a mesma medida. 
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 A substituição do termo “manicômio” por “instituição de saúde” também vem ao 

encontro do atual tratamento dispensado ao tema, relacionado à saúde mental. Ele é 

muito mais recomendado e de muito melhor compreensão. 

 Sobreleva asseverar, por fim, que o expediente nº 8.045, de 2010, ao prever 

que, caso se verifique que a doença mental sobreveio à infração, o processo e o prazo 

prescricional ficarão suspensos até que o acusado se restabeleça. Assim, o legislador 

encerra a celeuma existente na doutrina e na jurisprudência atual acerca da 

suspensão da prescrição, já que o diploma atual não contém expressamente tal 

previsão. 

 Ao finalizar, eu quero agradecer primeiramente ao nosso Presidente, que me 

honrou ao me confiar a missão, ao Presidente Paulo Teixeira, que preside esta 

reunião, e ao Presidente Danilo Forte. Quero agradecer ao Relator pela parceria que 

realizamos em conjunto e agradecer especificamente nossos consultores, muitos dos 

quais estão aqui presentes. Quero citar a Dra. Débora Wajngarten, que nos 

acompanhou inclusive em algumas audiências públicas no Rio Grande do Sul, acho 

que ela esteve em Passo Fundo; a Dra. Paola Martins Kim, que fez um trabalho 

excelente também na retaguarda, eu agradeço pela generosidade, pela contribuição, 

apesar do acúmulo de trabalho, pelo desempenho da função; a Dra. Juliana Feitoza, 

que esteve também conosco no Rio Grande do Sul, é quase gaúcha, fez um excelente 

trabalho lá; o Dr. João Matos, meu chefe de gabinete, advogado, contribuiu bastante 

e fez o trabalho de acompanhamento; o Dr. Daniel Petersen, não o vejo aqui, mas foi 

um bom parceiro nessa caminhada; o Dr. André Maia, da nossa Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul; o Dr. Luiz Fernando Pereira, diretor da 

Faculdade de Direito de Passo Fundo, grande figura, que deu excelente contribuição, 

meus agradecimentos; o Dr. Aury Lopes Júnior, excelente jurista, grande advogado, 

mestre do Direito e um sábio, nos passou muitas lições, ele que é um advogados 

credenciados no País inteiro; Dr. Fauzi Hassan Choukr, Promotor de Justiça em São 

Paulo, também contribuiu de forma significativa; a Defensoria Pública. Vejo aqui 

presentes defensores públicos, recebemos contribuições da Magistratura, da 

Defensoria Pública, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, que 

nos recebeu no Rio Grande do Sul para uma audiência pública muito concorrida. 
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Vários advogados, especialmente advogados que formam associações de advogados 

na área criminal, também contribuíram. 

 Fizemos muito esforço para entregar este material, que é resultado da 

contribuição de muitas mãos, da oitiva de muitas pessoas e da experiência acumulada 

de tantos quantos fizeram sua parte. Humildemente, eu digo que fiz o que gosto, e 

quem gosta do que faz, Presidente, não se cansa do que está fazendo. Tratei do 

capítulo do júri. Nunca imaginei ter uma tarefa dessas, trabalhar no capítulo do júri do 

Código de Processo Penal do meu País, sendo um humilde, um modesto advogado 

formado pela Universidade de Cruz Alta, nossa UNICRUZ, no Rio Grande do Sul, que 

milita muito na área do Direito Penal, fundamentalmente na área do crime, 

especificamente na atuação do Tribunal do Júri, que muito me honra e muito me 

orgulha. É nossa tarefa. O dever foi cumprido. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) - Obrigado, Deputado Pompeo 

de Mattos. Parabenizo V.Exa. e toda a equipe da consultoria, a sua assessoria, porque 

em tempo hábil entregou um relatório parcial, tendo sido o segundo a entregá-lo. 

Portanto, é uma vitória na fase que nos encontramos, de elaboração do novo Código 

de Processo Penal, em homenagem também à trajetória de V.Exa. como Parlamentar 

e como advogado criminalista. 

 Agradeço a V.Exa. e encaminho o relatório ao Relator-Geral. 

 Não havendo mais nada a tratar, convoco reunião ordinária para 21 de junho, 

quarta-feira, às 14h30min, em plenário a ser definido, para a continuação da 

apresentação dos pareceres dos relatores parciais. 

 Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião. 


