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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Boa tarde a todos.  

 A ocorrência de outras sessões na Casa está impedindo Deputados de se 

deslocarem para cá, mas alguns avisaram que já estão vindo. Para adiantar os 

trabalhos, nós vamos dar início à Ordem do Dia, que prevê as audiências públicas. 

 Para tanto, nós vamos chamar para fazer parte da Mesa o Sr. Erick Simões 

da Camara e Silva, Diretor-Executivo da Associação Nacional dos Peritos Criminais 

Federais; Sr. Bruno Teles, Presidente da Associação Brasileira de Criminalística; Sr. 

Antônio Vieira, Presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal; e Sr. 

Antonio Eduardo Ramires Santoro, professor da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.  

 Esclareço que esta audiência cumpre decisão do colegiado, em atendimento 

aos Requerimentos nºs 10 e 11, do Deputado Rodrigo Pacheco, ao Requerimento nº 

24, do Deputado Pompeo de Mattos, ao Requerimento nº 25, do Deputado Paulo 

Teixeira e ao Requerimento nº 34, do Deputado Gonzaga Patriota.  

 Solicito a compreensão de todos no tocante ao tempo de exposição e dos 

debates, conforme as orientações que passo a seguir. O tempo concedido a cada 

palestrante será de 20 minutos, não podendo haver apartes. Os Deputados 

interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente junto à 

Secretaria. As perguntas serão feitas ao final da palestra e deverão restringir-se ao 

assunto da exposição. Serão formuladas no prazo de 3 minutos, dispondo o 

palestrante de igual tempo para sua resposta. São facultadas a réplica e a tréplica, 

pelo mesmo prazo. 

 Vamos dar início às exposições, com o Sr. Erick Simões, Diretor-Executivo da 

Associação Nacional de Peritos Criminais Federais, que disporá do tempo de 20 

minutos. 

 O SR. ERICK SIMÕES DA CÂMARA E SILVA - Sr. Deputado Delegado Éder 

Mauro, na pessoa de quem cumprimento todos os Deputados e Deputadas 

presentes, Sr. Bruno Teles, Presidente da Associação Brasileira de Criminalística, 

Sr. Antônio Vieira, advogado, professor, Presidente do Instituto Baiano de Direito 

Processual Penal, Sr. Antonio Eduardo Ramires Santoro, advogado, professor da 

Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, senhoras 

e senhores, boa tarde. 
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 Em nome da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, na 

qualidade de Diretor-Executivo, antes de mais nada agradeço o honroso convite 

para apresentar algumas sugestões de aperfeiçoamento na persecução penal, 

mesmo que limitadas ao tema de hoje — a parte da prova, em geral, e prova 

pericial, em particular.  

 Considero de suma importância a realização dessas audiências públicas com 

o chamamento à discussão de todos que vão atuar na persecução penal. Acho 

muito louvável essa atitude da Casa. 

 Como eu disse anteriormente, pretendo trazer algumas propostas referentes à 

prova pericial, que permeia todas as fases da persecução penal. Na investigação 

preliminar, funciona na produção de provas materiais de caráter cautelar ou então 

não repetível e auxilia no convencimento tanto do responsável pela condução do 

inquérito policial como também do titular da ação penal. No entanto, a importância 

da prova não fica somente na investigação. Na ação penal, a prova pericial garante 

efetivo contraditório tanto para a acusação como para a defesa e, no caso da 

defesa, também possibilita ampla defesa e traz elementos para o convencimento do 

julgador.  

 Eu sei que existem propostas mais arrojadas, que poderiam modificar muito 

mais o texto, mas nós vamos ficar limitados às propostas pontuais, até para louvar o 

trabalho já desenvolvido pela Comissão do anteprojeto, com a participação do 

Ministro Hamilton Carvalhido e do Dr. Eugênio Pacelli, e também por conta de todas 

as discussões que já ocorreram no Senado.  

 Uma das grandes preocupações dos peritos criminais refere-se à questão da 

indispensabilidade do exame pericial nas infrações que deixam vestígios. Nós temos 

a proposta de reforçar essa indispensabilidade, uma vez que, de maneira diversa do 

que consta no atual Código de Processo Penal, em que é considerada causa de 

nulidade a não observância da produção do laudo pericial no caso de infrações que 

deixam vestígios, o projeto não trata disso. Esta proposta trata mais de uma questão 

de correção. Até para reforçar, nós sugerimos que conste que, quando a infração 

deixa vestígio, é indispensável, sob pena de nulidade, o exame pericial.  

 De maneira diversa do que acontece na seara cível, na parte penal, nos 

dizeres do processualista italiano Michele Taruffo, a influência das provas científicas 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 8045/10 - Código de Processo Penal 
 Número: 0959/16  09/08/2016 
 
 

 3 

apresenta-se de maneira mais forte. Assim, nós devemos tentar reduzir o máximo 

possível a área na qual o juízo vai se fundamentar sobre fatos que são formulados 

em bases não científicas, a saber, a prova testemunhal e outras que não a prova 

material, a prova pericial. Então, a nossa sugestão primeira é referente a essa 

questão da nulidade. 

 Uma segunda proposta que nós fazemos é uma adequação de nomenclatura. 

O Código de Processo Penal data da década de 40, quando ainda se empregava o 

termo “exame de corpo de delito”. Quando se usava isso, pensava-se justamente no 

corpo físico. Com o tempo, a doutrina e a própria jurisprudência vêm mudando essa 

denominação de corpo de delito. Em substituição, fala-se de qualquer vestígio 

material que o perito esteja examinando.  

 Em função disso, e até por verificar que o Código às vezes fica um pouco 

confuso na denominação dos termos “exame pericial”, “exame de corpo de delito” e 

“vestígio”, sugerimos a uniformização sob uma única nomenclatura, que seria 

“exame pericial”, a nomenclatura que, na prática, já vamos adotar. 

 Outra sugestão também bem interessante refere-se à cadeia de custódia. Eu 

não tenho conhecimento se já se discutiu a parte do projeto do Código de Processo 

Penal referente à cadeia de custódia. No nosso Código de Processo Penal atual não 

consta nenhuma palavra sobre isso, e no projeto do Código também não.  

 A nossa ideia é usar práticas exitosas de outros países para definir que a 

cadeia de custódia deve se iniciar quando da apreensão do objeto e que a 

responsabilidade deve ficar com todos os órgãos que vão realizar apreensões, 

independente de quem seja, sem entrar no mérito ou na discussão de quem pode ou 

não realizar investigação. A nossa proposta é que se coloque na parte de apreensão 

dos objetos que a cadeia de custódia deve ser observada desde o primeiro momento 

em que aquele bem passa para a tutela estatal. No momento em que a apreensão é 

feita, deve-se manter a cadeia de custódia.  

 Quando eu falo de cadeia de custódia, refiro-me a uma série de 

procedimentos que vão fazer com que todos saibam quem manipulou, quem teve 

acesso àquele material. Isso é algo extremamente importante. 

 Mais uma sugestão que fazemos é o acréscimo de um parágrafo ao art. 214 

do projeto, para o envio do laudo pericial, em uma determinada hipótese, 
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diretamente ao Ministério Público. Qual é essa hipótese? Quando ocorrer morte 

violenta em ações com envolvimento de agentes do Estado.  

 Nesse caso, nessa situação sensível, diferente das demais, entendemos que 

existe necessidade de um controle um pouco maior da força estatal, de uma 

fiscalização um pouco maior. Então, o que propomos nesses casos é o 

encaminhamento do laudo produzido e também de eventuais exames 

complementares para o Ministério Público e também, por óbvio, para quem 

normalmente faz as requisições, no caso, o delegado de polícia, para que exista um 

controle externo quando existe algo que vai ser investigado pelo próprio órgão de 

alguém que cometeu alguma conduta típica — ainda não se sabe se é crime —, 

naturalmente típica, para saber se também essa conduta vai ser ilícita, culpável. A 

proposta é que, nesse caso, nessa hipótese, ocorra o envio diretamente também 

para o Ministério Público. 

 Mais uma proposta que fazemos é sobre o art. 168 do projeto de lei e refere-

se ao alcance da motivação da sentença. Aqui, não estamos inovando, nós 

buscamos o que consta hoje no art. 479 do Código de Processo Civil atual, a Lei 

13.105/15, que dispõe que, na hipótese de apreciação de prova pericial, o 

magistrado, o julgador motiva não somente quando considera, quando leva em 

conta as conclusões do laudo, mas também quando segue posicionamento diverso. 

 Se no caso do processo civil já temos inscrita essa possibilidade, entendemos 

que, no caso do processo penal, por conta de garantir direitos indisponíveis do 

indivíduo que vai ser investigado e denunciado, ou do réu, entendemos que esse 

alcance da motivação do magistrado também deve identificar por que ele não seguiu 

a linha do laudo pericial, quando for o caso. Novamente ressalto que isso aqui não é 

uma inovação, isso já existe. 

 Mais uma proposta é a regulamentação do período ad hoc. Isso aqui é uma 

inovação. Tanto o Código de Processo Penal atual quanto o projeto dispõem que, na 

falta de perito oficial, serão nomeados peritos ad hoc. No Código de Processo Penal 

atual, essa expressão “na falta” acaba criando um subjetivismo, uma 

discricionariedade elevadíssima de quem vai fazer a requisição dos exames. 

 Inclusive já aconteceram casos de nomeações de perito ad hoc porque ele 

não estava no andar do local onde o requisitante da perícia estava, ele estava cinco 
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andares acima, por exemplo — esse é um caso real —, e por conta disso nomeou-

se perito ad hoc. Existia perito, mas, no entendimento do requisitante, o perito não 

estar ali ao seu lado caracterizava a falta de perito. 

 Para evitar esse tipo de situação, que sinceramente entendo como 

extremamente esdrúxula, sugerimos que essa falta de perito deva ser certificada 

pela direção do órgão, porque, se a perícia oficial é a responsável por realizar o 

exame, ela vai saber quando não há um perito, vai saber quando não dá para 

encaminhar um perito oficial para o local e o vestígio vai perecer, ou seja, vai saber 

em quais hipóteses realmente ocorre aquela falta, em que não existe nos quadros 

do órgão profissional habilitado para realizar aquela perícia. 

 Outra sugestão é também uma correção. O inciso XVI do art. 14 do projeto 

dispõe:  

  Art. 14. ................................................................. 

  XVI - Deferir pedido de admissão de assistente 

técnico para acompanhar a produção da perícia.  

 Contudo, o § 1º do art. 203, de maneira adequada, segundo nosso 

entendimento, segue a mesma linha do Código de Processo Penal atual ao dizer 

que:  

  Art. 203. ................................................................. 

  § 1º O assistente técnico atuará a partir de sua 

admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e 

elaboração do laudo (...).  

 Aqui propomos somente uma correção, para o Código novo não ficar 

incoerente, já que em um momento diz que o assistente técnico acompanha e em 

outro diz que não. 

 Outra sugestão é para o art. 202. Sugerimos basicamente que o perito possa 

requisitar determinados documentos para autoridades competentes e também 

requisitar exames periciais específicos. A requisição de exames periciais específicos 

é uma inovação que propomos porque algumas vezes o perito arrecada no local de 

crime uma série de vestígios, como sêmen, sangue e projétil, e depois são 

necessários exames específicos. Muitas vezes o perito não conhece tudo, porque, 

como o próprio nome diz, o perito conhece determinada área, não o universo inteiro. 
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Então, ele precisa encaminhar esses vestígios para laboratórios realizarem esses 

exames. Hoje há essa lacuna. Alguns profissionais não se sentem confortáveis para 

encaminhar aquele material para exame, ele não sabe como proceder, e o laudo 

dele fica numa espécie de limbo. Então, a nossa ideia é que ele tenha o poder de 

requisitar exames periciais de que necessite para suportar o seu laudo. 

 Mais uma proposta seria um acréscimo ao art. 219 — que apresentamos 

como art. 219-A, apenas a título de sugestão —, que se refere à coleta de material 

referência. Nós estamos falando aqui de exames de comparação de locutores, 

exames de DNA, exames de comparação facial, entre outros. Nós sugerimos colocar 

no Código uma normatização sobre o material a ser colhido para servir de padrão 

para a realização desse tipo de análise.  

 Para os senhores terem uma ideia, isso já ocorre, por exemplo, no caso de 

exame de comparação de locutor. O próprio perito chama o indivíduo para produzir 

os padrões de voz para depois realizar o confronto, experiência que já é exitosa 

tanto no âmbito do Instituto Nacional de Criminalística como também nas demais 

unidades de criminalística. Então, aqui nós propomos que a coleta desse tipo de 

material seja feita pelo perito, que, aliás, é o profissional mais adequado, é quem vai 

conseguir entender exatamente como colher de maneira adequada o padrão de voz, 

o DNA, ou outro material para que se faça esse tipo de exame. 

 Mais uma proposta que nós temos aqui inclui duas sugestões referentes ao 

art. 203. A primeira consta atualmente no projeto de maneira similar ao que já consta 

do Código Processo Penal atual. 

  Art. 203. ................................................................. 

  § 2º Havendo requerimento das partes, o material 

probatório que serviu de base à perícia será 

 disponibilizado no ambiente do órgão oficial (...).  

 O artigo se refere a material probatório. Nós vamos armazenar e ter a guarda 

de todo o material sobre o qual foi feita a perícia? A redação aqui não foi muito feliz, 

uma vez que faz parecer que todo o material deve ficar sob a guarda do órgão de 

criminalística, o que de fato não acontece. Existem, inclusive, outros normativos, até 

resolução do CNJ, se eu não estou enganado, que disponibilizam para onde vai se 
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encaminhar, por exemplo, dinheiro, veículos e outros bens, depois que são 

apreendidos.  

 A nossa sugestão é que se mude para “nas hipóteses onde houver guarda de 

material para eventual nova perícia”, o que eu até acredito que foi o que se quis 

dizer. Nós entendemos que foi isto: quando nós temos uma contraprova, ela vai ficar 

guardada.  

 Para entenderem o absurdo de todo o material ficar guardado, pensem em 

exame contábil. Depois, tudo aquilo que serviu de lastro vai ficar guardado com a 

perícia e não vai seguir com o processo? Não faz sentido! Então, a ideia aqui é 

redigir de maneira mais restritiva. 

 Ainda no art. 203, nós sugerimos acrescentar uma questão que se refere à 

oitiva do perito, que na prática às vezes dá uma certa confusão. O perito, por força 

do próprio Código de Processo Penal atual é ouvido na condição de perito, que é 

diferente da condição de testemunha, e isso também está no projeto do novo Código 

Processo Penal. 

 Só para exemplificar uma das distinções, uma testemunha não pode ser 

substituída, e o perito, em tese, pode ser substituído por outro profissional para 

realizar o laudo. As situações são bem distintas. 

 O que nós sugerimos aqui é que a autoridade judiciária indefira requerimento 

de oitiva de peritos criminais na condição de testemunha. Isso se deve apenas a 

uma questão acadêmica da dominação perito ou testemunha? Não. Não é uma 

questão acadêmica pura e simples.  

 Tanto o art. 203 do projeto de lei como o inciso I do § 5º do art. 159 do Código 

de Processo Penal atual preveem que, quando o perito for ouvido, ele deve receber 

um mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidos, 

diferente da testemunha, por óbvio, porque a testemunha não vai receber a priori as 

perguntas que ela vai responder. O Código de Processo Penal e o projeto 

determinam isso, mas o que ocorre é que, na prática, muitos julgadores chamam o 

perito na condição de testemunha e não encaminham os quesitos e as questões.  

 Por que eu digo que é interessante o perito receber os quesitos e as questões 

com antecedência? Porque durante a vida profissional ele desenvolve milhares de 

laudos. Ele não vai se recordar de todos. Se tiver que falar sobre um determinado 
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laudo que ele não tenha em mão, ele não vai lembrar. Pode ser muito cômodo, 

muito simples chegar ao dia, sem acesso a nenhuma questão, a nenhum quesito, 

olhar e dizer: “Você conhece esse laudo? Você produziu esse laudo?” “Produzi, sim, 

excelência”. Então, começam a perguntar — “Eu não me recordo, eu não me 

recordo. Ah, esse laudo tem 7 anos, eu não me recordo do que foi feito. Se for me 

dado prazo, eu vou poder verificar e buscar nas minhas fontes, para poder sanar as 

dúvidas, dirimir as questões”. O Código já prevê isso. 

 Então, nós queremos apenas enfatizar e colocar a ideia de que a autoridade 

judiciária indeferirá requerimentos para que o perito seja ouvido na condição de 

testemunha. E que sejam realmente encaminhadas as questões e o quesito.  

 Além de primar pela celeridade e a razoável duração do processo, porque faz 

com que se resolva o problema realmente quando o perito for ouvido, outra razão 

para isso é evitar uma oitiva meramente protelatória, porque a parte vai apresentar 

quais são as dúvidas, o que está sendo questionado, pois somente quando chega 

no dia estabelecido, o perito será ouvido. Ele recebe a seguinte indagação: “Você 

conhece o réu?”. “Não.” “Está dispensado.” Isso também acontece.  

 Outra proposta que nós apresentamos se refere a conclusões dos quesitos. 

No art. 204 da proposta consta que o perito elabora o laudo pericial, no qual ele 

descreve minuciosamente o que foi examinado e responde aos quesitos formulados 

— até aí tudo igual, inclusive, ao Código Processo Penal atual — e apresenta as 

demais conclusões que interessam, os demais dados julgados úteis. Esclarece que, 

além de responder aos quesitos, o perito deve esclarecer, com todas as 

circunstâncias, tudo quanto possa interessar à Justiça, e não somente aquilo que lhe 

foi perguntado. 

 O processo penal é diferente do processo cível, porque — acredito que todos 

saibam — o nosso Código de Processo Civil atual fala que o perito não pode 

ultrapassar o que é quesitado. Porém, a nossa proposta, na esfera penal, é falar 

exatamente o contrário, porque no campo penal está em jogo garantias de imputado.  

 Isso aqui não é o Erick que criou. Isso está dito, inclusive, em uma citação de 

Michele Taruffo, que, acredito, os senhores também devem conhecer. O processo 

penal é diferente do processo cível. No processo penal, nós não podemos ficar 

presos, atrelados somente ao que foi perguntado, quando, óbvio, diz respeito àquele 
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vestígio que está sendo analisado. Não é uma carta em branco para que o perito 

possa realizar a análise de qualquer coisa. É claro que não! É somente daquele 

objeto que está sendo examinado.  

 Na prática, isso acontece algumas vezes, quando o requisitante, além dos 

quesitos, coloca outros dados julgados úteis. A ideia é falar exatamente que isso já é 

o papel do perito, independentemente de haver uma questão, um ponto dizendo 

expressamente “outros dados julgados úteis”. 

 Mais uma sugestão nossa se refere à autenticidade das interceptações. O art. 

261 do projeto fala que “as dúvidas a respeito da autenticidade ou da integridade do 

material produzido serão dirimidas pelo juiz”. Só que não fala mais nada. A nossa 

ideia é aprimorar esse artigo no sentido de exigir a garantia da autenticidade da 

validade jurídica do áudio captado com uso de um certificado digital ou, então, com 

carimbo de tempo vinculado ao ICP-Brasil. 

 E por que o ICP-Brasil? Porque é a única autoridade no Brasil que realiza 

auditoria e homologação de certificados digitais e carimbo de tempo. Então, dessa 

forma, nós teremos a certeza de que aquele áudio, por exemplo, que foi interceptado 

não sofreu alteração, que não foi cortada uma parte. Isso vai fazer com que os 

procedimentos em que há interceptações telefônicas — nós sabemos que isso 

ocorre muitas vezes — sejam muito mais céleres, porque questões afetas à 

nulidade, por não saber se o áudio sofreu alguma alteração, alguma adulteração, já 

ficarão sanadas, porque nós já teremos a autenticação, já teremos o carimbo de 

tempo posto e vinculado a uma autoridade que é a única aqui no Brasil a ter 

autorização para fazer essa auditoria e homologação.  

 A nossa proposta não diz como vai ser feita essa autenticação. Fala que a 

forma, o meio, a tecnologia empregada precisa estar vinculada ao ICP, mas não fala 

que é preciso utilizar a tecnologia A, B ou C. Isso, no caso, vai servir para cada 

órgão, ainda mais porque, com esse certificado digital, com esse carimbo de tempo, 

todos os atos daquele órgão já ficarão autenticados também, atos até 

administrativos. 

 Mais uma proposta que nós temos se refere ao art. 440 do projeto, que fala 

que “as partes poderão também arguir como impedidos ou suspeitos os peritos e 

demais responsáveis pela prova pericial”. Só que, no nosso ordenamento, não 
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existem demais responsáveis pela prova pericial. Isso está a mais. Podem pensar: 

“São os intérpretes, que também são tidos”. Não. Está aqui depois: “(...) bem como 

os intérpretes”. Portanto, não são os intérpretes. A nossa sugestão é que essas 

palavras sejam suprimidas, porque elas não têm utilidade, não têm significado. No 

processo penal os responsáveis pela produção da prova são os peritos criminais, 

são aqueles que estão sujeitos à disciplina judiciária. A Lei nº 12.030, de 2009, 

inclusive, enumera quem são os indivíduos que podem funcionar com peritos oficiais 

de natureza criminal. 

 Por fim, a nossa última sugestão, entre as que coletamos para apresentar 

aqui, refere-se ao art. 744, que propõe uma alteração no crime de violação direito 

autoral na sua forma qualificada. Ele altera o art. 210-C do Código Penal.  

 Ele faz uma coisa um pouco atípica, porque qual é a regra em que o projeto 

segue as mesmas linhas de Código Processo Penal? Um perito oficial realiza o 

exame, exceto em caso de perícias complexas, quando pode ser mais de um — 

dois, três, quantos forem. E, na falta do perito oficial, dois profissionais realizarão as 

atividades na condição de perito ad hoc.  

 Nesse caso de crime de violação e direito autoral na sua forma qualificada, a 

proposta coloca que, em exame pericial realizado nos bens apreendidos, na 

ausência de perito oficial, apenas um indivíduo o faça, sem que se apresente uma 

justificativa razoável. Por que exatamente neste exame um indivíduo basta, 

enquanto em todos os demais são necessários dois indivíduos? 

 Ainda disponho de algum tempo? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Seu tempo já se 

encerrou. Mas pode concluir. 

 O SR. ERICK SIMÕES DA CÂMARA E SILVA - Já se encerrou!  

 Então, volto aqui a agradecer o convite. Fico à disposição tanto na data de 

hoje como sempre que a Comissão entender necessário. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Obrigado, Erick. Eu 

sei que, principalmente na questão das perícias criminais, as suas sugestões e a 

sua opinião são muito importantes para as modificações do projeto do Código de 
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Processo Penal. Como fui, durante 30 anos, policial e trabalhei muito com perícia, 

sei da importância das questões que você colocou. 

 Vamos conceder a palavra agora ao Sr. Bruno Telles, Presidente da 

Associação Brasileira de Criminalística.  

 Ao final, nós abriremos a palavra para aqueles que desejarem formular 

perguntas. 

 O SR. BRUNO TELLES - Boa tarde a todos. Boa tarde ao Deputado Federal 

Delegado Éder Mauro. Trago um abraço dos peritos do Pará. Boa tarde ao 

Deputado Federal João Campos, Delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, por 

intermédio do qual cumprimento os demais componentes na Mesa. 

 Meu nome é Bruno Telles. Sou o Presidente da Associação Brasileira de 

Criminalística há 3 anos. Estou no segundo e último mandato. Estou nessa área de 

perícia há um bom tempo. Fiz pós-graduação na área de perícia criminal, tenho 

mestrado, pela Fundação Getúlio Vargas — FGV, em administração pública com 

ênfase em criminalística. 

 Gostaria de agradecer muito o convite desta Comissão para eu vir aqui falar a 

respeito do capítulo das provas. Nessa parte que concerne às provas, que é a parte 

pericial, eu gostaria de fazer uma breve introdução para mostrar um pouco onde é 

que o perito se encaixa. 

 Então, nós temos algumas regras para conduzir um processo penal. A regra 

maior delas, que eu vislumbro, é que quem tem o dever de defender ou tem o dever 

de acusar não pode julgar. Daí, termos três principais forças no julgamento, que 

seriam o juiz, a acusação e a defesa. A segunda regra que nós temos é que 

nenhuma das partes envolvidas tem o monopólio de produção de prova. Se se der o 

monopólio da produção da prova seja para a promotoria, seja para a defensoria, 

estará selado o resultado do julgamento. E a terceira regra se refere a que posição o 

perito se encontra. 

 No momento em que o Estado tem a necessidade de fazer a análise de um 

fato, como é, por exemplo, o exame de um local de crime, que, se não for feito 

naquele momento, as provas vão se perder, mas que também não há nenhuma das 

partes muito bem representadas — o bandido não deixa o advogado de defesa dele 

no local do crime para defendê-lo —, nesse momento, o Estado vai dispor de um ou 
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mais servidores para analisar aquele fato e oferecer, seja para a acusação, seja 

para a defesa, um relatório do exame. 

 Existem dois exames a serem feitos nesse momento: um deles fica a cargo 

dos senhores, que é o exame da prova circunstancial e a coordenação geral de todo 

o processo de reunir vítimas, de reunir suspeitos e fazer toda aquela parte de linha 

investigativa, solicitar interceptação telefônica; e temos a outra parte, que é a 

realização de exames científicos. Cabe ao perito criminal realizar isto e produzir uma 

prova que, num primeiro momento, acaba sendo anexada ao inquérito policial. 

 E, por que há essa divisão, exatamente? Ela acontece porque o delegado, o 

policial, em contato com os suspeitos, com as vítimas, ele acaba cedendo às 

paixões, o que é natural do ser humano. E isso não pode contaminar um exame 

científico. O exame científico tem que ser estritamente baseado numa metodologia 

científica aprovada pela comunidade acadêmica. Nesse âmbito, para se chegar a 

uma conclusão mais palpável e para se ter o máximo de material possível, o 

isolamento do local do crime, para nós, é o Santo Graal da perícia. 

 O local de um crime em que todos transitam por ele, todos recolhem material, 

todos mexem nas coisas antes de os peritos chegarem acaba se tornando inidôneo. 

Não há nenhuma conclusão útil ao processo penal que possa ser tirada dali. Essa é 

a razão da maior quantidade de denúncias que a Associação Brasileira de 

Criminalística recebe nos últimos tempos, com a popularização dos seriados do tipo 

CSI. 

 Existe uma gama de modalidades de invasão de local de crime, desde 

transeuntes, curiosos, até mesmo uma nova onda que vem aí, que são os servidores 

públicos investir-se na categoria de peritos, dizendo que têm qualificação para 

realizar determinados exames. Isso, na nossa visão, é o que tem causado a maior 

parte das suspeições sobre a prova material produzida, uma vez que ela não 

respeitou o Código de Processo Penal, foi colhida e analisada por uma pessoa que 

não tem investidura para tal e que não passou por todo aquele crivo de provar que 

não tem relação com as partes, de suspeição. Assim, a prova acaba se tornando 

suspeita e acaba sendo dispensada pelo juiz. 

 Nós temos, para exemplificar, bombeiros requisitando o direito de fazer 

perícia em locais de incêndio, pois afirmam que têm a melhor qualificação técnica. 
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Nós temos o exemplo da boate Kiss, Deputado. Os peritos criminais provaram que 

aquele estabelecimento nunca teve condições de receber um alvará de 

funcionamento. Três bombeiros foram punidos — processados e condenados — por 

causa dessa falha. Se os bombeiros tivessem ficado a cargo dessa perícia, essa 

falha talvez nunca tivesse vindo à tona. Então, defendemos que, se existe alguma 

relação do indivíduo com aquele fato, ele já é suspeito para fazer perícia.  

 Outro ponto é com relação aos policiais militares rodoviários e aos policiais 

rodoviários federais. Eles chamam para si a capacidade, o direito de realizar as 

perícias nas suas rodovias, na área de trânsito. O policial rodoviário tem várias 

atribuições e, entre elas, ele pode interditar a via, solicitar alteração de traçado, 

solicitar alteração de sinalização, ou seja, ele está diretamente envolvido com a via 

em si, e a via também propicia a ocorrência de acidentes. Uma via defeituosa, uma 

sinalização defeituosa podem levar, sim, a acidentes com vítimas e com resultados 

de falecimento de uma ou mais pessoas. Ou seja, ele está diretamente suspeito, ele 

é parte do processo. Será que ele vai chegar e dizer “Olha, esta via tinha um defeito 

de traçado”. O primeiro questionamento que o juiz fará a esse PRF é: “Tudo bem, 

você constatou isso na sua perícia, mas por que não constatou antes? É o seu dever 

zelar por essa via, ou seja, você é parte”. 

 Não cabe a um senhor executar um exame pericial que a própria 

jurisprudência do mundo do direito diz que tem que ser realizado por um servidor 

cujo órgão faz exclusivamente perícias. Ele não produz, não tem responsabilidade 

por nenhuma outra parte. 

 Para se ter uma ideia dessa evolução do mundo CSI e desse afã, faz 1 ano, 

mais ou menos, que nós recebemos um informe da polícia do Rio de Janeiro. As 

coisas mais curiosas estão acontecendo no Rio de Janeiro. Os peritos estavam 

realizando uma perícia num local de homicídio e, de repente, viram uma pessoa 

transitando no meio do local. E essa pessoa, quando foi pegar um objeto, foi 

imediatamente parada pelos peritos, que perguntaram: “o que o senhor está fazendo 

aqui?”. Ele falou: “Eu também sou perito”. Sacou um distintivo bonito, mais bonito 

que os nossos, bem mais brilhante e falou: “Sou perito. Fiz um curso de 6 meses 

pela Internet e recebi um diploma.” E ele estava prestes a, segundo a versão dele, 
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auxiliar a polícia na perícia daquele local de crime. Esse foi o ápice do absurdo a 

que chegamos nas histórias de rompimento de isolamento de locais de crime. 

 Eu trouxe uma nota técnica direcionada aos senhores, que vou protocolar nos 

devidos gabinetes. Já protocolamos no gabinete do Deputado Rodrigo Pacheco, que 

ficou com essa parte das provas.  

 Basicamente, com relação aos locais de crime, nós gostaríamos que os 

senhores inovassem o mínimo possível, porque agora é que nós estamos 

conseguindo educar toda a segurança pública no sentido de compreender que o 

isolamento do local de crime é primordial para uma boa persecução penal, ela é 

primordial para instruir um inquérito policial e para nós podermos não só chegar ao 

culpado por testemunhos, mas também por provas materiais, por DNA, por 

impressão digital. 

 Outro ponto é que vimos que alguns projetos apensados ditam como se 

devem realizar tais exames no caso de suspeita de tais crimes. Por exemplo, há um 

projeto de lei aqui que diz que, quando houver suspeita de um documento falso, 

deve-se realizar os exames A, B e C. Eu diria que isso, no mundo da ciência, é 

incabível. A todo momento, nós temos novas metodologias surgindo, novos exames 

muito mais baratos que os seus antecedentes, muito mais efetivos, com um poder 

de precisão muito melhor, e engessar a perícia criminal dizendo hoje quais são os 

métodos que ela vai usar — e eu acredito que essa reforma do CPP deve durar 20, 

30 anos —, será engessar as investigações daqui a 20, 30 anos. Ou seja, nós 

vamos ter os mesmos resultados de hoje daqui a 20, 30 anos, quem sabe, até 

piores. 

 Então, eu faço um pedido à Comissão para que retire todo e qualquer projeto 

que diga quais metodologias ou quais profissionais podem analisar o quê. Para se 

ter uma ideia, o primeiro banco de dados a ser implementado na área de perícia 

criminal foi o de impressões digitais. Hoje, no Brasil, é mais barato fazer um exame 

de DNA do que fazer um exame de impressão digital. O que se paga hoje de 

royalties para usar o software AFIS encarece demais os exames. E o software do 

CODIS, que é para fazer o confronto de DNA no banco de dados, foi cedido 

gratuitamente pelo FBI. Então, imaginem se nós engessarmos: “Não, eu tenho que 

fazer a identificação somente pela impressão digital”. Mas agora, existe o DNA, que 
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é muito mais preciso e muito mais aceito pela comunidade acadêmica. Já existem 

exames de DNA que conseguem diferenciar gêmeos idênticos — a própria ciência 

está provando que essa coisa de gêmeos idênticos não existe —, e, de repente, eu 

não posso usá-los porque o CPP engessou toda essa parte de uso de metodologia. 

Na nota técnica que eu vou entregar aos senhores, estão esses projetos de lei que 

são muito danosos ao progresso da ciência. 

 Srs. Deputados, essas são as nossas maiores preocupações. Obviamente 

que, após resolvida essa parte de isolamento de local de crime e de não 

engessamento da perícia, não estaremos no mundo das maravilhas, mas é o degrau 

em que o Brasil está atualmente no mundo pericial. 

 Nós precisamos vencer essa barreira de que local de crime é somente um 

circulozinho de 2 metros em volta do cadáver para ninguém levantar o lençol e ver o 

sangue. Ele é muito mais que isso. E esse isolamento, essa preservação de local de 

crime, para nós, é o Santo Graal da boa perícia. 

 Agradeço mais uma vez pelo convite e fico à disposição dos senhores para 

eventuais questionamentos. 

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

agradecemos, Bruno Telles, a sua participação e a sua contribuição. 

 Concordo com o senhor em relação à questão das perícias no que diz 

respeito a que elas não ter uma metodologia básica definida a acompanhar. O 

mundo mostra isso para nós na questão da tecnologia, que avança a cada segundo, 

assim como a própria ciência. Então, eu acho que os meios a serem usados são 

aqueles que devem ser definidos, sim, pelo que é apresentado, para que se chegue 

exatamente a esclarecer crimes. 

 Algum Deputado deseja fazer alguma pergunta? (Pausa.) 

 Deputado Rubens Pereira Júnior, V.Exa. está convidado a se assentar no 

lugar do Relator. 

 Passo a palavra agora ao Sr. Antônio Vieira, Presidente do Instituto Baiano de 

Direito Processual Penal, pelo tempo de 20 minutos. 

 O SR. ANTÔNIO VIEIRA - Boa tarde, Deputado Delegado Éder Mauro, que 

preside esta audiência pública. Sras. e Srs. Parlamentares aqui presentes, recebam 

também os meus cumprimentos e as minhas saudações. Quero saudar também, já 
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cumprimentando pelas excelentes exposições, os peritos Erick Silva e Bruno Telles, 

bem como o outro colega de mesa, o Prof. Antonio Santoro, que está sentado ao 

meu lado. 

 Sr. Presidente, venho a esta audiência pública na condição de Presidente do 

Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que é um instituto fundado há cerca de 

5 anos basicamente por professores de Direito Processual Penal com atuação nas 

principais universidades do Estado da Bahia. Entre os que compõem o Instituto 

estão magistrados, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, 

mas todos, essencialmente, de alguma maneira dedicados ao magistério do Direito 

Processual Penal. 

 Quero agradecer, em nome do instituto, o convite que me foi feito, 

aproveitando o ensejo para agradecer também o esforço que esta Comissão tem 

feito no sentido de permitir o pronunciamento e de ouvir aquilo que a academia tem 

a dizer sobre esse importante projeto de reforma do Código de Processo Penal 

brasileiro. Eu agradeço muito o convite e enalteço os trabalhos que têm-se 

desenvolvidos aqui. 

 Ainda nessa linha, quero dizer que fui um dos professores brasileiros que 

recentemente tiveram a oportunidade de tomar parte num curso realizado em 

Santiago do Chile, curso que promoveu verdadeira imersão do grupo de quase 50 

professores brasileiros, oriundos dos mais diferentes Estados do Brasil — pelo 

menos 10 Estados estavam representados — e pertencentes também às mais 

importantes universidades brasileiras. 

 Esse grupo de professores, do qual fizeram parte o Prof. Aury Lopes Júnior, 

que já esteve aqui nesta Comissão, o Prof. Nereu Giacomolli, que também esteve 

em audiência pública da Comissão, e o Prof. Luis Gustavo Grandinetti, que também 

já esteve aqui, foi ao Chile a partir de um projeto concebido pelo IBCCRIM — 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, pelo IBRASPP — Instituto Brasileiro de 

Direito Processual Penal, e pelo IBADPP — Instituto Baiano de Direito Processual 

Penal. Esse curso foi realizado pelo CEJA — Centro de Estudios de Justicia de las 

Américas, que é um órgão técnico da OEA e que talvez seja hoje, no cenário 

americano, o órgão mais capacitado para entender de reforma do processo penal, 
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em especial nos países da América Latina depois do período da retomada 

democrática. 

 Esse curso promoveu a imersão desses professores, sobretudo para que nós 

conhecêssemos a maneira como trabalhou o Chile, a partir do início dos anos 2000, 

na reforma do seu sistema de Justiça. Essa reforma foi muito além de uma mera 

reforma legislativa e passa, fundamentalmente, por um novo modelo de 

compreensão de funcionamento do sistema de Justiça Criminal, com um grande 

desafio, semelhante ao que o Brasil tem hoje, que era implementar um sistema 

acusatório de processo penal em que as funções dos sujeitos processuais ficassem 

bem divididas e bem delimitadas, com cada sujeito processual desempenhando o 

papel que lhe é reservado dentro da atuação e do cenário da persecução penal.  

 E eu quero dizer que, se não todos, quase todos saíram do Chile muito 

impressionados com a maneira como se conseguiu, efetivamente, fazer uma 

transmudação de uma mentalidade inquisitória, de uma concepção inquisitória do 

lidar com o funcionamento do sistema de Justiça para a implementação, 

efetivamente, de um modelo acusatório de processo. 

 Uma das coisas que é mais impressionante é exatamente a maneira como o 

juiz se comporta em relação às provas, em relação à atividade probatória. O juiz tem 

ainda a função dirigente do processo, da atividade de persecução, mas sem 

envolvimento, qualquer que seja, na atividade de gestão da prova. Trata-se de um 

modelo em que há vários juízes, inclusive porque lá eles têm um sistema de juízes 

de garantias, com essa denominação inclusive, que atuam nas etapas intermediárias 

e iniciais do processo, na audiência de controle de detenção, que é como eles lá 

chamam a nossa audiência de custódia, mas esses juízes não participam do juízo 

oral, que é a parte do processo e do julgamento propriamente dito em que haverá 

todo o debate em contraditório em torno das provas produzidas. 

 Há algumas coisas muito impressionantes. Talvez, uma das que chamou 

bastante atenção foi o fato de que ao juízo oral, que é presidido por três juízes, os 

juízes chegam sem autos de processo em suas mãos. Os elementos de informação 

ou de prova, a chamada carpeta de investigação, ficam nas mãos do Ministério 

Público, e aqueles juízes que vão ser incumbidos da tarefa de julgar o caso penal 

não têm nenhuma contaminação prévia com aqueles elementos de informação que 
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foram colhidos na etapa prévia. Aquilo é a representação do chamado princípio da 

imediação na sua forma mais viva, de sorte que a prova é efetivamente produzida 

em audiência, sob o crivo do contraditório, na presença do juiz, que tem a 

incumbência — que, diga-se de passagem, é uma grande incumbência, mas é só 

ela — de valorar essa prova e proferir a decisão ao final.  

 Os juízes lá — e isso é fantástico — não acumulam nenhuma função que não 

seja tipicamente jurisdicional. Os juízes não têm qualquer papel de administração 

das Varas, dos fóruns, nenhuma tarefa administrativa. E é um modelo de processo 

que se dá em um sistema de audiências, exatamente para que a prova possa ser 

produzida em audiência, evitando ao máximo a contaminação desses juízes que vão 

julgar a causa penal com qualquer elemento de informação que tenha sido colhido 

em etapa precedente. 

 O tema desta audiência é exatamente o das provas penais. Por isso, pareceu-

me de fato necessário que eu fizesse essa pequena introdução, a título de 

depoimento mesmo, daquilo que se viu lá no Chile. 

 Também faço, se V.Exas. permitirem, a sugestão de que a Comissão se 

aprofunde, inclusive, nessas questões e conheça melhor a maneira como as coisas 

aconteceram lá, sobretudo em relação a algo que nos parece muito importante: uma 

reforma do sistema de Justiça que não se ateve a uma mera reforma da legislação, 

pois o próprio modelo de Justiça como um todo foi reformado. 

 Sobre o tema da prova, naturalmente eu não teria condição, no tempo de fala 

de que disponho, de abordar todos os aspectos possíveis e necessários — e quero, 

mais uma vez, parabenizar os Doutores Erick Silva e Bruno Telles pela abordagem 

que fizeram, falando da prova pericial. Mas eu gostaria de me ater a um ponto que 

me parece, entre todos, um dos mais fundamentais em relação a essa matéria. 

 De fato, esse projeto de reforma de um Código de Processo Penal vigente já 

há mais de 70 anos tem um grande desafio, que é exatamente o de conceber um 

modelo de processo penal que venha se adequar à Constituição Federal de 1988. 

Essencialmente, desde que a Constituição entrou em vigor, muito pouco se mexeu 

ou se alterou, pois, as reformas foram tópicas, foram pontuais, na dinâmica do 

funcionamento do processo penal brasileiro. As alterações mexeram em alguns 

aspectos do código — nos capítulos que falam das provas, dos procedimentos, do 
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júri, das prisões e das outras medidas cautelares —, mas, de fato, essas alterações 

promovidas nos últimos anos, em especial, que foram as mais substancias, não 

tiveram a capacidade de alterar a essência do Código, de estabelecer no Código 

uma matriz que se possa enxergar como verdadeiramente acusatória. O Código 

ainda continua fazendo uma confusão muito grande entre os papéis que são 

reservados aos sujeitos processuais, não raramente confundindo o papel que 

deveria ser reservado à acusação, que acaba sendo também, em alguma medida, 

desempenhado pelos juízes. 

 Um ponto que me parece fundamental, Srs. e Sras. Parlamentares, reside 

exatamente no tratamento da chamada prova ilícita ou no regime das ilicitudes 

probatórias.  

 É preciso chamar atenção para o fato de que a nossa Constituição Federal de 

1988, de certa forma, pela primeira vez, no seu inciso LVI do art. 5º, ocupou-se, no 

texto do nosso ordenamento jurídico, com o tratamento das provas ilícitas, dispondo, 

de uma maneira bastante simples, mas muito eficiente, é preciso dizer, que são 

inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos.  

 E o Brasil teve um atraso, eu diria, de 20 anos, depois dessa previsão 

constitucional, até que alguma coisa fosse alterada na sua legislação ordinária, no 

texto da sua legislação infraconstitucional, em especial no seu Código, para ajustar 

ou para complementar aquilo que a Constituição já havia dito sobre provas ilícitas. 

Isso só veio acontecer nos idos de 2008, com o advento da Lei nº 11.690, de 2008, 

que promoveu alterações no Código de Processo Penal, que basicamente disseram 

respeito a definir o que é que se entende como prova ilícita, porque, embora a 

Constituição tenha corretamente se ocupado de dizer que elas são inadmissíveis, 

não havia, até então, uma definição normativa de prova ilícita.  

 Esta Lei nº 11.690, de 2008, também definiu que aquilo que se entendesse 

como prova ilícita deveria ser desentranhado do processo, porque, até então, não 

havia uma compreensão clara de que a declaração de ilicitude impunha 

necessariamente o afastamento, o desentranhamento dessa prova. Mais do que o 

desentranhamento, nessa ocasião, também se previu a destruição subsequente 

dessa prova.  
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 O legislador ordinário também cuidou de estender a noção de ilicitude 

primária para as chamadas provas derivadas das ilícitas ou provas ilícitas por 

derivação.  

 Houve outra alteração muito importante a partir da qual se tentava afastar o 

juiz que tivesse tomado contato com essa prova ilícita da condução do processo, de 

maneira que não deveria ser ele mais quem deveria dar a sentença.  

 Por último, esta Lei de 2008 acabou introduzindo no texto do nosso Código de 

Processo Penal duas exceções, as chamadas regras de exclusão, ou exclusionary 

rules, que são exatamente as regras que pregam a exclusão e a inadmissibilidade 

dessas provas ilícitas. 

 A maior parte do tratamento legislativo do plano infraconstitucional dado às 

provas ilícitas foi, eu devo dizer, muito bem posta, inclusive e em especial a iniciativa 

de entender como incompatível com o julgamento do processo aquele juiz que, por 

ventura, tivesse tomado contato com o material contaminado pela ilicitude 

probatória. Isso lamentavelmente foi objeto de veto presidencial, e o parágrafo que 

dispunha nesse sentido acabou não passando. 

 Eu particularmente penso que a reforma que se está agora trabalhando, 

talvez possa mais uma vez tentar corrigir essa distorção. Mas, naquela época, eu 

devo dizer que a tentativa de introduzir na legislação brasileira pelo menos duas 

exceções às chamadas regras de exclusão acabou resultando em algo que, do 

ponto de vista prático, acaba criando muita confusão na aplicação do Código de 

Processo. 

 É que o legislador, a um só tempo, abraçou no texto da lei a chamada Teoria 

dos Frutos da Árvore Envenenada, que diz que também são ilícitas as provas 

derivadas das ilícitas. Mas, ao mesmo tempo, ele adotou duas situações de 

exceção, em que essa ilicitude não contaminaria as provas ditas derivadas das 

ilícitas, que seriam as situações previstas no § 2º do atual e vigente art. 157 do 

Código de Processo Penal. A primeira situação é retratada como fonte 

independente, e a segunda situação é retratada como descoberta inevitável. 

Lamentavelmente, na redação do texto da lei, que foi responsável pela 

alteração desses dispositivos, a confusão acabou predominando, de sorte que o 
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legislador acabou dizendo uma coisa, ou querendo dizer alguma coisa, e terminou 

dizendo outra. 

 A redação do dispositivo ficou exatamente da seguinte forma:  

“Art. 157 .............................................................. 

§ 1º São também inadmissíveis as provas 

derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o 

nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as 

derivadas puderem ser obtidas por uma fonte 

independente das primeiras.  

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que 

por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios 

da investigação ou instrução criminal, seria capaz de 

conduzir ao fato objeto da prova”. 

 Parece claro que, à medida que se tentou definir ou conceituar aquilo que se 

entende por fonte independente, o que acabou acontecendo é que houve a 

explicação do que é a descoberta inevitável. 

 Quando se diz “(...) seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da 

investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova”, 

isso não é fonte independente. Isso é exatamente aquilo que seria o conceito 

doutrinário da descoberta inevitável. 

 Por que chamo a atenção para isso? Porque me parece que o projeto 

caminha bem no sentido de corrigir essa distorção. Eu diria que essa talvez tenha 

sido, na época, produto de uma má influência de uma jurisprudência questionável, 

inclusive da Suprema Corte americana, em relação a esses pontos. É claro que, se 

a fonte é independente, não há nexo entre a prova dita originariamente ilícita e a 

prova derivada. E se não há nexo de causa entre uma e outra, não há ilicitude. 

 A rigor, a ideia, a concepção da chamada fonte independente é 

absolutamente desnecessária, porque neste caso não haveria mesmo de ser 

aplicada a hipótese da teoria que concebe também como ilícitas as provas ditas 

ilícitas por derivação. Se a fonte é independente, se a prova que foi obtida 

posteriormente não tem relação de causa e efeito com a primeira, que estava 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 8045/10 - Código de Processo Penal 
 Número: 0959/16  09/08/2016 
 
 

 22 

contaminada por ilicitude, essa outra pode ser admitida e valorada como prova, sem 

qualquer problema.  

O que é um pouco mais complicado é a questão da chamada descoberta 

inevitável. Em primeiro lugar, porque o próprio esforço, por maior que tenha sido o 

esforço legislativo de tentar definir isso, não foi muito produtivo. Quando se diz 

“seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução 

criminal”, já se cai aí num terreno absolutamente aberto, incerto, em alguma medida 

imprevisível, porque é difícil dizer exatamente, senão do ponto de vista puramente 

hipotético, quais seriam esses trâmites que a investigação seguiria até 

eventualmente chegar àquela prova. 

 Se o que está a se dizer é que se a investigação seguisse o seu curso 

normal, observando os critérios de legalidade, observando o devido processo, essa 

prova seria obtida de um jeito ou e outro, na esteira da lição de um importante jurista 

argentino chamado Alberto Bovino, isso não me parece que autoriza o entendimento 

de que aí a situação é menos grave. Ao contrário, aí me parece que precisa ser 

ainda maior a censura que deve recair sobre os agentes do Estado que obtiveram a 

prova de forma ilícita, podendo tê-la obtido de forma lícita.  

 Então, a rigor, se é que podemos extrair alguma conclusão disso, o que me 

parece é que neste caso nós teríamos ainda mais razões para não admitir a prova 

que foi obtida em desconformidade com o que prescreve a lei, a Constituição, e não 

o contrário. 

 Mas é mais preocupante do que isso — e eu preciso fazer um rápido 

esclarecimento em relação a esse ponto. A chamada Teoria dos Frutos da Árvore 

Envenenada trata exatamente do problema das chamadas provas ilícitas por 

derivação. Isso surge na jurisprudência da Suprema Corte americana, que, como se 

sabe, tem um sistema jurídico diferente do nosso, que não tem na sua Constituição, 

como nós temos da nossa Constituição Federal, previsão quanto à 

inadmissibilidade, de forma categórica, das provas ilícitas. 

 A jurisprudência da Suprema Corte americana desenvolveu a questão do 

regime da ilicitude probatória. Também lá eles conceberam a questão da Teoria dos 

Frutos da Árvore Envenenada. O problema é que essa mesma jurisprudência, dessa 

mesma Suprema Corte americana, com o passar dos anos — e me parece que isso 
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é próprio das tensões que oscilam entre o maior interesse nas garantias e liberdades 

fundamentais e o interesse por maior efetividade na atuação da persecução penal —

, começou a relativizar essa noção da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. De 

sorte, hoje, em julgamentos esparsos, a jurisprudência da Suprema Corte americana 

já excepcionou, em algumas situações em concreto, a chamada Teoria dos Frutos 

da Árvore Envenenada.  

Mas, segundo me parece, não só a mim, mas acho que a boa parte da 

academia, é absolutamente indesejável e perigoso pegar algo que está refletido 

tópica e esparsamente na jurisprudência da Suprema Corte americana e se trazer 

para o Brasil, que já teve um atraso de 20 anos entre a previsão constitucional da 

inadmissibilidade das provas ilícitas e a consagração do regime das ilicitudes 

probatórias no seu Código de Processo Penal. 

 Caminhar na direção da reforma e agora imaginar que é possível dizer no 

Código que são inadmissíveis as provas ilícitas e topicamente em cinco, seis, dez, 

vinte incisos, prever exceções a essas regras de exclusão das provas ilícitas, isso é 

o mesmo que apagar a previsão de inadmissibilidade das provas ilícitas.  Então, essa 

é uma preocupação que me parece absolutamente fundamental, sob a qual esta 

Casa precisa se debruçar.  

Sr. Presidente, se V.Exa. me permitir, à guisa de conclusão, vou apenas 

comentar uma dessas exceções que se cogitam. Ela inclusive, em alguma medida, 

está tratada em outro projeto de lei que tramita em paralelo nesta Casa, que trata, 

por exemplo, da possibilidade de utilização de provas ilícitas, ou melhor dizendo, de 

provas que a rigor deveriam ser somente as derivadas das ilícitas — porque é 

preciso separar provas originariamente ilícitas de provas derivadamente ilícitas —, 

nos casos em que se configurasse a boa-fé dos agentes públicos envolvidos na 

diligência. 

 Sr. Presidente, veja, a Constituição Federal do Brasil, eu preciso dizer, ela é 

explícita em dizer: “São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 

ilícitos”. Não me parece que haja de fato espaço no texto da Constituição Federal 

para se conceber algo em sentido diverso.  

Se há a boa-fé dos agentes, a boa-fé, eventualmente, afastaria a 

culpabilidade deles, e eles até não responderiam eventualmente por algum crime 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 8045/10 - Código de Processo Penal 
 Número: 0959/16  09/08/2016 
 
 

 24 

que porventura tivesse se cogitado de que houvessem praticado na execução da 

diligência. Mas essa boa-fé não é capaz de excluir a ilicitude do comportamento, e 

se o comportamento em si é ilícito, é antijurídico, essa ilicitude necessariamente 

contamina a prova e faz com que essa prova, à luz do que diz a Constituição, não 

possa ser admitida no processo. 

 Eu agradeço muito, mais uma vez, o convite feito pela Comissão. Coloco-me 

à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário. 

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

agradecemos ao Sr. Antônio Vieira, Presidente do Instituto Baiano de Direito 

Processual Penal.  

Parabéns pela sua exposição! 

Agora, vou falar não só na condição de Deputado, mas principalmente na de 

policial, porque fui delegado de polícia por aproximadamente 30 anos, como disse 

ainda há pouco ao colega aqui. 

O senhor mencionou a questão do Chile, a audiência de custódia e o papel do 

juiz, que não pode se envolver. Sobre a audiência de custódia, eu tenho um parecer 

particular — estou aqui falando como policial, não como Parlamentar. Eu diria que 

na atual conjuntura isso tem sido um atraso, um retrocesso para o nosso País, que 

tem beneficiado muito bandido em detrimento do cidadão de bem e do próprio 

aparelho do Estado, que é a polícia, que muitas vezes, em audiência de custódia, 

vira bandido no lugar do bandido. E isso nós temos visto em todo este País. 

 Em relação à questão da prova ilícita, eu diria que era como se comparar, da 

forma como foi colocado, e eu concordo plenamente, ao próprio flagrante montado. 

Nós tivemos um caso recente, envolvendo um político, que foi usado e foi ratificado 

em instância superior como prova. Então, eu também não concordo com isso. Mas 

acho que é válido no tocante à prova ocasional. Por exemplo, câmeras de 

segurança colocadas em logradouros públicos ou até mesmo em ambientes 

particulares que, de repente, registram um crime devem ser usadas como prova. E 

isso teria que ser ratificado pela polícia.  

Então, parabéns por suas colocações. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Se me permite, 

Presidente, quero só fazer um breve comentário.  
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Em primeiro lugar, agradeço os palestrantes, que muito enriquecem os 

trabalhos da Comissão Especial.  

Especificamente no quesito da experiência do Chile, que foi tão bem 

comentada, a Comissão fará uma diligência, fará uma viagem até lá, para poder 

conhecer de perto e acompanhar essa experiência. Queremos, aliás, trocar 

experiências e ver o que é que nós podemos importar de lá — sem ser algo pronto, 

porque isso não dá certo. Mas conhecer um modelo exitoso, sim, isso não tem 

problema algum. 

 Eu tenho uma curiosidade a mais, Sr. Presidente, nesta audiência de hoje. A 

minha dissertação de mestrado será exatamente sobre as audiências públicas que 

tratam da prova na Comissão Especial que debate o novo Código de Processo 

Penal. Eu aproveitei e casei o assunto, porque sou Sub-Relator dessa matéria. 

Inclusive, já recebi várias sugestões, como, por exemplo, da Associação de Peritos, 

para deixar registrado. O próprio eminente advogado Aury Lopes Júnior havia 

sugerido que cada Sub-Relatoria montasse uma espécie de grupo de notáveis, para 

aprofundar os debates.  

Esta etapa das audiências públicas é importante, mas não é o último ponto. 

Depois ainda teremos as conferências regionais. Eu quero fazer um debate no 

Maranhão, o Delegado Éder quer fazer no Pará, e é natural que nós queiramos 

estadualizar as discussões também, trazendo as experiências múltiplas, não por 

tema, mas sim de toda a discussão. 

 Novamente eu quero agradecer aos senhores, em nome da Câmara dos 

Deputados, pela participação, que engrandece o debate. Muito ainda tem que ser 

feito. Há uma pauta eleitoral, o que, de certa forma, diminui a intensidade dos 

debates aqui. Agora, eu e o Deputado Éder vamos ter que nos alternar para ir à 

Comissão de Constituição e Justiça e a outras votações — a PEC 241 já está em 

votação. Mas, para além de toda a discussão política, a pauta legislativa da Câmara 

não pode parar. Audiências como esta, cujo conhecimento nós temos dado a todo o 

Brasil e a todos os Deputados, sem dúvida alguma enriquecem o Poder Legislativo.  

Então, registro o nosso agradecimento e a justificativa para estar indo à CCJ. 

 Obrigado, Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Passamos a palavra 

ao Sr. Antonio Eduardo Ramires Santoro, professor da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. 

 O SR. ANTONIO EDUARDO RAMIRES SANTORO - Eu agradeço ao 

Deputado Delegado Éder Mauro pela excelente condução dos trabalhos. 

Cumprimento o Dr. Erick Silva e o Dr. Bruno Telles, que falaram muito bem 

sobre perícia. Aliás, foram duas falas com dois vieses um pouco diferentes. O Dr. 

Erick tratou especificamente daquelas ponderações a respeito de alguns dos 

dispositivos; o Dr. Bruno Telles fez uma abordagem mais ampla, inclusive iniciando 

um assunto que eu vou acabar tratando também, que é a questão da separação 

entre as funções, que é muito própria do sistema acusatório. E o Prof. Antônio Vieira 

trabalhou a questão da prova ilícita, que também me interessa. 

 Eu falei que sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque 

eu vou trabalhar aqui a exposição de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo, 

não sozinho, mas com um grupo de pesquisa do qual eu sou apenas o coordenador, 

no âmbito da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, que diz respeito à 

interceptação telefônica, especificamente. Não diz respeito a tudo sobre a 

interceptação telefônica, mas especificamente sobre a compatibilidade entre os 

princípios da imparcialidade e do contraditório na interceptação telefônica. 

 A interceptação telefônica é um meio de obtenção de prova. Aliás, o projeto 

faz essa distinção entre meio de prova e meio de obtenção de prova, o que é muito 

importante. Os meios de prova são aqueles meios tradicionais, obtidos 

endoprocessualmente, ou seja, dentro do processo, sob o crivo do contraditório, no 

trâmite processual. E os meios de obtenção de prova, ou meios de investigação de 

prova, são obtidos extraprocessualmente, não durante o curso do processo, mas 

fora do processo. Inclusive, a maior parte deles são métodos ocultos de obtenção de 

prova, o que é o caso da interceptação telefônica, porque aquele que se vê com as 

suas comunicações interceptadas naturalmente não sabe que está sendo 

interceptado. Se souber, obviamente, fará com que a interceptação seja infrutífera, 

sem sucesso. Então, por natureza, a interceptação telefônica é um meio de 

obtenção de prova e é um método oculto. 
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 Naturalmente, isso impede que o contraditório se estabeleça de maneira 

direta. Compreendemos que o contraditório não se dá apenas com a possiblidade de 

falar sobre alguma coisa. Contraditório não é apenas chamar a outra parte. Não 

interessa aqui, não estou falando especificamente da defesa, mas chamar a outra 

parte, chamar a acusação, ou chamar a defesa, e fazer com que essa parte fale 

sobre algo que lhe é colocado. Não é apenas isso. O contraditório vai muito mais 

além.  

Eu não vou aqui fazer uma dissertação longa sobre o contraditório, mas, 

basicamente, não é imaginável que qualquer ou quaisquer das partes possam falar, 

fazer o contraditório, exercer efetivamente o contraditório sem que elas possam 

participar da produção da prova em si. 

 A questão é que a interceptação telefônica inviabiliza a participação direta na 

produção da prova, porque naturalmente aquele sujeito que está interceptado não 

será intimado para falar sobre as gravações. Isso, obviamente, pela natureza da 

própria interceptação telefônica, que inviabiliza essa situação, que seria o ideal para 

o contraditório. Então, nós estamos diante de um meio de obtenção de prova que 

coloca em cheque o contraditório, pelo menos o contraditório direto na produção da 

prova. Esse é um primeiro problema. Quero deixar aqui esse problema. 

 O segundo problema é a questão da imparcialidade. Por quê? Porque o juiz, 

seja no sistema que hoje vigora, seja no sistema que se propõe no projeto, participa 

da interceptação telefônica. E como ele participa da interceptação telefônica? Ele 

participa basicamente analisando os pedidos que são formulados para que a 

interceptação seja realizada. Mas ele não participa apenas deferindo os pedidos que 

são formulados pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. Ele também 

participa autorizando as prorrogações. 

 Pelo sistema atual, segundo a Lei nº 9.296, de 1996, o período máximo de 

interceptação telefônica é de 15 dias. A lei não é clara se essa prorrogação se pode 

fazer por apenas uma vez ou por mais de uma vez. Aliás, essa discussão está no 

Supremo Tribunal Federal, neste momento, com repercussão geral admitida. 

Portanto, podemos até afirmar que majoritariamente a jurisprudência vem admitindo 

mais de uma prorrogação, mas isso não é pacífico, isso será decidido. Já o projeto 

do Código de Processo Penal prevê que o período máximo de interceptação seria de 
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60 dias, prorrogáveis mais de uma vez, desde que o total da interceptação não 

ultrapasse 360 dias. Isso é o que está hoje no projeto. 

 O problema qual é? Até aí não há qualquer influência na imparcialidade. O 

problema é que o juiz, ao deferir a interceptação e, mais do que isso, ao prorrogar a 

interceptação, obrigatoriamente precisa ouvir as conversas gravadas, ou, se não 

ouvir as conversas gravadas, vai ter que ler o resumo que é apresentado ao juiz. E, 

nesse sentido, ele vai ter que formar alguma convicção de mérito ou que tangencie o 

mérito, mas que de certa forma com ele se confunda. Por quê? Porque esse é um 

dos requisitos para que o juiz defira o pedido de prorrogação da interceptação 

telefônica e diz respeito à presença de elementos nas conversas telefônicas 

gravadas que façam com que o juiz conclua ter havido crime, uma infração penal, e 

que aquela pessoa que está interceptada seja o autor de uma infração penal ou 

partícipe dessa infração. 

 Então, o juiz, ao deferir, obrigatoriamente tem que concluir que há conversas 

e que essas conversas significam existir um crime e, ainda, que essas conversas 

significam que esse crime tenha sido praticado por uma dessas pessoas, pelo 

menos de uma maneira inicial. 

 O problema é que estudos psicológicos mostram que o juiz que toma contato 

com a primeira informação, com uma informação unilateral, forma o seu 

convencimento, sobretudo quando ele precisa formar o convencimento para tomar 

uma decisão e ainda precisa fundamentar essa decisão com base naquilo que ele 

conheceu. 

 Então, eu vou apenas fazer uma citação muito breve, não vou ler. Um 

psicólogo e professor, na década de 60, elaborou uma teoria chamada Teoria da 

Dissonância Cognitiva — e aqui não se aplica especificamente aos juízes —, 

segundo a qual qualquer pessoa que toma contato com uma informação, com uma 

primeira informação, sobretudo se essa informação vier de alguém em quem ele 

confie, tende a supervalorizá-la. Isso é um problema para o processo penal, porque 

como o juiz é obrigado, para deferir a interceptação e prorrogar a interceptação 

telefônica por várias vezes, a formar uma convicção judicial, ele fica pré-disposto a 

confirmar aquela informação que motivou as suas decisões. E isso, obviamente, 

influiria na sua decisão final. Segundo Leon Festinger, novas informações que lhe 
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chegam serão rechaçadas ou menosprezadas se elas são dissonantes das 

informações iniciais que o convenceram, ou serão supervalorizadas se elas 

confirmarem as informações iniciais. Isso é teoria. Estou trabalhando em teoria.  

 Agora, vem a pesquisa. Na Alemanha, um professor chamado Bernd 

Schünemann desenvolveu uma pesquisa com metodologia experimental. Ele 

chamou alguns juízes, e esses juízes foram chamados a tomar decisões em um 

determinado processo. Parte desses juízes não teria contato com as investigações; 

outra parte teria contato com as investigações.  

Eu não vou entrar aqui nos detalhes da pesquisa do Schünemann. A pesquisa 

é dele, é uma pesquisa de metodologia experimental, e vários juízes e membros do 

Ministério Público se submeteram a ela. A conclusão foi de que os juízes que não 

tiveram contato com a investigação absolveram em torno de 40% e de que os que 

tiveram contato com a investigação condenaram em torno de 70%. Houve uma 

diferença de 30%. Essa é a pesquisa de Schünemann.  

 Na Faculdade Nacional de Direito, nós desenvolvemos, especificamente para 

o caso da interceptação telefônica, uma outra pesquisa, que não é experimental, não 

chamamos juízes nem promotores para decidirem um caso concreto, mas tomamos 

a iniciativa de analisar todas as sentenças proferidas pelos juízes de primeira 

instância na Justiça Federal do Rio de Janeiro.  

 Essas decisões foram analisadas entre outubro de 2012 e dezembro de 2015. 

O objetivo era verificar aquelas sentenças que abordaram interceptações 

telefônicas, ou seja, em que uma das informações do processo era obtida por 

interceptação telefônica, e qual a influência que a interceptação telefônica tenha tido 

sobre a formação da convicção judicial. O objetivo era fazer uma pesquisa de campo 

para comprovar ou infirmar a hipótese da violação da imparcialidade sob o ponto de 

vista da imparcialidade objetiva.  

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e, na esteira do Tribunal Europeu 

dos Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vêm decidindo 

que é necessário haver, além da imparcialidade subjetiva que diz respeito à 

vinculação que o juiz tem com as parte ou com o objeto do processo, a 

imparcialidade objetiva, ou seja, é necessário que o juiz apresente dados claros de 
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que ele ainda não prejulgou a causa, o que não se pode confundir com neutralidade. 

Em outras palavras, neutralidade e imparcialidade são duas coisas diferentes.  

 Naturalmente, o juiz não vai se desfazer de toda a sua vivência na hora de 

julgar, porque ele nunca julga de forma neutra. Mas se o juiz prejulga, ou seja, se ao 

tomar contato com as informações ele já sabe qual é a decisão que vai proferir, isso 

implica a violação da imparcialidade. Quando o juiz não brinda as partes, a 

acusação e a defesa, com informações que deem a clara informação de que ele 

ainda não formou a sua convicção, ele viola a imparcialidade objetiva.  

 Então, nós coletamos esses dados, de sentenças de outubro de 2012 a 

dezembro 2015, na primeira instância da Justiça Federal do Rio de Janeiro. 

Coletamos os dados do Sistema Nacional de Controle de Interceptação Telefônica, 

do Conselho Nacional de Justiça. 

 O que eu tenho aqui apresentado são os dados do Sistema Nacional de 

Controle de Controle de Interceptação Telefônica do CNJ. Esses não são os dados. 

Na verdade, essa é uma tabela que mostra que o CNJ colhe os dados de todas as 

interceptações realizadas no Brasil. Ele elabora uma tabela com uma numeração de 

1 a 11 por mês, no Brasil, sobre esses dados: ofícios expedidos, o primeiro ofício 

expedido para a interceptação de uma linha telefônica, depois ofícios expedidos em 

andamento, aqueles que são renovados, procedimentos instaurados, procedimentos 

criminais instaurados, quantidade de telefones monitorados, quantidade de VOIP 

monitorada, não só telefone, inclusive e-mail.  

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 O objetivo aqui não é exaurir. Eu trouxe os dados mais recentes possíveis, 

que vão de janeiro a maio deste ano. Na verdade, os dados tiveram início em 2008, 

porque, depois da CPI dos Grampos, o CNJ regulamentou, pela Resolução nº 59, de 

2008, a interceptação telefônica. O CNJ aqui exerceu uma função que é discutível, 

mas ele acabou regulamentando a interceptação, impondo algumas obrigações. 

Apenas para os senhores entenderem, esses dados aqui são de janeiro a 

maio. Pegando maio, por exemplo, essa quinta coluna mostra a quantidade de 

telefones que em maio estariam interceptados no Brasil: 20.860. São 1.196 VOIPs e 

702 endereços de e-mail. Portanto, eu posso dizer aos senhores que isso varia de 
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22 mil até 25 mil. Chegou a pouco mais de 25 mil em julho de 2015, e foi o maior 

número até hoje. Esse número é do Brasil. 

 Esses são dados gerais. A pesquisa ainda vai se aprofundar por Estado.  

O que é esse quadro aqui? Eu vou explicar rapidamente. São as sentenças 

proferidas de outubro de 2012 a dezembro 2015. A primeira, a segunda, a terceira e 

a quarta referem-se à vara federal.  

 Nós temos um sistema no Tribunal Regional Federal da 2ª Região que dá 

acesso ao conteúdo integral das sentenças. Por outro lado, comparando os dados 

que a Corregedoria fornece, há uma diferença entre o sistema em que nós 

encontramos as sentenças com inteiro teor e o número de sentenças que a 

Corregedoria do TRF nos informa que tenham sido proferidas naquele período.  

 Essa diferença, na 1ª Vara, é de 69; na 2ª Vara, é de 130. Então, há uma 

diferença razoável, e nós não sabemos exatamente porque a Corregedoria tem um 

número diverso daquele do sistema em que constam as sentenças. Então, pela 

metodologia de pesquisa, obviamente, nós precisamos explicar que existe uma 

divergência de números.  

O fato é que nós tivemos acesso ao inteiro teor de todas as sentenças 

proferidas nesse período, que é o número que consta na segunda linha. Então, na 

segunda linha estão todas as sentenças. 

 A última linha significa o seguinte: o que foi encontrado sobre interceptação 

telefônica dentro dessas sentenças. Só que, depois, lendo cada uma das sentenças, 

viu-se que nem sempre que o termo “interceptação telefônica” era encontrado teria 

havido uma interceptação telefônica. Em alguns casos, é uma jurisprudência que 

fala sobre interceptação telefônica, ou seja, é um juiz citando um caso. 

 No final das contas, nós tivemos o seguinte, o que, por incrível que pareça, 

vai surpreender mais: foram 41 casos de interceptação telefônica. Aí o senhor 

pergunta: “Só?” Só que em cada um desses houve um número muito grande de 

interceptações. Ou seja, o que nós percebemos na pesquisa, o que nós verificamos 

estatisticamente na pesquisa é que nós não temos vários processos com 

interceptações telefônicas. Nós temos alguns processos com muitas linhas de 

interceptação telefônica, interceptadas, e essas interceptações são prorrogadas 

muitas vezes. 
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 Então, todos esses números que o CNJ reúne, na verdade, estão agrupados 

em um número de processos menor do que o da quantidade de linhas que estão 

interceptadas. De outubro de 2012 a dezembro de 2015, nós tivemos 41 sentenças 

em que foram realizadas interceptações telefônicas efetivamente. E, dessas 

interceptações telefônicas, nós temos sete absolvições. Ou seja, são 41 casos, e 

nós temos menos de 20% de absolvições.  

 Daqueles casos em que algumas pessoas foram absolvidas e outras 

condenadas, em apenas um caso o juiz não fundamentou a sua decisão com 

interceptação telefônica, o que significa que o juiz está vinculado à informação que 

ele obteve na interceptação telefônica. Ao fundamentar, ele transcreveu a 

interceptação telefônica.  

 Então, a interceptação telefônica consegue captar a convicção judicial.  

 A respeito do contraditório, o contraditório na interceptação telefônica indevida 

— infelizmente, eu não tenho mais tempo para falar sobre isso — é feito de maneira 

deferida. Infelizmente, porque isso é indevido. 

 Ainda feito isso de maneira deferida, de todos os casos em que a defesa — 

porque nós lemos a defesa — arguiu alguma coisa em relação à interceptação 

telefônica, qualquer coisa, qualquer objeto de defesa, todos os requerimentos da 

defesa foram indeferidos. Todos! E de todos os casos em que a interceptação 

telefônica foi realizada, em que a defesa fez algum requerimento e todos foram 

indeferidos, apenas um foi absolvido. 

 Ou seja, o que nós concluímos com essa pesquisa de campo foi que o juiz 

tem a sua convicção captada pela interceptação telefônica, porque ele é obrigado a 

tomar conhecimento do conteúdo da prova e fundamentar as suas decisões com 

base nesse conteúdo da prova. Também concluímos que aquilo convenceu o juiz de 

tal maneira que as abordagens posteriores não surtem qualquer efeito. 

 É fundamental, portanto, que o juiz que participou da interceptação telefônica 

não seja o mesmo juiz exatamente que vai conduzir o processo e terminar julgando. 

Isso é conclusão inevitável. Não pode ser o mesmo. Então, nós não estamos aqui 

defendendo que a interceptação não exista enquanto meio de obtenção de prova, e 

sim que o juiz que participa de alguma maneira decidindo as interceptações e 

prorrogações não possa ser o juiz que vai conduzir o processo e que vai decidi-lo ao 
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final. Pelo projeto de Código, o juiz das garantias atenderia, pelo menos como está 

na redação original, a essa necessidade de não confundir o juiz que participa da 

interceptação telefônica com aquele que conduz o processo e julga ao final. Isso 

atenderia. O que nós temos hoje na regulamentação atual não atende. O novo CPP, 

como está, atenderia. 

 Mais uma vez agradeço a oportunidade de vir aqui expor. 

 Muito obrigado. 

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

agradecemos ao Sr. Antonio Eduardo Ramires Santoro, professor da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

 Quero fazer um comentário em relação à pesquisa Schünemann. Não é esse 

o nome? 

  O SR. ANTONIO EDUARDO RAMIRES SANTORO - Isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Nessa pesquisa, um 

grupo de juízes não teve acesso às provas, e um grupo de juízes teve acesso às 

provas. Ao final do julgamento, 40% daqueles que não tiveram acesso absolveram; 

dos que tiveram acesso, 70% condenaram. 

 Nós militamos nesse ramo sabemos que o Direito é subjetivo, e o poder de 

decisão poderia ser assim, mas a prova e a pesquisa feita em relação ao crime não 

são, que são as perícias.  

Aí vem aquela pergunta que muitos me fazem, inclusive dentro desse ramo, e 

os professores hão de considerar. A participação, de uma forma ou de outra, do 

magistrado na questão de confecção ou solicitação, ou mesmo de participação da 

prova, traz para o magistrado a certeza do crime ou ela contamina a decisão do 

magistrado? Ela é positiva ou negativa? 

 Para falar a verdade, não é bem uma pergunta minha. É o que eu ouço tanto. 

Eu gostaria que o senhor pudesse explicar. 

 O SR. ANTONIO EDUARDO RAMIRES SANTORO - Já que eu fui o último, 

permitam-me responder a pergunta. Eu quero deixar claro que mencionei a pesquisa 

do Schünemann aqui não para enaltecê-la, mas apenas para dizer que ele elaborou 

uma pesquisa sobre o tema utilizando uma metodologia experimental diferente da 

nossa pesquisa, que foi feita com coleta de dados, ou seja, uma pesquisa de campo 
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efetivamente. Então, eu coloquei a pesquisa do Schünemann muito mais para 

pontuar a diferença entre as metodologias de pesquisa.  

Parece que há aqui, obviamente, uma colocação, com base na pesquisa, que 

me parece que contamina a formação da convicção. Ou seja, eu não diria nem que 

forma a certeza do crime nem propriamente que conduz a uma determinada 

decisão, mas forma a convicção.  

O grande problema é que o atual Código de Processo Penal faz uma 

confusão entre convicção e fundamentação. Ele diz que o juiz formará sua 

convicção com base na prova produzida em contraditório judicial. Ou seja, ele afirma 

que o juiz só pode formar sua convicção com base no contraditório judicial, na prova 

produzida no processo. Aí ele coloca uma ressalva. Ele diz que pode fundamentar a 

sua decisão em outros elementos, desde que sejam prova antecipada, não repetível 

e cautelar. Então, no mesmo dispositivo, ele diz que o juiz não pode formar sua 

convicção se não for com a prova produzida no contraditório judicial, mas ele admite 

que o juiz fundamente a decisão em algo que não foi produzido no contraditório 

judicial. 

 Eu não consigo imaginar como é que um juiz consegue formar sua convicção 

só com a prova produzida no contraditório e, depois, fundamentar com base na 

prova que já foi produzida antes. É uma contradição, a meu ver, absolutamente não 

natural, porque, se já formou a sua convicção, o juiz vai fundamentar, retoricamente, 

da maneira que ele quiser. 

 Parece-me que a questão, portanto, do contato que o juiz tem com a prova ou 

do contato que ele tem com a investigação, ou quando ele toma iniciativas de ofício, 

como consta do Código atual, macula a convicção, propriamente. Se ele tem 

entendimento de que o crime aconteceu ou não, se a fundamentação vai ser feita de 

um jeito ou de outo, isso é uma atividade retórica, porque ele pode formar sua 

convicção de um jeito e fundamentar de outro. 

 Então, no final das contas, quando o juiz tem contato com qualquer elemento, 

inclusive fora do processo, isso permite que ele forme sua convicção. Portanto, 

parece-me que a questão está na formação da convicção. 

 Vejam, nós temos trabalhado essa questão da diferença entre fundamentar e 

formar a convicção, porque a formação da convicção é um processo psicológico. Ele 
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forma a convicção. Depois, ele fundamenta, o que é uma atividade, uma atividade 

em que ele vai justificar. E ele pode justificar a formação da sua convicção com 

elementos que não foram aqueles que formaram a sua convicção. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Professor, quer 

fazer alguma observação? 

 O SR. ANTÔNIO VIEIRA - Quero. Se V.Exa. me permitir, Deputado, eu 

queria, muito rapidamente, aproveitando essa colocação, chamar a atenção para o 

seguinte: o projeto de Código, no seu art. 4º, diz, categoricamente, que o processo 

penal no Brasil terá estrutura acusatória. Vejam, por outro lado, que, na proposta de 

redação para o art. 420, que, em alguma medida, conserva parte do que hoje diz o 

art. 385 do Código vigente, o juiz estaria autorizado, no processo penal brasileiro, a 

proferir uma sentença condenatória, mesmo que o Ministério Público, em sede de 

alegações finais, formulasse um pedido de absolvição. Eu aqui estou insistindo em 

“pedido”, nessa expressão, não à toa, porque, embora a redação do dispositivo fale 

em opinativo, como o Ministério Público é parte, então, no final das contas, ele, em 

sede de alegações finais, ainda que atuando em paralelo, como fiscal da lei, como 

se costuma dizer, formulará um pedido de absolvição ou de condenação. 

 E por que chamo atenção para isso? Mais uma vez, vou ressaltar a 

importância da experiência chilena. Durante a nossa estadia lá em Santiago, foi feita 

uma pergunta. Deviam estar presentes no curso, pelo menos, três gerações 

diferentes de professores de Processo Penal do Brasil. Foi feita uma pergunta que, 

de alguma forma, não foi compreendida pelos chilenos. 

 Foi perguntado se lá no Chile era possível que o juiz, mesmo diante de um 

pedido de absolvição do Ministério Público, condenasse. E, curiosamente, foi preciso 

que essa pergunta fosse feita, talvez, duas, três vezes, e que alguma explicação 

fosse dada no contexto. Foi dito que no Brasil isso é possível, que o nosso Código 

autoriza que o juiz não só assim proceda, como também reconheça, na sua 

sentença, circunstâncias agravantes e qualificadoras que não estão previstas. 

 E os chilenos nos disseram que na cabeça deles, de acordo com sua 

mentalidade, com sua cultura atual, com o modo de funcionamento do seu sistema 

de justiça, aquilo não fazia o menor sentido. Se o Ministério Público é o titular nas 

ações penais públicas, se é o titular da acusação, se é quem tem o ônus da prova, 
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se é quem formula a acusação, e se ele, ao final do processo, diz ao juiz que 

formulou a acusação, que imputou tais e tais crimes à tal pessoa, sabendo que tinha 

o encargo de produzir a prova para convencer o juiz, mas que não conseguiu 

produzir a prova, nem para convencer ao juiz, nem a si mesmo e que agora está é 

convencido do contrário, convencido de que a acusação deve ser julgada 

improcedente e o réu, absolvido, como pode o juiz ainda assim condenar o réu? 

 Do ponto de vista prático, isso não deixa dúvida de que o juiz que assim 

procede decide não formando racionalmente o seu convencimento, mas muito 

possivelmente porque, no seu íntimo, ele já estava propenso a proferir uma decisão 

condenatória, independentemente das provas que fossem produzidas, 

independentemente do que dissesse o Ministério Público. 

 Daí a importância de dizer que a ideia de estrutura acusatória não se 

compatibiliza com a figura de um juiz que atua no processo sendo mais acusador do 

que a própria acusação. Se a própria acusação diz “eu não consegui me 

desincumbir do meu encargo, eu não consegui produzir prova que me convença de 

que esse réu é culpado”, e o juiz ainda assim o condena, não há possibilidade de se 

imaginar estrutura acusatória possível nesse contexto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Uma curiosidade, 

professor: lá no Chile, causa espanto a eles também o contrário, no caso de o 

Ministério Público pedir a condenação e o juiz absolver, pelos mesmos meios? 

 O SR. ANTÔNIO VIEIRA - Naturalmente que não. Num cenário desse, o que 

se imagina é que, se as partes formulam pedidos e deduzem pretensões, o juiz 

aprecia, aprova, julga a causa no sentido do seu convencimento, que foi 

racionalmente formado. Se, apesar do pedido de condenação do Ministério Público, 

o juiz entendeu que aquelas provas não foram suficientes para formar o seu 

convencimento, ele vai expor isso e colocar na sentença. 

 O oposto é que chama a atenção, porque, se o Ministério Público, o promotor 

ou o procurador reconhece que ele próprio não está convencido, nós teríamos quase 

uma acusação órfã àquela altura do campeonato. Mesmo quem a deduziu, mesmo 

quem inicialmente provocou a jurisdição já não está mais convencido do acerto da 

acusação. Daí por que o pedido de absolvição seguido de uma decisão condenatória 
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causa realmente espécie para os chilenos, ou seja, pela incongruência que isso 

representa com o sistema acusatório de processo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Obrigado. 

 Eu passo a palavra, para eventuais considerações que queiram tecer, ao Sr. 

Bruno Telles e ao Sr. Erick Simões. 

 O SR. BRUNO TELLES - Eu gostaria de fazer alguns comentários. O Dr. 

Antônio Vieira disse que pouco mudou, desde a Constituição de 88, a parte de 

produção de prova. Eu tenho que concordar com isso, porque boa parte dessa 

execução do CPP é feita pelos órgãos de Segurança Pública, e nós não tivemos 

nenhuma alteração prática na Segurança Pública desde 1988. Eu diria que o setor é 

um caldeirão está pronto para sofrer alguma transformação ou explodir. 

 Nossa Segurança Pública, do jeito que está estruturada hoje, não dá mais 

conta dessa evolução de métodos de crime, e é um bom exemplo para nós da 

diferença entre aprovar uma lei e colocar uma lei em prática. Pode-se aprovar uma 

lei muito bonita, mas, se não houver um processo de transformação — até mesmo 

nos cursos de formação dos delegados, dos peritos, dos agentes de polícia —, ela 

não vai ser colocado em prática. 

 Hoje, cada policial que é recrutado e que chega à sua corporação aprende 

aquilo que já era praticado antes mesmo de 1988. Essa é a cultura que predomina 

na instituição. Costumamos dizer que a polícia tem um muro, e que a Constituição e 

o CPP ficam do lado de fora, porque, se entrarem, apanham, porque é característica 

da Segurança Pública o uso da força, o uso do poder, e isso acaba, efetivamente, 

extrapolando. 

 Fiquei muito feliz ao ver a pesquisa que o Dr. Antônio Eduardo trouxe. 

Estudamos muito esse efeito, que se chama priming. Só não o estudamos mais do 

que os marqueteiros. 

 Esse efeito priming é muito interessante. Nós o estudamos porque ele tem 

efeitos que não são mapeados e que não podemos controlar por muito tempo. 

Algumas pesquisas que cheguei a ver mostram coisas muito simples que causam 

espanto. Por exemplo, um pesquisador, em seu pós-doutorado nos Estados Unidos, 

provou que segurarmos um copo de uma bebida gelada ou de uma bebida quente 

influencia diretamente na aprovação da pessoa que eventualmente nos seja 
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apresentada nos próximos minutos. Dizemos “ir com a cara” ou não, isto é, se a 

pessoa vai simpatizar com a outra ou não. 

 Em outra pesquisa, separaram um grupo de pessoa em dois, sendo 

colocados em salas separadas. Um grupo contou pilhas de papéis do mesmo 

tamanho de notas de 100 reais e outro contou dinheiro. Depois, foi pedido aos 

grupos que contassem o número de M&Ms que havia em um potezinho. O grupo 

que antes contara dinheiro foi 80% mais rápido do que o pessoal que contara papel. 

Há uma série de explicações para isso. 

 Por isso dizemos ao perito — ele deve ser hoje o funcionário mais mal 

educado da Segurança Pública: “chegando ao local do crime, não cumprimente a 

parte, cumprimente só o policial que está isolando a área e lhe pergunte se há algum 

problema. Se alguém vier falar com você, feche a cara e, se possível, dê as costas, 

porque pode ser alguma parte, a pessoa pode se identificar, pode querer dizer o que 

aconteceu, pode lembrar você de alguém de quem você gosta, ou de alguém de 

quem você não gosta, e tudo isso pode atrapalhar você, pode cegá-lo na hora de 

enxergar os vestígios”. 

 Fazemos essas recomendações porque não sabemos até onde esses efeitos 

vão. Faço um pouco o papel de advogado do diabo em relação à pesquisa. A 

pesquisa que o senhor trouxe prova somente uma correlação. A teoria sobre essa 

correlação é exatamente o buraco negro. É o que chamamos de horizonte de 

eventos. 

 Os senhores defendem, então, que esse contato prévio induz o pensamento 

do juiz. Podemos também formular outra tese: as ações em que ele autorizou a 

interceptação são justamente aquelas em que ele tinha maior prova, maior 

convencimento prévio de uma atividade criminosa, que também são aquelas que 

têm maior chance de condenação. 

 É a mesma situação em que está a perícia hoje: não basta ser imparcial, é 

precisa fazer transparecer para a sociedade a imparcialidade, sem deixar dúvida. Eu 

gostei muito dessa recomendação porque, na dúvida, melhor proceder assim, e a 

mesma coisa vale para a perícia. 

 A perícia, desde 1988, sempre esteve vinculada às polícias, com exceção de 

alguns Estados — hoje há 18 Estados em que a perícia está desvinculada. A polícia 
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tem um viés acusatório. Há uma pressão em cima do delegado para que ele ache o 

culpado. Ninguém lhe pede para provar a inocência do cara, ninguém quer saber 

quem são os inocentes, mas sim quem são os culpados. Há, portanto, um viés 

acusatório. Isso pode passar por um priming, ou até mesmo por pressões 

organizacionais sobre o perito, e pode alterar o resultado que deveria ser baseado 

simplesmente em exame científico. Mesmo que o perito não tenha sofrido nenhuma 

pressão, será que não fica a dúvida na cabeça do cidadão de que houve 

corporativismo? 

 Então, na dúvida, vamos desvincular as perícias das polícias. Isso visa dar 

maior legitimidade ao Estado na hora de aplicar uma pena, uma condenação, e não 

sofrer suspeição por parte do cidadão. Temos vista uma onda de cidadãos querendo 

fazer justiça com as próprias mãos, porque já não acreditam que o Estado possa 

fazer alguma coisa por eles. 

 Enfim, fiquei muito feliz ao ver essa pesquisa sobre priming na área do 

Direito.  

 Muito obrigado pela exposição. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO BENEDET - Sr. Presidente, gostaria de fazer 

um comentário relativo ao que disse o Bruno. Como todo mundo sabe, fui Secretário 

de Segurança Pública no meu Estado e, pelas razões expostas, eu separei a perícia 

da polícia. Criei o Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina exatamente para que 

não houvesse influências. 

 É claro que o delegado ou quem está conduzindo o inquérito, ou Ministério 

Público, que agora está fazendo isso, quer porque quer condenar o cara. Não é por 

maldade, mas ele quer conduzir a prova para condenar, para provar que era aquilo 

mesmo. Ora, da prova vem a verdade e, se o perito é independente, ele vai poder 

dizer o que a prova não confirma, que a impressão digital não confere, que não 

havia sangue no local, etc. 

 Essa decisão foi muito influenciada por aquela questão do Badan Palhares, 

que por influencia da polícia teve de produzir a prova que eles queriam, não o que 

havia, no caso do PC Farias, se não me engano. Essa foi a causa de termos criado 

o Instituto Geral de Perícia e de termos tornado a perícia, em Santa Catarina, 

independente. Claro que o profissional tem que trabalhar, tem que recolher as 
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provas, para outro produzir provas, seja a defesa, seja a acusação. A prova tem que 

estar do lado da verdade, não do lado da opinião da acusação ou da defesa.  

 O SR. BRUNO TELLES - É preciso que se diga que o Deputado Ronaldo 

Benedet está sendo humilde ao dizer que somente separou perícia e polícia. Sua 

ação transformou o Estado de Santa Catarina em exemplo para os outros Estados 

brasileiros, pela forma como feita, pela forma como a perícia evoluiu em Santa 

Catarina. Graças à visão do Deputado Benedet, nós consideramos a perícia de 

Santa Catarina um exemplo de como se deve gerenciar a prova material. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Obrigado, Bruno.  

 Sr. Erick Simões, algum comentário? 

 O SR. ERICK SIMÕES DA CÂMARA E SILVA - Tenho alguns breves 

comentários. 

 Achei muito interessante a ideia, Deputado Ronaldo Benedet. Vários órgãos 

da Federação já seguiram esse caminho, implementando, cada um de uma maneira 

um pouco diferente, o processo de desvinculação entre o que eu entendo ser a 

polícia científica e a polícia civil. Acredito esta Casa tem responsabilidades nesse 

sentido. Há nela PECs que propõe justamente uma normatização sobre como 

realizar o procedimento de separação entre polícia científica e policia civil, como eu 

diria. Temos experiências exitosas, com foi a de Santa Catarina e a do Amapá, onde 

a desvinculação da polícia científica da polícia civil funciona muito bem, com bons 

resultados. Precisamos levar esses exemplos para os locais que não tiveram a 

mesma felicidade no processo de desvinculação. A experiência pode servir de 

exemplo. 

 É interessante observar o que diz o art. 155 do atual Código de Processo 

Penal: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos 

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, 

não repetíveis e antecipadas”. 

 Eu consigo pensar numa forma de realizar sem que o juiz tenha convicção: 

esse contraditório pode ser um contraditório diferido, essa prova não repetível, por 

exemplo, aquela que vai ser produzida somente na fase da investigação, não vai 

poder depois ser refeita, não vai poder ser produzida na fase judicial. Então, não 
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será aquele contraditório direto, mas o contraditório diferido. Uma situação em que 

no processo, por exemplo, exista somente aquela prova, o juiz vai formar sua 

convicção com base no contraditório diferido, fundamentando somente com base no 

que foi produzido na investigação. Seria um caso, algo, em tese, possível. 

 Uma situação de que participamos normalmente é que se apreende uma 

quantidade diminuta de substância entorpecente que vai ser totalmente consumida 

pelo exame laboratorial. Não há contraprova: a materialidade vai ser identificada 

com base naquele exame. Depois, o contraditório, a possibilidade de verificar a 

metodologia, a possibilidade de verificar se o exame foi feito de maneira correta... O 

exame não poderá ser refeito, mas vai ser possível verificar o laudo — daí a 

importância do laudo... O CPC estabeleceu muito bem requisitos mais robustos para 

o laudo. É um passo para que o contraditório diferido realmente possa ser feito e 

não seja só uma figura de decoração. Isso acho também interessante. 

 Agradeço novamente e coloco-me à disposição. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Vou encerrar a 

audiência pública, mas peço ao Deputado Ronaldo Benedet que permaneça por 

mais 2 minutos na Comissão, para colocarmos em pauta quatro requerimentos. 

 Eu agradeço a presença dos convidados. Muito obrigado pela contribuição 

que os senhores trouxeram, talvez perdendo suas tardes, talvez não, mas 

contribuindo para a reforma do Código de Processo Penal. Que nós possamos ter 

um Código de Processo Penal que venha realmente a ajudar esta Nação, os 

brasileiros, ajudar o cidadão de bem. 

 Declaro encerrada a audiência pública. (Pausa.) 

 Havendo número regimental, declaro aberta a 13ª 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. 

 Encontram-se à disposição dos Srs. Deputados cópias da Ata da 12ª 

Reunião. 

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

 O SR. DEPUTADO RONALDO BENEDET - Peço a dispensa da leitura da 

ata, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Éder Mauro) - Dispensada a leitura 

da ata por solicitação do Deputado Ronaldo Benedet. 

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

 Não havendo quem queira retificá-la, coloco a ata em votação. 

 Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Encontram-se na pauta e sobre a mesa quatro requerimentos. Passaremos à 

deliberação dos requerimentos constantes da pauta. 

 Item 1. Requerimento nº 61, de 2016, do Sr. Deputado Paulo Teixeira, que 

requer a realização de audiência pública, com os especialistas: Thaize de Carvalho, 

da Universidade Estadual da Bahia — UNEB, na Quarta Relatoria; Salah Hassan 

Khaled Jr., da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande —

FURG, na Segunda Relatoria; Marcos Alexandre Coelho Zilli, da Universidade de 

São Paulo — USP, na Segunda Relatoria; Eduardo Pitrez de Aguiar Corrêa, da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande — FURG, na Quinta 

Relatoria; Luiz Gabriel Batista Neves, Diretor da Escola Superior de Advocacia da 

OAB, da Bahia, na Quarta Relatoria. 

 O autor do requerimento deseja encaminhar a votação? (Pausa.) 

 Em votação o requerimento. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram; os que 

lhe são contrários queiram se manifestar. (Pausa.) 

 Aprovado o requerimento. 

 Item 2. Requerimento nº 62, de 2016, do Sr. Rubens Pereira Júnior, que 

requer a realização de audiência pública para discussão do tema Prova, com os 

convidados: Alexandre Reis Siqueira Freire, Doutor em Direito Processual Civil, do 

STF; e Marcos Paulo Dutra Santos, Professor de Direito Processual Penal da Escola 

Superior da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. 

 O autor do requerimento não se encontra presente. (Pausa.) 

 Em votação o requerimento. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram; os que 

lhe são contrários queiram se manifestar. (Pausa.) 
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 Aprovado. 

 Item 3. Requerimento nº 63, de 2016, da Sra. Keiko Ota, que requer a 

realização de audiência pública com o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, 

Ministro Ricardo Lewandowski. 

Em votação. 

 Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se 

encontram; os que lhe são contrários queiram se manifestar. (Pausa.) 

 Aprovado. (Pausa.) 

Item 4. Requerimento nº 64, de 2016, do Sr. Aluisio Mendes, que solicita a 

realização de audiência pública com o Dr. César de Faria Júnior, Professor de 

Direito Processual Penal da Universidade Federal da Bahia, membro fundador e 

primeiro Presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal — IBADPP e 

Relator da Comissão Temporária Instituída pela OAB-BA para apresentar sugestões 

ao Projeto de Lei de Novo Código de Processo Penal, para debater os seguintes 

temas: Recursos, Medidas Cautelares Pessoais e Procedimento Especial do Júri. 

 Em votação o requerimento. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram; os que 

lhe são contrários queiram se manifestar. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Item 5. Requerimento nº 65, de 2016, do Sr. Arnaldo Faria de Sá, que requer 

seja convidado a comparecer em audiência pública, a fim de discorrer sobre os 

temas Investigação Criminal/Prova e Persecução Penal, o Dr. Leonardo Sica, 

Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo — AASP. 

 Em votação o requerimento. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram; os que 

lhe são contrários queiram se manifestar. (Pausa.) 

 Aprovado. (Pausa.) 

 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a reunião, antes convocando 

reunião ordinária para o próximo dia 23 de agosto, terça-feira, às 14h30min, para a 

realização de audiência. 

 Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.  


