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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Declaro aberta a 31ª 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 apensado.  

 Encontram-se à disposição dos Srs. Deputados cópias da ata da 30ª Reunião.  

 Pergunto se há necessidade de leitura da referida ata.  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Declaro dispensada a leitura 

da ata, a pedido do Deputado Paulo Teixeira. 

 Em discussão a ata. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir ata, coloco-a em votação. 

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

 Aprovada a ata da 30ª Reunião. 

 Todos têm acompanhado a nossa luta para que cheguemos à conclusão 

desse processo ou pelo menos iniciemos a fase de conclusão. Temos feito um 

trabalho junto aos Relatores Parciais, no sentido de que concluam a tarefa de 

elaboração dos relatórios parciais. E aqui aproveito a oportunidade para parabenizar 

o Deputado Paulo Teixeira, que foi o primeiro Relator Parcial a entregar o relatório 

parcial. 

 Esses relatórios parciais são importantes porque, a partir deles, podemos 

fazer o adensamento para o relatório geral, que será de autoria do Deputado João 

Campos. 

 Nós temos dois caminhos a seguir. O primeiro é ler o relatório parcial capítulo 

por capítulo, artigo por artigo, e depois fazer o debate sobre os artigos. O segundo é 

o Relator Paulo Teixeira fazer uma avaliação geral das principais mudanças 

implementadas por S.Exa. nesse relatório parcial, e, a partir daí, dependendo da 

demanda de cada um dos Deputados que fizeram emendas ou que querem fazer 

modificações no relatório parcial do Deputado Paulo Teixeira, abrirmos espaço para 

o debate pontual em cima de cada destaque a ser feito por qualquer um dos 

membros da Comissão. O terceiro, dependendo da velocidade que se queira dar à 

votação, é apensar tudo ao relatório geral e, quando o Deputado João Campos 

estiver fazendo o debate do relatório geral, fazermos o debate, a discussão sobre 

emendas e modificações propostas para cada um dos artigos aqui implementados. 
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 Precisamos tomar essa decisão. Espero que consigamos ter uma decisão que 

nos leve à tramitação mais célere possível, porque, pelo nosso cronograma de 

trabalho, temos de terminar este semestre, se Deus quiser, com o relatório geral 

votado nesta Comissão, pronto para ir ao plenário, no próximo semestre, porque nós 

sabemos que os segundos semestres são mais corridos do que os primeiros. E 

também, devido à própria conjuntura política do País, nós precisamos dar agilidade 

ao trabalho para concluí-lo até o final deste ano. 

 Com a palavra o Deputado Paulo Teixeira. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente Danilo Forte, 

inicialmente, quero agradecer a V.Exa., que, na condição de Presidente e com as 

qualidades que lhe são peculiares, sempre contribui para o melhor andamento do 

trabalho. 

 V.Exa. me consultou, na terça-feira passada, sobre se eu já poderia ler o 

relatório. Eu disse que gostaria ainda de um último olhar sobre ele. V.Exa., então, 

hoje me consultou novamente, e eu disse “sim”. Então, muito obrigado pela forma 

com que conduz os trabalhos aqui. 

 Cumprimento também a Deputada Keiko Ota e o Deputado João Campos. 

 Ao entregar o meu relatório, evidentemente, gostaria de dialogar com os 

demais Relatores Parciais e com o Relator-Geral, para que nós pudéssemos integrar 

os textos que nós estamos fazendo, as preocupações que nós estamos tendo. 

 Evidentemente, Presidente, sugiro a V.Exa. uma reunião dos Sub-Relatores 

com o Relator, para trocarmos ideias, à medida que cada um entregar o seu 

trabalho. Eu gostaria que o meu texto fosse totalmente integrado aos demais textos. 

Portanto, se houver alguma divergência, nós poderíamos dialogar sobre ela, para 

que nós tivéssemos um texto harmônico. 

 Vou tentar fazer o que V.Exa. pediu. Trata-se de um texto de 289 páginas. 

Certamente, se eu for ler as 289 páginas, vai ser uma leitura muito maçante para 

que todos acompanhem. Eu vou tentar resumir o texto. E, evidentemente, como 

V.Exa. me pediu para fazer isso só agora, eu vou tentar fazer um resumo sem 

perder a qualidade do texto. Então, se V.Exa. me permite, não vou usar o tempo 

todo para ler as 289 páginas. Quero resumir o conteúdo, mas isso vai requerer um 

pouco de diálogo sobre o texto. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Eu convido V.Exa. a fazer a 

leitura aqui na mesa. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Posso fazer aí na mesa? (Pausa.) Eu 

pediria, então, que os dois assessores me acompanhassem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Podem vir com V.Exa. os 

assessores. 

 Tudo bem, Deputada Keiko? 

 A SRA. DEPUTADA KEIKO OTA - Tudo bem, graças a Deus. Vamos 

ouvi-los, não é? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Vamos ouvi-los. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Eu vou, então, iniciar lendo quem 

contribuiu com o relatório. Eu acho que essa homenagem eu devo fazer porque eu 

usei uma metodologia na análise do projeto do novo Código de Processo Civil e a 

reproduzi na elaboração deste relatório parcial sobre o projeto relativo ao Código de 

Processo Penal, qual seja a de chamar um grupo de juristas para trabalhar o texto. 

Assim, trabalhei com esse grupo de juristas. Então, quero aqui fazer a referência a 

eles.  

 Antes faço referência a esses dois bravos consultores, muito competentes, 

gente da melhor qualidade. Isso revela como a Câmara dos Deputados tem quadros 

de altíssimo nível. Quero iniciar agradecendo ao Dr. Mohamad Ale Hasan Mahmoud 

e ao Dr. Gabriel Almeida Rocha, ambos da Consultoria Legislativa desta Casa, que 

contribuíram nesse diálogo e na elaboração do texto. Igualmente agradeço à 

assessora Fabiana Martins Zamora, do meu gabinete, que coordenou a participação 

dos juristas, que se deu presencialmente e também pela Internet.  

 Inicio a leitura: 

 “Relatório Parcial. 

 4ª Relatoria-Parcial: Dos Recursos em Geral, Disposições Gerais sobre as 

Medidas Cautelares e Das Medidas Cautelares Pessoais (art. 458 a 611)” 

 Não está no título, mas gostaria de acrescentar aqui a designação “Da Justiça 

Restaurativa”, porque é parte do nosso texto.  
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 Trata-se de outro capítulo que estamos introduzindo e que foi parte de um 

diálogo que fiz com V.Exa., com o Deputado João Campos e com os demais 

Relatores Parciais. 

 “I - Relatório 

 O Projeto de Lei nº 8.045, de 2010, oriundo do Senado Federal — PLS 156, 

de 2009 —, busca inserir, no ordenamento jurídico brasileiro, um novo Código de 

Processo Penal.  

 Por ato da Presidência desta Casa Legislativa, foi constituída em 24 de 

fevereiro de 2016, com fulcro no art. 205, § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, a presente “Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 

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

Penal — revoga o Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 (...)”. E altera outros decretos-leis, 

algumas leis e apensados.  

 “Foram designados para compô-la 26 membros titulares e igual número de 

suplentes.  

 A Comissão foi efetivamente instalada em reunião realizada no dia 2 de 

março de 2016, oportunidade em que houve a eleição da Mesa. Foram eleitos os 

seguintes Parlamentares: Deputado Danilo Forte, Presidente; Deputado Delegado 

Éder Mauro, 1º Vice-Presidente; Deputado Rodrigo Pacheco, 2º Vice-Presidente; e 

Deputado Cabo Sabino, 3º Vice-Presidente.  

 Nessa mesma reunião, foi designado o Deputado João Campos como 

Relator-Geral do projeto.  

 Em reunião realizada no dia 16 de março de 2016, houve a designação para 

as Relatorias Parciais, da seguinte forma: a) 1ª Relatoria Parcial, arts. 1º ao 164: 

Deputado Rodrigo Pacheco; b) 2ª Relatoria-Parcial, arts. 165 ao 320: Deputado 

Rubens Pereira Junior; c) 3ª Relatoria-Parcial, arts. 321 ao 457: Deputado Pompeo 

de Mattos; d) 4ª Relatoria Parcial, arts. 458 ao 611: Deputado Paulo Teixeira; e) 5ª 

Relatoria Parcial, arts. 612 ao 756: Deputada Keiko Ota.  

 Durante esse pouco mais de 1 ano de trabalho, esta Comissão teve a 

oportunidade de se reunir diversas vezes, realizou mais de 22 audiências públicas, 

ouviu mais de 80 especialistas nos mais diversos assuntos relacionados ao 

processo penal e realizou encontros regionais em Belo Horizonte, 10/06/2016; em 
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São Paulo, 11/11/2016; em Fortaleza, 16/03/2017; em Goiânia, 24/03/2017; em 

Porto Alegre, 17/04/2017; e em Passo Fundo, 08/05/2017.  

 A Comissão recebeu, também, sugestões de diversos órgãos, entidades e da 

sociedade civil.  

 Por fim, ressalto que, para a elaboração deste relatório parcial, contei com a 

ajuda da academia, sobretudo dos Profs. Geraldo Prado” — que coordenou o grupo 

—, “Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Maurício Zanoide de Moraes, Fauzi 

Hassan Chouckr, Nereu Giacomolli, Antonio Pedro Melchior, Flaviane Barros, 

Antonio Eduardo Ramires Santoro, André Machado Maya, Ana Claudia Pinho, 

Alexandre Morais da Rosa, Fernando Fernandes, Fernanda Osório, Leonardo Vilela, 

Leonardo Costa de Paula, Manuela Abath, Nestor Eduardo Araruna Santiago, 

Reinaldo Santos de Almeida, Renato Vieira, Renato Martins, Rogério Aguiar, 

Rômulo Moreira, Thiago Minagé, Vinicius Vasconcellos, Cristiano Maronna, Carolina 

Diniz, Lenio Streck, Alberto Zacharias Toron, Juarez Tavares, Marcelo Semer, 

Roberto Podval, Hugo Leonardo, Rubens Casara, Maurício Dieter, Pierpaolo Bottini, 

Thiago Bottino, Fabio Tofic Simantob, Anderson Bezerra Lopes, Renato Marques 

Martins, Odel Mikael Jean Antun, Luiz Fernando Silveira Beraldo, Fernando 

Gardinali Caetano Dias e Dierle José Coelho Nunes. 

 Auxiliaram, também, na elaboração do presente relatório parcial o Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais — IBCCRIM, a Consultoria Legislativa desta Casa, 

sobretudo os consultores Gabriel Almeida Rocha e Mohamad Ale Hasan Mahmoud”. 

 E agradeço aqui a colaboração inestimável dos meus assessores: Fabiana 

Zamora, Caio Baccini e Nelson Rocha. 

 “Contamos, ainda, para a elaboração das sugestões relativas à justiça 

restaurativa, com o apoio dos seguintes juristas: Marina Dias, Catarina Lima, 

Egberto de Almeida Penido, Marcelo Nalesso Salmaso, Leoberto Narciso Brancher, 

Andre Ribeiro Giamberardino, Leonardo Sica, Marta Rodriguez de Assis Machado, 

Afonso Armando Konzen, Daniel Achutti, Nelly Boonen, Luís Fernando Bravo de 

Barros, Fernanda Fonseca, Raffaella da Porciuncula Pallamolla, Talles Andrade, 

Julio Cesar Rodrigues de Melo e Raquel Tiveron.  

 Além disso, foram ouvidos em audiência pública nesta Comissão, por 

aprovação de requerimentos de nossa autoria, os seguintes professores, que 
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também trouxeram importantes contribuições para a elaboração do presente 

relatório parcial: André Nicolitt, Antonio Ramires Santoro, Alexandre Morais da Rosa, 

Bartira Macedo de Miranda Santos, Eduardo Pitrez de Aguiar Corrêa, Flaviane 

Barros, Gustavo Noronha de Ávila, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, 

Marcus Alan de Melo Gomes, Thaize de Carvalho, Salah Hassan Khaled Jr., Daniela 

Portugal, Elmir Duclerc, Fernanda Broll Carvalho, Eduardo Santoro, Marcelo Semer, 

Maurício Stegemann Dieter, Rubens Casara, Gustavo Virginelli e Andressa Porto. 

 É o sucinto relatório.” 

 Eu vou, então, partir para o tema dos recursos: 

 “(...) 

 A.1) Dos Recursos em Geral 

 Os recursos estão previstos, em regra, em todos os sistemas processuais. 

Conforme leciona a doutrina, suas principais funções são “diminuir a possibilidade 

de falha humana no julgamento e dar uma satisfação ao sentimento de 

descontentamento, corrigindo erros, omissões, defeitos, após novos elementos ou 

do reforço dos anteriores”. São lições de Nereu José Giacomolli. 

 É evidente que, no processo penal, tendo em vista estar em jogo um dos bens 

jurídicos mais valiosos — a liberdade —, a importância do sistema recursal se torna 

ainda mais manifesta. 

 No âmbito do projeto de lei em análise, a comissão de juristas que elaborou o 

seu anteprojeto pautou o capítulo referente aos recursos nos seguintes preceitos: 

Não desconhecem os membros da Comissão que 

frequentemente se tem atribuído ao número excessivo de 

recursos a demora da prestação jurisdicional, de modo a 

justificar a necessidade da adoção de um critério de 

recorribilidade mínima das decisões judiciais. 

No processo penal, contudo, a questão da 

extensão recursal há de encontrar solução à luz da 

garantia constitucional da ampla defesa, indissociável dos 

recursos a ela inerentes, como reza o inciso LV do artigo 

5º da Constituição da República, e é próprio do processo 

penal democrático. 
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A disciplina legal dos recursos deve buscar, por 

certo, a celeridade necessária à produção da resposta 

penal em tempo razoável e socialmente útil e à tutela dos 

direitos fundamentais dos indiciados ou imputados 

autores de infrações penais. 

Tal celeridade, resultado de múltiplas funções e 

variáveis, entre as quais uma eficiente administração da 

função jurisdicional, é uma das condições da efetividade 

da norma penal, que, todavia, deve atuar dentro dos 

limites intransponíveis do devido processo legal, que, por 

certo, compreende, substancialmente, a efetividade dos 

recursos que não podem figurar nos códigos apenas 

simbolicamente, como sói acontecer em tempos 

autoritários, nos quais culmina sempre por germinar, 

como limite do poder do Estado, a interpretação ampla do 

cabimento do habeas corpus, a fazer dele o sub-rogado 

universal das impugnações recursais. 

Buscou-se, assim, ao se estabelecer a disciplina 

dos recursos, a sua interposição sem embaraços, a 

eliminação dos formalismos supérfluos, a ampliação e 

intensificação do poder cautelar dos juízes e relatores, e o 

afastamento definitivo da prisão como condição de 

admissibilidade da apelação ou causa de sua deserção, 

como se fosse possível deduzir tais efeitos da sentença 

condenatória ou do exaurimento da instância recursal 

ordinária. O princípio da não culpabilidade há de afirmar-

se também aqui. 

No essencial, cuidou-se, em regramento 

cuidadoso, dos tradicionais recursos de apelação, do 

agravo, dos recursos extraordinário e especial e dos 

embargos de divergência. Restringiu-se o cabimento dos 

embargos infringentes e de declaração. O agravo cabível 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 8045/10 - Código de Processo Penal 
 Número: 0586/17  30/05/2017 
 
 

 8 

contra a inadmissão dos recursos excepcionais será 

interposto nos próprios autos do processo, pondo-se fim a 

centenas e centenas de agravos de instrumento e seus 

derivados recursais que sufocam, não apenas os tribunais 

superiores, mas o próprio direito de defesa, com 

formalidades de fins ínsitos nelas mesmas. Atribuiu-se, 

por fim, competência aos relatores para o julgamento 

monocrático dos recursos, quando se estiver a impugnar 

decisão, sentença ou acórdão que se contrapõem ou se 

ajustam à jurisprudência dominante ou enunciado de 

súmula, assegurando-se ao sucumbente o agravo para o 

colegiado, a intimação da sessão de julgamento e a 

sustentação oral facultativa. A apresentação em mesa é 

exceção que serve à celeridade, cuja negação por 

desobediência do prazo determina a inclusão em pauta 

dos pedidos de habeas corpus e dos recursos internos. 

 O projeto de lei cuida dos recursos no Título V do Livro II, que se divide em 

oito capítulos: Capítulo I - Disposições Gerais; Capítulo II - Do Agravo; Capítulo III - 

Da Apelação; Capítulo IV - Dos Embargos Infringentes; Capítulo V - Dos Embargos 

de Declaração; Capítulo VI - Do Recurso Ordinário Constitucional; Capítulo VII - Dos 

Recursos Especial e Extraordinário; Capítulo VIII - Do Processo e do Julgamento 

dos Recursos nos Tribunais. 

 As principais mudanças propostas, em linhas gerais, são as que seguem: 

 a) Extinção do anacrônico “recurso de ofício”, consagrando a voluntariedade 

dos recursos; 

 b) Substituição do Recurso em Sentido Estrito pelo Agravo; 

 c) Extinção da “Carta Testemunhável”; 

 d) Alteração da sistemática que envolve os recursos de Apelação e de Agravo 

que, por exemplo, passam a ser interpostos juntamente às razões recursais; 

 e) Restrição dos embargos de declaração, que, pelo texto proposto, podem 

ser opostos apenas uma vez; 
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 f) Confere novo formato ao recurso de agravo contra a decisão que não 

admitir os recursos excepcionais — especial e extraordinário; 

 g) Confere a possibilidade de julgamento monocrático de recursos pelo 

relator, quando a decisão recorrida se contrapuser ou se ajustar ao texto de súmula 

ou à jurisprudência dominante — hipótese em que será cabível agravo para o órgão 

colegiado; 

 h) Regulamentação dos recursos excepcionais, da repercussão geral e do 

recurso repetitivo; 

 i) Retirada das ações autônomas de impugnação — habeas corpus, mandado 

de segurança e revisão criminal — do Título atinente aos recursos, passando a 

integrar Livro próprio. 

 Para que se realize uma análise mais acurada, cada um dos capítulos do 

Título V do Livro II do projeto será tratado individualmente, realizando-se, é claro, as 

conexões que se fizerem necessárias. (...)” 

 Sr. Presidente, então, sobre os recursos, ainda que eu tivesse que falar um 

por um, eu termino nessas preliminares. 

 Agora falarei das medidas cautelares e disposições gerais: 

 “A.2) Das Medidas Cautelares — Disposições Gerais e Medidas Cautelares 

Pessoais 

 Dúvidas não há sobre o avanço trazido pela Lei nº 12.403, de 2011, uma das 

etapas da reforma parcelar do Código de Processo Penal, cujo advento deve-se à 

comissão de juristas encabeçada pela Profa. Ada Pellegrini Grinover.” 

 Eu só quero marcar aqui que eu era o Líder do meu partido, o PT, em 2011, e 

que, na condição de Líder, pedi a votação dessa Lei nº 12.403, relativa às medidas 

cautelares, a pedido de uma série de entidades, dentre elas a Defensoria Pública, 

que está aqui representada com grande número de pessoas. 

 “É evidente que, na presente etapa do processo de aprimoramento do 

ordenamento processual penal, não é possível deixar de considerar todos os 

avanços trazidos pela aludida lei modificadora e por outras subsequentes, que 

focaram no prestígio de conquistas democráticas e nos direitos da mulher e de seus 

filhos menores. 
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 Assim, apresenta-se a anexa emenda global, cujo objetivo é contribuir para o 

aprimoramento do PL 8.045, de 2010, atento às emendas apresentadas pelos 

nobres pares e pelos projetos de lei apensados.” 

 A título de exemplo, sublinho as seguintes contribuições apresentadas. 

 “Note-se que, de saída, modifica-se o nomen juris do Livro III, para 

acrescentar o termo “princípios”. A inclusão dos princípios no Título I do Livro III das 

Medidas Cautelares é relevante para ressaltar as diferenças técnicas e dogmáticas 

entre uma decisão de condenação ou absolvição no processo penal de 

conhecimento e uma decisão cautelar. O nível de afetação dos direitos fundamentais 

e os elementos apresentados para uma decisão cautelar demonstram o quão é 

necessário desenvolver uma teoria da cautelaridade penal e o distanciamento que 

ela possui do poder geral de cautela do processo civil, já que, em processo penal, 

toda e qualquer medida cautelar deve ser previamente prevista em lei e não pode 

ser criada pelo juiz com base no caso concreto. Os princípios são, portanto, as 

bases que guiarão o juiz na decisão, que definirá a atuação da acusação e da 

defesa e estabelecerá os critérios para uma decisão cautelar adequada. 

 No proposto art. 525, enuncia-se o princípio da legalidade estrita em matéria 

de medidas cautelares pessoais, em consonância com o disposto no art. 5º, II e 

XXXIV, da Constituição da República. Ele já estava previsto no art. 546 do PL 

8.045/10, embora de forma tímida dentro do dispositivo — “as medidas cautelares 

dependem de expressa previsão legal”. O princípio da legalidade estrita está 

expressamente previsto no Código de Processo Penal chileno, art. 5º; no Código de 

Processo Penal português, art. 191; no Código de Processo Penal italiano, art. 272, 

dentre outros. O respeito à legalidade estrita em medida cautelar é uma exigência da 

Convenção Americana de Direitos Humanos — art. 7.2 — e do Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos — art. 9.1 —, ambos ratificados pelo Brasil. O princípio 

da legalidade estrita em matéria criminal traduz a impossibilidade de se impor ao 

investigado ou acusado restrições cautelares que não sejam aquelas expressamente 

previstas pelo legislador. Diversamente de como sucede no âmbito da jurisdição 

civil, não se admite um poder geral de cautela do juiz, tampouco a decretação de 

medidas cautelares que não tenham o procedimento disciplinado em lei. As medidas 

cautelares são providências de limitação da liberdade do cidadão e, portanto, não 
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podem ser decretadas fora das hipóteses dispostas neste Código ou em leis 

especiais. A esmagadora maioria da doutrina processual penal brasileira está de 

acordo com a posição. 

 No sugerido art. 526, enuncia-se o princípio da presunção de inocência, 

previsto no art. 5º, LVII, da Constituição da República. Decorre do princípio uma 

dimensão de garantia política, probatória e de tratamento. A dimensão de tratamento 

exige que toda pessoa submetida à persecução penal do Estado seja tratada como 

inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso significa que 

a medida cautelar não poderá ser utilizada como forma de antecipação de pena; que 

não haverá prisões cautelares automáticas, em razão da gravidade abstrata da 

imputação; nem será utilizado qualquer outro meio de coerção que limite a liberdade 

pessoal, senão nos estritos casos de necessidade cautelar disciplinados neste 

Código. A decisão que decreta uma medida cautelar pessoal ou real deve, portanto, 

estar fundada em elementos concretos, presentes nos autos, de que existe o crime e 

o imputado é o provável autor do delito, além de existirem efetivos riscos ao regular 

desenvolvimento da investigação ou processo, em razão do mau uso de sua 

liberdade de locomoção. É pacífico na doutrina brasileira que a privação ou limitação 

da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente 

poderá ser determinada por razões de natureza cautelar. A alteração no dispositivo 

pretende deixar o entendimento claro, inclusive, articulando-o com as novas 

previsões quanto aos prazos máximos das medidas.” 

 Buscou-se atuar com “(...) o que o Supremo Tribunal Federal chamou de 

ativismo congressual, “ou seja, de reversão legislativa a decisões da Corte, desde 

que observadas algumas balizas constitucionais. Nesses casos, o Legislativo 

buscaria reverter situações de autoritarismo judicial ou de comportamento 

antidialógico, incompatível com a separação de poderes. Ao legislador seria, assim, 

franqueada a capacidade de interpretação da Constituição, a despeito de decisões 

de inconstitucionalidade proferidas pelo STF” — ADI 5105, Relator: Ministro Luiz 

Fux, Tribunal Pleno, julgado em 01/10/2015, Processo Eletrônico (...). Com todo o 

respeito que deve ser tributado ao Pretório Excelso, o entendimento lançado nas 

Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44 deve ser objeto de revisão por 

parte do Poder Legislativo, via ativismo congressual. Justifica-se a atuação 
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parlamentar na medida em que a decisão do Supremo Tribunal Federal, conquanto 

busque prestigiar a razoável duração do processo, feriu princípio de hermenêutica 

de que não se pode interpretar a Constituição à luz da legislação ordinária. Não se 

concorda que, em razão da ausência de previsão de efeito suspensivo para os 

recursos especial e extraordinário, seja possível iniciar-se o cumprimento da gravosa 

sanção criminal, antes do trânsito em julgado da condenação. Entrementes, o 

Supremo Tribunal Federal, ao decidir pelo imediato cumprimento de pena após a 

deliberação condenatória de segundo grau, ensejou uma incompatibilidade 

nomofilácica. A função nomofilácica, conferida pela Constituição da República aos 

Tribunais Superiores, conforme ensina Calamandrei, consiste em “aclarar e integrar 

o sistema normativo, propiciando-lhe uma aplicação uniforme, funções essas com 

finalidades ‘que se entrelaçam e se iluminam reciprocamente’” — Calamandrei, 

Piero. La Casación Civil. Tomo II, tradução de Santiago Sentis Melendo. Buenos 

Aires (...). Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que o cumprimento de pena 

se inaugura com precária decisão de segundo grau, criou um choque com outra 

decisão da própria Corte, relativamente ao estado caótico em que se encontram as 

unidades penitenciárias brasileiras, na qual foi reconhecido o estado de coisas 

inconstitucional: “Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental 

considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. (…) Presente 

quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de 

falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de 

medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o 

sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas 

inconstitucional’ (...)”. Essa é uma decisão do Ministro Marco Aurélio. “(...) Havendo 

déficit de vagas, deverão ser determinados: I - a saída antecipada de sentenciado no 

regime com falta de vagas; II - a liberdade eletronicamente monitorada ao 

sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de 

vagas; III - o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado 

que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas 

propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado (...), Ministro 

Gilmar Mendes (...). 
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 A deliberação pelo antecipado cumprimento de pena trouxe, portanto, um 

ponto de incongruência sistêmica, que, ora, busca-se corrigir. Não é demais lembrar 

que o próprio Pretório Excelso entende que, em casos como o presente, a Corte se 

insere em posição de autorrestrição, diante do manto de legitimação popular que 

envolve o Poder Legislativo, verbis: “no caso de reversão jurisprudencial por lei 

ordinária, excetuadas as situações de ofensa evidente ao texto constitucional, a 

Corte tem adotado comportamento de autorrestrição e de maior deferência às 

opções políticas do legislador (...). Ministro Luiz Fux (...). Logo, a antecipação do 

cumprimento da pena, diante da possibilidade de modificação da condenação, ao 

tempo em que viola o princípio da presunção de inocência, agrava a situação de 

superlotação dos presídios, quadro reconhecidamente de violação dos direitos 

humanos (...). 

 (...) sublinha-se que as medidas cautelares pessoais, mesmo as diversas da 

prisão, são excepcionais, pois a garantia constitucional é o direito de responder ao 

processo em liberdade plena. Logo, a prisão preventiva ou outras medidas pessoais 

devem ser aplicadas quando houver necessidade e for proporcional o possível 

resultado final do processo. Ou seja, se a sanção cominada ao crime, em concreto, 

não importa em privação de liberdade, não se justifica que o imputado tenha a 

liberdade limitada em medida cautelar. O mesmo deve ser reconhecido quando, 

para as hipóteses do caso concreto, a prisão preventiva não puder ser aplicada, pois 

ela  é proporcionalmente mais gravosa que a possível pena em um processo penal. 

Com essa disposição legal, que já se encontra prevista no atual CPP, em razão de 

reforma pontual ocorrida em 2011, pela Lei Nº 12.403 (...). A redação proposta 

conforma o PL 8.045/10 com a atual redação dada pela reforma ocorrida em 2011. 

O ato judicial que impõe medida cautelar não pode se tornar uma regra para todos 

aqueles que respondem a uma investigação ou processo criminal, caso contrário, 

jamais haverá liberdade plena ou provisória no curso de investigação ou processo 

criminal, sendo sempre imposta uma medida que restrinja direitos e até mesmo a 

liberdade do sujeito da investigação ou do processo. O PL 8.045/10 prevê, no caso 

da imposição de medidas cautelares, que as mesmas sejam em substituição da 

prisão preventiva nos casos de desnecessidade da referida segregação, e não uma 
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medida aos casos em que não cabe prisão. A respectiva alteração motivará 

providência específica (arts. 556 e 562 do PL 8.045/10). 

 Sobre o Capítulo II do Título II, modificou-se o seu nomen juris, pois o capítulo 

das medidas cautelares diversas da prisão, na redação original do PL 8.045/10, 

tinha a denominação de “outras medidas cautelares pessoais” e vinha disciplinado 

após os dispositivos referentes às prisões provisórias. Com a alteração proposta, as 

medidas diversas da prisão são apresentadas antes da regulação pertinente à 

privação provisória de liberdade. A mudança atende a uma exigência de coerência 

normativa do Código, que, por diversas vezes, aponta que as medidas cautelares 

diversas do cárcere devem ser as primeiras a serem examinadas. 

(...)” 

Sr. Presidente, peço a sua atenção para esta minha fala: 

 “(...) propõe-se a proteção da imagem do preso. Em qualquer país 

democrático, a dignidade da pessoa humana é respeitada no momento da prisão, 

instante em que toda a sociedade se lamenta pelo fracasso de todas as instâncias 

de controle, como a família, a religião, a escola e as unidades socioeducativas. 

Nessa acre passagem da vida do agrupamento humano, em vez de nos ocuparmos 

da tragédia alheia (que, em verdade, é de todos nós) como se fosse um trivial 

passatempo, deveríamos nos preocupar com o drama das famílias envolvidas, que, 

por conseguinte, terão um ente extirpado do convívio. Pois bem. Com os olhos 

postos no progresso axiológico universal, tem-se como crucial que nos 

concentremos sobre o art. 1º, III (direito à dignidade da pessoa humana), e o art. 5º, 

X (proteção da imagem), e LVII (garantia da presunção de inocência), da 

Constituição Federal; o art. 10, 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos; a cláusula 1ª das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento 

dos Presos e o art. 41, VIII, da Lei de Execução Penal, que trazem significativa 

blindagem humanitária para o Direito brasileiro. Com efeito, atento ao hodierno 

marco civilizatório e em sintonia com o cânone da proibição do retrocesso, tem-se 

como fundamental, quando se moderniza o Código de Processo Penal, fixar a cunha 

de responsabilidade das autoridades persecutórias, a fim de que se coíbam acordos 

espúrios. Não se está, aqui, a regular ou a restringir a atividade jornalística. Longe 

disso. Antes, busca-se responsabilizar as autoridades que, abusando de suas 
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prerrogativas, servem-se da imagem do preso para tratá-lo como um chamariz para 

os mais primitivos sentimentos humanos.” 

  Sendo assim, eu saí das medidas cautelares, eu as concluí, e disciplino a 

maneira de se fazer a prisão. A sociedade tem que saber da prisão feita, e não do 

que ocorreu durante a realização da prisão. Essa é uma inovação que buscamos 

trazer. 

 Por último eu discuto a questão da Justiça Restaurativa, que começa na 

página 77. 

 “Em artigo publicado com o título Olho no Olho é Bem Melhor do que Olho por 

Olho, os advogados Marina Dias e Luis Bravo, os autores, apontam, com precisão, a 

importância da Justiça Restaurativa. Pedimos vênia, portanto, para transcrever o 

texto: 

Na justiça criminal o Estado assume o lugar da 

vítima, que é alijada do processo. Sua dor e suas 

necessidades são desconsideradas, apesar de a 

intervenção estatal começar a partir de seu trauma. Existe 

um grande equívoco na crença de que atenção à vítima e 

a prevenção ao crime se traduzem em mais punição, em 

penas mais altas. 

Num primeiro momento, quando há condenação, 

talvez aflore alguma percepção de que foi feita justiça. Só 

que a vítima não foi convidada a participar dessa 

construção, nem teve a oportunidade de ter uma escuta 

qualificada. Ela continua sentindo solitariamente a sua 

dor, relembrando minúcias do trauma sofrido e sendo 

inundada por muitas perguntas sem respostas. Por outro 

lado, a opressão que vem da força do Estado em um 

processo criminal vitimiza o ofensor, dificultando que ele 

se responsabilize genuinamente pelo mal causado. 

Os efeitos do crime reverberam pela comunidade. 

“O crime não é uma ofensa contra a sociedade, muito 

menos contra o Estado. Ele é em primeiro lugar uma 
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ofensa contra as pessoas, e é delas que se deve partir”, 

afirma o professor Howard Zehr, da Universidade Eastern 

Mennonite, pioneiro em justiça restaurativa. A justiça 

criminal ignora essa compreensão ao prescrever uma 

fórmula pré-concebida, indiferente às necessidades e 

desejos de todos os envolvidos no episódio. 

Já a justiça restaurativa, cujas raízes estão em 

práticas comunitárias ancestrais de transformação de 

conflitos, traz um novo caminho para lidar com o crime. A 

partir de um esforço conjunto de reconhecimento, 

(co)responsabilização, reparação e reintegração, a 

comunidade desenha as possibilidades de um futuro 

diferente. Países como Estados Unidos, Nova Zelândia, 

Colômbia, Bélgica e Irlanda têm experiências muito 

significativas nesse sentido. 

Um bom exemplo vem de uma pequena cidade 

norte-americana. Um grupo de jovens ateou fogo a uma 

ponte da cidade. Além de ser um marco histórico, a ponte 

era um lugar de encontro importante para a comunidade. 

O episódio gerou grande comoção. As autoridades se 

manifestaram, os rostos dos autores foram estampados 

nos jornais. A punição parecia ser a única resposta 

possível. As famílias dos jovens foram tomadas por um 

enorme sentimento de culpa e de vergonha e sofreram 

com o linchamento público, o que causou uma sensação 

de injustiça. Suas histórias foram reduzidas a esse 

episódio. 

A despeito do processo criminal, um círculo de 

justiça restaurativa foi feito entre os autores, seus 

familiares e representantes da comunidade. Todos 

tiveram a oportunidade de falar, de expressar o seu luto, 

nomear suas dores, frustrações e expectativas. Os jovens 
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ouviram, sentiram e também foram escutados. Puderam 

elaborar tudo aquilo que vinham vivenciando desde o 

ocorrido. O senso de convivência e pertencimento voltou 

a vigorar entre eles. A comunidade não desistiu dos 

jovens. A partir desse encontro, todos puderam olhar para 

o acontecido, responsabilizar-se, construir uma reparação 

que fizesse sentido para todos e, com isso, se dedicar a 

um futuro significativo.  Todo esse percurso foi 

documentado no filme “Burning Bridges”. 

O conflito, em vez de ser visto com maus olhos, 

pode ser enxergado por uma lente que amplia suas 

possibilidades de aprendizado, fortalecendo os laços 

sociais. O crime normalmente é resultado de muitas 

camadas de conflitos e de traumas que precisam ser 

trazidos à tona, para que seja possível romper a espiral 

da violência. A energia transformadora desses episódios 

precisa ser explorada a partir da experiência de 

construção do justo. 

Esse novo enfoque devolve às pessoas a 

autonomia para lidar com conflitos. Situa a justiça próxima 

das pessoas, permitindo que o conflito seja visto em todas 

as suas dimensões, inclusive estruturais. 

A justiça criminal tradicional é norteada pela 

pergunta: como o ofensor será punido? Para a justiça 

restaurativa, o foco está em quem foi afetado pela 

violência. E são inúmeras perguntas que norteiam o 

caminho. Como restaurar a ferida aberta? Qual é o 

caminho para cuidar dos traumas e das dores da vítima, 

do autor e da comunidade? Qual é a reparação que fará 

sentido para todos os envolvidos no caso concreto? 

Há anos mobilizamos todo o aparato do Estado 

Penal para impor o sofrimento. A justificativa para essa 
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perversidade é o fato de que o acusado causou dor. Ou 

seja, a cura para o mal é a perpetuação do mal. 

No país, historicamente, os três poderes têm 

apostado no encarceramento como forma de coibir a 

criminalidade. No mundo, somos o quarto país com a 

maior população prisional e temos, em números 

absolutos, o maior índice de mortes por armas de fogo de 

pequeno calibre. A composição tanto da população 

prisional quanto das vítimas de violência letal dá uma 

dimensão de nossa tragédia cotidiana. Mais da metade é 

representada por jovens, mais de 70% são negros e a 

grande maioria é do sexo masculino. Se estamos 

mandando para os calabouços e para as covas a nossa 

juventude, não tem como essa política criminal e de 

segurança dar certo. 

É preciso superar o paradigma punitivo que está 

tão arraigado na nossa sociedade. Não será do dia para a 

noite, mas os princípios da justiça restaurativa podem 

inspirar as mudanças necessárias tanto dentro do 

judiciário como nas comunidades, antes mesmo de os 

conflitos serem judicializados. 

Em maio deste ano, o Ministério da Justiça e o 

Conselho Nacional de Justiça publicaram documento 

sobre alternativas penais que preconiza políticas públicas 

voltadas para o minimalismo penal. Ressalta ainda a 

importância de se garantir a liberdade de pessoas e a 

priorização de métodos não judiciais de resolução de 

conflitos, inclusive a justiça restaurativa. Mais 

recentemente, o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução 225, que contém diretrizes para sua 

implementação e difusão no Poder Judiciário. 
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Como diz Petronella Boonen, uma das maiores 

especialistas no tema aqui no Brasil, a metodologia dos 

círculos de justiça restaurativa permite que a re-pressão 

ceda lugar à ex-pressão. É hora de se resgatar o sentido 

de justiça e convivência a partir das pessoas envolvidas: 

vítima, autor e comunidade afetada. Fazendo do diálogo e 

da escuta a força motriz da transformação dos conflitos. 

 Para inserir esse importantíssimo mecanismo de resolução de conflitos na 

Justiça brasileira, sugerimos as seguintes alterações no Projeto de Lei nº 8.045, de 

2010:” 

 Vou dizer em quais pontos propomos alteração: 

 “a) inserir um inciso, no art. 25, para incluir, nas incumbências do delegado de 

polícia, ‘sugerir, no Termo Circunstanciado ou no relatório do Inquérito Policial, o 

encaminhamento do conflito à prática de justiça restaurativa’; 

  b) incluir um dispositivo, no art. 38, para prever que ‘o órgão do Ministério 

Público também poderá requerer o arquivamento em caso de acordo restaurativo 

entre as pessoas atingidas pelo conflito que afaste a necessidade de intervenção 

penal’;” 

 Sr. Presidente, eu vou reler esse item para V.Exa.: 

 “b) Incluir um dispositivo, no art. 38, para prever que ‘o órgão do Ministério 

Público também poderá requerer o arquivamento em caso de acordo restaurativo 

entre as pessoas atingidas pelo conflito que afaste a necessidade de intervenção 

penal’;” 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Pode requerer? 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Pode. Ele requer. E vai passar pela 

análise do juiz. É uma das hipóteses de exceção da obrigatoriedade da ação 

pública. 

 “c) exclusão da menção a ‘grave ameaça’ do caput do art. 46 e alteração da 

redação do seu § 2º para a seguinte: ‘Nos crimes de que trata o caput deste artigo, 

ainda que já proposta a ação, o acordo restaurativo entre as pessoas atingidas pelo 

conflito implicará a extinção da punibilidade’; 
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 d) alteração da redação do art. 49, para dispor que, em hipóteses previstas 

em lei, o Ministério Público poderá desistir das ações penais;”  

 Isso aqui, Sr. Presidente, no Chile, foi a maior inovação do Código de 

Processo Penal e foi muito mencionado aqui. 

 “e) supressão do art. 90 do projeto, por entendermos desnecessária e 

perigosa a conceituação normativa de vítima, uma vez que se corre o risco do 

estreitamento desse conceito. Nos termos propostos, por exemplo, a comunidade 

não estaria contemplada; 

 f) incluir, dentre os direitos da vítima (art. 91), o de ‘ser informada, requerer e 

participar voluntariamente de práticas restaurativas’;” 

 É um direito da vítima. 

 “g) inserir dispositivo que preveja a suspensão do processo nas hipóteses em 

que as pessoas atingidas pelo conflito, voluntariamente, optarem por participar de 

práticas restaurativas; 

 h) incluir, dentre as causas de extinção do processo, sem resolução de 

mérito, ‘a homologação de acordo restaurativo’; 

 i) inserção de dispositivo, no art. 276, dispondo que, na abertura da audiência 

de instrução, o juiz deverá se certificar se o acusado e a vítima foram informados 

sobre a possibilidade de participar de prática restaurativa; 

 j) inclusão de dispositivo para prever que ‘a qualquer tempo, poderão ser 

realizadas práticas restaurativas por programas especializados, com a participação 

da vítima, do acusado e, quando adequado, de outros envolvidos’; 

 k) previsão da possibilidade de, nos procedimentos relativos aos processos 

de competência do Tribunal do Júri, ser juntado aos autos o termo de acordo 

restaurativo celebrado entre as partes; 

 l) inclusão de dispositivo prevendo a possibilidade de as partes fazerem 

referência, durante os debates no Tribunal do Júri, ‘à negativa de participação em 

prática restaurativa pelo acusado, a eventual insucesso de prática restaurativa ou a 

qualquer outra circunstância relacionada à prática restaurativa que possa prejudicar 

o acusado’ e ‘ao acordo restaurativo celebrado entre as partes, como prova ou 

indício de confissão do réu’; 
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 m) inserção de um título específico para tratar da justiça restaurativa no Livro 

I.” 

  Aqui, Sr. Presidente, eu peço a introdução de um capítulo sobre Justiça 

Restaurativa. Então, eu introduzo um capítulo sobre Justiça Restaurativa, segundo o 

qual, nos casos em que houver acordo restaurativo, tanto o Ministério Público não 

estará obrigado a oferecer a ação quanto haverá a possibilidade de extinção de 

punibilidade, em havendo Justiça Restaurativa. Em muitos dos casos que tramitam 

no Poder Judiciário brasileiro, as pessoas desistem ao longo do processo. Essa 

possibilidade aqui poderá até diminuir o número de processos, na nossa visão. 

 Portanto, Sr. Presidente, dou como lido o meu relatório. 

Agradeço a valiosa contribuição a Eveline Alminta, a Secretária da Comissão, 

e a Mario Guilhon, sem os quais nós não poderíamos ter realizado tantas audiências 

tão bem organizadas. 

 Lido o nosso relatório, agradeço a V.Exas. Eu me disponho, Sr. Presidente, 

se V.Exa. quiser, em algum momento, a fazer uma reunião com uma parte desses 

juristas, com os demais Sub-Relatores, para fazer um diálogo sobre os sub-

relatórios. Eu me disponho a qualquer tempo, já que estabeleci como uma das 

prioridades do meu mandato este trabalho. 

 Ao entregá-lo, não o dou como pronto, Sr. Presidente. Certamente, sei que 

agora temos o trabalho de conhecer os demais relatórios parciais e de buscar 

integrá-los, além de integrar o nosso aos demais relatórios. Portanto, eu não atuo 

com aquele sentimento de que o trabalho foi realizado, mas com o sentimento de 

que apenas demos um importante passo.  

Acho que ele está extremamente harmonizado com os dilemas vividos na 

nossa sociedade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Eu agradeço ao Deputado 

Paulo Teixeira e a toda a equipe que o assessorou na montagem desse relatório 

parcial.  

Sem sombra de dúvida, é uma iniciativa inovadora a inclusão da Justiça 

Restaurativa no nosso Código de Processo Penal. 

 Pergunto se há algum Deputado que queira debater a matéria. (Pausa.) 
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 Não há nenhum Deputado que queira debater a matéria. Em função disso, o 

Deputado Paulo Teixeira encaminhará o seu relatório parcial ao Relator-Geral, o 

Deputado João Campos, para que possamos fazer a conclusão conjunta, com os 

demais relatórios.  

 É lógico que o relatório tem que ter uma linha de raciocínio e de 

desenvolvimento dos diversos capítulos que foram distribuídos entre os cinco 

relatórios parciais. Esperamos poder, junto com os relatores parciais, com o Relator-

Geral e com essa equipe de juristas e consultores, formatar uma linha de evolução, 

de raciocínio, dentro daquilo a que tem se prestado este debate na Comissão. 

 Eu não tenho dúvida de que houve um avanço muito grande com relação aos 

procedimentos do atual Código de Processo Penal e também uma contemporização 

com o momento atual que a sociedade brasileira vive, em que exige a eficiência no 

trato das matérias penais, criminais, mas, ao mesmo tempo, a garantia necessária, 

tanto para as vítimas quanto para os réus, do Estado Democrático de Direito. 

 O direito está resguardado com muita ênfase no trabalho do Deputado Paulo 

Teixeira, tanto nas medidas cautelares quanto na parte dos recursos, que são 

direitos de qualquer cidadão, de qualquer réu, diante do Pleno de um tribunal, 

quando do julgamento e da sentença, que pode modificar a vida das pessoas e da 

sociedade. Diante disso, parabenizo o nobre colega Deputado Paulo Teixeira pelo 

belíssimo trabalho. 

 Esclareço que a previsão regimental é de que os pareceres e os relatórios 

setoriais, assim que apresentados à Comissão, sejam imediatamente encaminhados 

ao Relator-Geral, como eu já disse, para a elaboração do seu parecer, no prazo de 

até 60 sessões, contado desde o dia 17 de maio. Então, a partir do dia 17 de maio, 

nós estamos contando as 60 sessões necessárias para a apresentação e a votação 

do relatório final.  

 Temos ainda como Relatores Parciais o Deputado Rodrigo Pacheco, do art. 

1º ao art. 164 — ele me disse que estará pronto na próxima semana; o Deputado 

Rubens Pereira Júnior, do art. 165 ao art. 320; o Deputado Pompeo de Mattos, do 

art. 321 ao art. 457; e a Deputada Keiko Ota, do art. 612 ao art. 756. 

 Então, feita a apresentação, vamos encerrar esta sessão. Não há mais nada 

a tratar, já que foi dado como lido o relatório do Deputado Paulo Teixeira. 
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 Nada mais havendo a tratar, convoco reunião ordinária para a próxima 

terça-feira, dia 6 de junho, às 14h30min, no Plenário 3, para continuação da 

apresentação dos pareceres, dos relatórios setoriais. 

 Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião. 

 


