Recomendações
FONACRIM
I AO VII

RECOMENDAÇÃO Nº 1
#VIFONACRIM
O processo penal deve se realizar sob o contraditório e a ampla defesa, mas a manifestação
da defesa técnica em todas as fases do processo deve ser prevista como faculdade, e não
como obrigação, motivo pelo qual se recomenda a substituição da expressão “garantindo-se
a efetiva manifestação” por “facultando-se a manifestação” do defensor técnico em todas as
fases procedimentais.

RECOMENDAÇÃO Nº 2
#VIFONACRIM
Embora seja legítima a garantia de acesso pelo investigado e seu defensor a todo o material
produzido na investigação, considera-se que o artigo 11 do Projeto elegeu momento
inapropriado para tanto, recomendando-se a substituição da expressão “salvo no que concerne
às diligências em andamento” para “salvo no que concerne às diligências em andamento e
as que, a despeito de já finalizadas, possam ter desdobramentos cujo conhecimento tenha a
potencialidade de comprometer a eficácia da investigação penal”.

RECOMENDAÇÃO Nº 3
#VIFONACRIM
A previsão da faculdade de identificação de fontes de prova em favor da defesa, na fase
da investigação, por meio de mandatário com poderes especiais, é indesejável, agride as
prerrogativas dos advogados e pode conturbar, imensamente, o andamento dos trabalhos.
Assim, sugere-se a exclusão, no artigo 13, da expressão “ou mandatários com poderes
especiais”.

RECOMENDAÇÃO Nº 4
#VIFONACRIM
A criação da figura do juiz das garantias, impedido de funcionar no processo criminal
correspondente, não contribuiu para a melhoria do processo penal, trazendo entraves ao seu
andamento; a participação de um juiz na fase de investigação não afeta a sua imparcialidade
para a condução do processo subsequente.

RECOMENDAÇÃO Nº 5
#VIFONACRIM
A mera requisição de instauração de inquérito policial não afeta a imparcialidade dos
magistrados, sendo inapropriada a supressão dessa faculdade, nos termos do inciso I do
artigo 21 do Projeto, devendo ser mantida a sistemática vigente.

RECOMENDAÇÃO Nº 6
#VIFONACRIM
O arquivamento do inquérito por mero decurso de tempo deve ser necessariamente precedido
de abertura de vistas ao Ministério Público, fiscal da lei e titular da ação penal, motivo pelo
qual se revela necessária a complementação do artigo 31 do projeto.

RECOMENDAÇÃO Nº 7
#VIFONACRIM
A discriminação dos documentos que servem à identificação civil, que afasta a necessidade
de identificação criminal, não deve ser promovida em rol fechado, sob pena de provocar um
indesejável e desnecessário engessamento da norma, motivo pelo qual se sugere a exclusão
dos incisos do artigo 42 do Projeto.

RECOMENDAÇÃO Nº 8
#VIFONACRIM
O comprometimento e eficiência da defesa são necessários para garantia do devido processo
legal e desenvolvimento regular do processo, motivo pelo qual se recomenda a inclusão, no
artigo 63, da possibilidade de aplicação de multa por abandono do processo, mantendo-se a
previsão que existe neste sentido no atual CPP.

RECOMENDAÇÃO Nº 9
#VIFONACRIM
A necessidade de acompanhamento do interrogatório, na fase policial, por defensor ou
advogado, não seja excepcionada por desejo ou permissão do interrogado, de forma a se
evitar pressões que provoquem vício na manifestação de vontade.

RECOMENDAÇÃO Nº 10
#VIFONACRIM
Sugere-se a modificação do inciso 8 do artigo 91, que assegura à vítima o direito de prestar
declarações em dia diverso ao do acusado, faculdade que quebra a unidade e continuidade da
audiência de instrução, preservando-se, no entanto, o seu direito de ser ouvida sem a presença
do acusado, em ambiente reservado.

RECOMENDAÇÃO Nº 11
#VIFONACRIM
Considera-se inadequada a extensão da competência da Justiça Federal para conhecer
de crimes praticados por índios, não prevista na Constituição Federal, recomendando-se a
modificação do §1º do artigo 97 do Projeto.

RECOMENDAÇÃO Nº 12
#VIFONACRIM
O cômputo em dobro para a defesa deve ser aplicado não apenas para os defensores públicos,
mas também para os dativos (sugestão de modificação do artigo 140, parágrafo quarto).

RECOMENDAÇÃO Nº 13
#VIFONACRIM
É uma excessiva formalidade a exigência de rubrica do juiz nos mandados de citação, já que
expedidos por determinação judicial e cumpridos por servidor que goza de fé pública (sugerese a retirada da exigência do artigo 141, inciso VII).

RECOMENDAÇÃO Nº 14
#VIFONACRIM
Sugere-se que o Projeto adote a citação por hora certa para a hipótese de ocultação do réu,
promovendo-se a citação por edital apenas excepcionalmente, como última alternativa.
(sugestão de modificação dos artigos 147, 148, 143 parágrafo segundo).

RECOMENDAÇÃO Nº 15
#VIFONACRIM
Sugere-se a previsão de tentativa de utilização de mecanismos de cooperação jurídica
internacional em momento anterior à expedição da carta rogatória (artigo 152).

RECOMENDAÇÃO Nº 16
#VIFONACRIM
Não se revela apropriada a anulação automática da denúncia, mesmo com o reconhecimento
da incompetência absoluta do juízo, motivo pelo qual se sugre a modificação do §1º do artigo
160 do Projeto.

RECOMENDAÇÃO Nº 17
#VIFONACRIM
O momento político atual não é ideal para a discussão do Projeto de Lei de novo Código de
Processo Penal.

RECOMENDAÇÃO Nº 18
#VIFONACRIM
Acrescentar ao final do parágrafo único do art. 165 a possibilidade de o juiz determinar a
produção da prova que seja substancial para o esclarecimento do fato, ainda que não requerida
pelas partes.
Nova redação proposta: Art. 165. (...) “Parágrafo único. Será facultado ao juiz, antes de proferir
a sentença, determinar diligência para esclarecer dúvida sobre prova requerida e produzida
por qualquer das partes, ou prova substancial para o esclarecimento do fato, ainda que não
requerida pelas partes.”

RECOMENDAÇÃO Nº 19
#VIFONACRIM
Inclusão de um §3º ao art. 168
Nova redação proposta: Art. 168. (...). “§3º. A valoração da contradição do depoimento prestado
em Juízo pode ser feita com base nos elementos do inquérito policial.”

RECOMENDAÇÃO Nº 20
#VIFONACRIM
Nova redação ao caput do art. 169 e supressão dos incisos I e II.
Nova redação sugerida: “Art. 169. Admite-se a utilização da prova emprestada na persecução
penal.”

RECOMENDAÇÃO Nº 21
#VIFONACRIM
Supressão dos arts. 169- A, 169-B e 169-C.

RECOMENDAÇÃO Nº 22
#VIFONACRIM
Dar nova redação à alínea “a” do inciso II do art. 175.
Nova redação proposta: Art. 175. (...). II. (...). “a) tenham pena máxima superior a quatro anos.”

RECOMENDAÇÃO Nº 23
#VIFONACRIM
Dar nova redação ao §2º do art. 177.
Nova redação proposta: “Nas hipóteses de crimes hediondos, ligados a atividades de
organização criminosa ou em relação aos quais a presença do mesmo recinto possa colocar
em risco a integridade das vítimas ou testemunhas ou causar-lhes danos psicológicos por
estarem na presença do réu, poderá haver a designação de duas audiências distintas, uma
para oitiva das testemunhas de acusação e outra para a oitiva das testemunhas de defesa.”

RECOMENDAÇÃO Nº 24
#VIFONACRIM
Acrescentar um parágrafo único ao art. 178.
Redação sugerida: “Parágrafo único. Nas hipóteses referidas no caput, as partes e o Juiz
poderão, na audiência, confrontar a testemunha com as suas declarações anteriores,
mediante a exibição de vídeo ou leitura do termo de depoimento antes prestado.”

RECOMENDAÇÃO Nº 25
#VIFONACRIM
Dar nova redação ao parágrafo único do art. 181 para deixar-lhe mais clara.
Nova redação proposta. Art. 181. (...). “Parágrafo único. O juiz fará consignar a contradita, a
arguição e a resposta, mas somente excluirá a testemunha ou não lhe deferirá o compromisso
apenas nas hipóteses dos arts. 174 a 176, podendo ouvir como informante as testemunhas
contraditadas.”

RECOMENDAÇÃO Nº 26
#VIFONACRIM
Incluir um §1º no art. 191 e renumerar o parágrafo único para §2º, dando-lhe nova redação.
Nova redação proposta para o “§2º: Aplicam-se às declarações da vítima, no que couber, as
disposições sobre a prova testemunhal, não podendo ser conduzida coercitivamente, nem
se lhe tomando o compromisso de dizer a verdade.”

RECOMENDAÇÃO Nº 27
#VIFONACRIM
Inclusão do art. 195-A. Redação sugerida. “Art. 195-A. As disposições deste capítulo poderão
ser aplicadas às oitivas de pessoas vulneráveis.”

RECOMENDAÇÃO Nº 28
#VIFONACRIM
Alteração da redação do inciso II do art. 196 e supressão do parágrafo único.
Redação sugerida:
12- A: Art. 196. (...). II. A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será apresentada com, no
mínimo, outras três pessoas que com ela tiveram qualquer semelhança, sendo assim exibidas
uma a uma a quem tiver de fazer o reconhecimento.

RECOMENDAÇÃO Nº 29
#VIFONACRIM
Alteração da redação do inciso III do art. 196 e supressão do parágrafo único.
Art. 196. (...). III. A autoridade poderá providenciar para que a pessoa a ser reconhecida não
v1eja aquela chamada para fazer o reconhecimento.

RECOMENDAÇÃO Nº 30
#VIFONACRIM
Dar nova redação à rubrica do CAPÍTULO III e ao art. 271, bem como excluir a referência à
ADESÃO CIVIL ou PARTE CIVIL dos demais dispositivos legais que dela tratem.
Nova redação sugerida: CAPÍTULO III - DO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Nova redação sugerida. “Art. 271. A todo e qualquer momento do processo, a vítima pode
se habilitar como assistente do Ministério Público, para auxiliar na persecução penal e no
ressarcimento dos danos.”

RECOMENDAÇÃO Nº 31
#VIFONACRIM
Acrescentar um inciso ao art. 275.
Nova redação sugerida. Art. 275. (...). “IV. existência manifesta de prova de que o denunciado
não foi o autor ou partícipe do fato.”

RECOMENDAÇÃO Nº 32
#VIFONACRIM
Exclusão dos §2º, 3º e 4º do art. 274, permanecendo o §1º como parágrafo único.

RECOMENDAÇÃO Nº 33
#VIFONACRIM
Supressão do §5º do art. 281.

RECOMENDAÇÃO Nº 34
#VIFONACRIM
Alteração da redação do caput do art. 283 e do inciso II do art. 283-A e supressão do parágrafo
único do art. 283-B.
Nova redação sugerida: “Art. 283. Recebida a denúncia ou queixa subsidiária nos termos do
art. 274, o Ministério Público ou querelante, e o denunciado ou querelado, obrigatoriamente
assistido por advogado constituído ou defensor público, no exercício da autonomia das suas
vontades, até a prolação da sentneça, poderão celebrar acordo para aplicação imediata de
pena em relação à infração penal.”

RECOMENDAÇÃO Nº 35
#VIFONACRIM
Nova redação sugerida: Art. 283-A. (...). “II - requerimento para aplicação imediata da pena,
com a sua fixação entre o mínimo e o máximo previsto na cominação legal, respeitado o
concurso de crimes.”

RECOMENDAÇÃO Nº 36
#VIFONACRIM
Do Júri
Art. 328
Recomenda-se que se mantenha a possibilidade de impronúncia inserta no art. 328 sugerido
pela Comissão, tendo em vista que se trata de hipótese diversa da absolvição (art. 329), sendo
possível o surgimento futuro de nova prova, cabendo ao júri seu julgamento, com base no
princípio “in dúbio pro societate”, vigente no procedimento do júri.

RECOMENDAÇÃO Nº 37
#VIFONACRIM
Art. 360
Recomenda-se que se mantenha a sistemática anterior, com 7 jurados no conselho de sentença,
tendo em vista que a decisão por maioria não viola a soberania dos veredictos, contudo
concordando com a proposta do relator de serem sorteados 30 jurados dentre os alistados.
Por arrastamento, exclui-se o 402, parágrafo único.

RECOMENDAÇÃO Nº 38
#VIFONACRIM
Art. 391
A - Recomenda-se a inclusão ao final do inciso III do artigo, que devem ser ressalvadas as
provas produzidas na fase de inquérito, antecipadas, cautelares e não repetíveis.

RECOMENDAÇÃO Nº 39
#VIFONACRIM
Art. 391
B - Recomenda-se a exclusão da previsão do inciso III da proposta do relator, pois são dados
que podem ser usados na fase de debates.

RECOMENDAÇÃO Nº 40
#VIFONACRIM
Art. 392
Recomenda-se que a antecedência mínima de 10 dias seja contada da data da ciência pela
parte contrária quanto aos documentos juntados ou objetos cuja exibição se pretende.

RECOMENDAÇÃO Nº 41
#VIFONACRIM
Art. 396
Recomenda-se manter a sistemática de quesitação atual.

RECOMENDAÇÃO Nº 42
#VIFONACRIM
Art. 396
Recomenda-se manter a sistemática de quesitação atual.

RECOMENDAÇÃO Nº 43
#VIFONACRIM
Art. 420
Recomenda-se que a redação do atual art. 385 do CPP, que trata da sentença condenatória em
caso de pedido de absolvição do MP e do reconhecimento de agravantes não alegadas, seja
mantida, tendo em vista que a manifestação da acusação em alegações finais não vincula o
julgador e não resta violado o princípio acusatório, atendido com o oferecimento da denúncia.
Ademais, do contrário, tal manifestação do MP restaria sem qualquer tipo de controle.
Nesses termos, ficam prejudicadas as redações sugeridas pela comissão e pelo relator-parcial
nos arts. 420 e 423, I.

RECOMENDAÇÃO Nº 44
#VIFONACRIM
Art. 423, III
Recomenda-se que a redação do atual art. 387, IV do CPP, que trata da fixação de valor mínimo
para indenização, seja mantida, acrescida da fórmula “sempre que possível”, tendo em
vista que melhor atende às particularidades da realidade processual penal, atendendo aos
interesses das vítimas, sem que haja violação do princípio da celeridade processual. Ademais,
nos crimes contra a Administração Pública, a progressão de regime está vinculada ao prévio
ressarcimento dos danos causados (CP, art. 33, par. 4º), sendo recomendável a fixação do valor
em sentença para facilitar tal controle.

RECOMENDAÇÃO Nº 45
#VIFONACRIM
Art. 423, VI
Recomenda-se que a exclusão do inciso VI do art. 423 proposto, tendo em vista a evolução
tecnológica que dispensa a publicação da decisão em jornal.

RECOMENDAÇÃO Nº 46
#VIFONACRIM
Art. 426, I
Recomenda-se a exclusão da determinação de intimação pessoal do advogado constituído,
mantida a sistemática tradicional de intimação, seja por meio de Diário Oficial, seja por meio
eletrônico. Por arrastamento, resta prejudicado o par. 1º do art. 426 proposto.

RECOMENDAÇÃO Nº 47
#VIFONACRIM
O réu solto não precisa ser intimado pessoalmente, bastando a intimação na pessoa do
advogado constituído.

RECOMENDAÇÃO Nº 48
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 461, PARÁGRAFO 2º:
Redação sugerida: “No caso do parágrafo 1º, o recurso devolve integralmente o
conhecimento da matéria ao tribunal.”

RECOMENDAÇÃO Nº 49
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 468
Sugere-se a supressão integral do dispositivo, já que o STF, como regra, entende ser possível
a execução provisória da pena enquanto pendente de julgamento recurso especial e
extraordinária.

RECOMENDAÇÃO Nº 50
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 472
Redação sugerida: “Nos casos de hipossuficiência do réu, os recursos serão interpostos e
processados independentemente de preparo, de pagamento de custas ou despesas”.

RECOMENDAÇÃO Nº 51
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 475
Sugere-se a não incorporação da sugestão de inclusão do parágrafo 2º ao texto originário, em
razão de a hipótese prever um tratamento anti-isonômico ao agravo interposto pelo Ministério
Público, já que o relator não teria o poder de conceder efeito suspensivo ao mesmo.

RECOMENDAÇÃO Nº 52
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 486, PARÁGRAFO ÚNICO
“Salvo nos casos em que o processo for eletrônico, havendo mais de um apelado o prazo será
comum, contando em dobro, devendo o juiz assegurar aos interessados o acesso aos autos”.

RECOMENDAÇÃO Nº 53
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 487
Sugere-se a supressão do dispositivo porque a colheita de prova é tarefa prioritariamente do
juiz de 1º grau, que possui a estrutura adequada para tanto. Caso exista alguma falha deverá o
tribunal proceder a anulação da decisão.

RECOMENDAÇÃO Nº 54
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 487
Propõe-se a introdução de parágrafo ao art. 497 do Projeto, que trata dos embargos de
declaração:
“Art. 497. (...)
§ 4º Quando manifestamente protelatórios os embargos, o Tribunal, declarando que o são,
condenará o embargante a pagar multa de dez a cem salários mínimos.

RECOMENDAÇÃO Nº 55
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 504
Redação sugerida: “O recurso extraordinário e o recurso especial não possuem efeito
suspensivo e poderão ser interpostos, no prazo de 15 dias, perante o presidente ou o vicepresidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão.”

RECOMENDAÇÃO Nº 56
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 522
Na parte de sustentação oral dos recursos no tribunal, no caso de recurso interposto
exclusivamente pela defesa, o projeto introduz o direito de “réplica” desta, nos casos em que
o MP também fizer uso da palavra. Sugere-se a seguinte redação ao dispositivo:
“Art. 522. O recorrente poderá sustentar oralmente suas razões, cabendo ao recorrido se
manifestar no mesmo prazo.”

RECOMENDAÇÃO Nº 57
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 526, PARÁGRAFO 2º
Sugere-se a supressão do dispositivo, na parte em que impossibilita ao juiz decretar restrição
patrimonial, porque até mesmo em ações de improbidade os tribunais admitem essa
possibilidade.
Redação sugerida:
“É inadmissível a decretação de medidas cautelares pessoais com o objetivo de viabilizar a
colaboração”.

RECOMENDAÇÃO Nº 58
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 526, PARÁGRAFO 3º
Redação Sugerida: “reinserir a expressão “EVIDENTE” antes da expressão “causas de exclusão
da ilicitude ou de culpabilidade em favor do agente (...)”.

RECOMENDAÇÃO Nº 59
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 532, PARÁGRAFO 2º
Sugere-se a supressão do dispositivo que atribui ao juízo o ônus de disponibilizar cópias de
peças dos autos à defesa.

RECOMENDAÇÃO Nº 60
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 536
Sugere-se a supressão do seguinte trecho da parte final do dispositivo : “(...) tampouco nos
casos de inaplicabilidade de prisão preventiva”.

RECOMENDAÇÃO Nº 61
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 537, PARÁGRAFO 3º
Sugere-se a seguinte redação do dispositivo:
“Se, para execução da prisão, for necessário o emprego de força ou de algemas, a autoridade
fará registro do fato, com indicação de testemunhas, se houver”.

RECOMENDAÇÃO Nº 62
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 552
Sugere-se a supressão do dispositivo que, prevê a prévia anuência do investigado ou acusado,
como alternativa a outra medida porque esta, como cautelar que é, não se sujeita à anuência
do réu, mesmo porque o monitoramento eletrônico, em regra, serve como alternativa à prisão.

RECOMENDAÇÃO Nº 63
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 553
Sugere-se a supressão do dispositivo porque o Estado não dispõe de controle sobre a fabricação
do dispositivo eletrônico, sendo que a obrigação prevista pode acarretar a inviabilização da
utilização da medida cautelar, com a conseqüente imposição da prisão, o que seria indesejável.

RECOMENDAÇÃO Nº 64
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 554
Sugere-se o acréscimo de dois parágrafos ao dispositivo, a saber:
Parágrafo 1º: “no caso de dano ou rompimento culposo do dispositivo eletrônico, caberá
ao imputado, em até 24 horas, comparecer perante a autoridade competente para a devida
substituição”.
Parágrafo 2º: “O custo da aquisição, reparo ou substituição do dispositivo eletrônico danificado
ou rompido será suportado pelo imputado, salvo nos casos de hipossuficiência declarada pelo
juiz”.

RECOMENDAÇÃO Nº 65
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 582
Parágrafo Único – Passa a ser o parágrafo 1º.
Parágrafo 2º: “ não se inclui no presente dispositivo os casos de execução provisória da pena”.

RECOMENDAÇÃO Nº 66
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 590
Sugere-se a supressão do dispositivo, seja porque em muitos casos o juiz que expede o
mandado de prisão não possui conhecimento do paradeiro do réu, e, por isso, não seria
possível expedir carta precatória e também porque a medida incrementa a possibilidade de
vazamento de informações a dificultar o efetivo cumprimento do mandado de prisão. Além
disso, ainda impõe injustificável aumento do serviço cartorário.

RECOMENDAÇÃO Nº 67
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 592
Sugere-se a seguinte redação para o parágrafo 11:
PARÁGRAFO 11: “Será permitida a realização da audiência disciplinada neste artigo por
videoconferência”.

RECOMENDAÇÃO Nº 68
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 600
Sugere-se a seguinte redação ao Inciso IV:
“Converter, fundamentadamente, a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os
seus pressupostos legais”.

RECOMENDAÇÃO Nº 69
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 602
Sugere-se a supressão do seu parágrafo 3º.

RECOMENDAÇÃO Nº 70
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 603
Sugere-se a supressão do inciso IV do dispositivo porque o cabimento da prisão preventiva
não está restrito aos crimes violentos ou praticados com emprego de arma de fogo. Tal como
previsto, o dispositivo acaba por impor tratamento privilegiado à chamada macrocriminalidade,
posto que esta, geralmente, não pratica delitos dessa natureza e contribui para reforçar a já
existente seletividade do sistema criminal.

RECOMENDAÇÃO Nº 71
#VIFONACRIM
PROJETO DE LEI N. 8045, DE 2010.
ARTIGO 604
Sugere-se a supressão dos incisos I e II do dispositivo.

RECOMENDAÇÃO Nº 72
#VIFONACRIM
LIVRO III – DAS MEDIDAS CAUTELARES
Art. 619
A indisponibilidade cessará automaticamente se a ação penal não for intentada no prazo de
120 (cento e vinte) dias após a decretação.
RECOMENDAÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO – A absolvição ou a extinção não obsta o
prosseguimento e/ou a manutenção da indisponibilidade.
EXCLUIR O SEGUINTE TRECHO DO CAPUT: “bem como nos casos de extinção da punibilidade
ou absolvição do réu por sentença transitada em julgado.”

RECOMENDAÇÃO Nº 73
#VIFONACRIM
Art. 633
RECOMENDAÇÃO NOVA REDAÇÃO NOS SEGUINTES TERMOS (inovação no iniciso II):
Art. 633. Em caso de absolvição transitada em julgado, os valores apurados com o leilão serão
sacados pelo proprietário do bem alienado cautelarmente, com juros remunerados pela
poupança, SALVO:
(I) se a questão de quem seja o legítimo proprietário for objeto de litígio no cível, hipótese na
qual os valores serão colocados à disposição do juiz da causa, OU
(II) SE HOUVER DÚVIDA QUANTO A ORIGEM LÍCITA DOS BENS.

RECOMENDAÇÃO Nº 74
#VIFONACRIM
ART. 638
Considerando o interesse público, o juiz poderá determinar que os bens sequestrados ou
apreendidos sejam colocados sob custódia de quaisquer ÓRGÃOS PÚBLICOS, para uso em
suas atividades de prevenção e repressão à criminalidade.

RECOMENDAÇÃO Nº 75
#VIFONACRIM
ART. 642
O sequestro será levantado se:
I – a ação penal não for intentada no prazo de 120 (CENTO E VINTE) DIAS, contado da data em
que for concluída a diligência;
III – for julgada extinta a punibilidade, arquivado o inquérito ou absolvido o réu, por sentença
transitada em julgado, SALVO SE A QUESTÃO DE QUEM SEJA O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO
FOR OBJETO DE LITÍGIO NO CÍVEL, HIPÓTESE NA QUAL OS VALORES SERÃO COLOCADOS
À DISPOSIÇÃO DO JUIZ DA CAUSA, OU SE HOUVER DÚVIDA QUANTO A ORIGEM LÍCITA DOS
BENS.

RECOMENDAÇÃO Nº 76
#VIFONACRIM
ART. 651
Os crimes praticados em detrimento do patrimônio ou interesse da União, de Estado, do Distrito
Federal ou de Município, terá competência para requerer a hipoteca legal ou arresto a Fazenda
Pública OU o MINISTÉRIO PÚBLICO do respectivo ente, conforme disciplina estabelecida nas
Seções I e II deste Capítulo.

RECOMENDAÇÃO Nº 77
#VIFONACRIM
ART. 653
Será levantado o arresto ou cancelada a hipoteca se, por sentença irrecorrível, o réu for
absolvido ou julgada extinta a punibilidade, SALVO SE A QUESTÃO DE QUEM SEJA O LEGÍTIMO
PROPRIETÁRIO FOR OBJETO DE LITÍGIO NO CÍVEL, HIPÓTESE NA QUAL OS VALORES SERÃO
COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO JUIZ DA CAUSA, OU SE HOUVER DÚVIDA QUANTO A ORIGEM
LÍCITA DOS BENS.

RECOMENDAÇÃO Nº 78
#VIFONACRIM
LIVRO IV - DAS AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO
ART. 662
MANTER A REDAÇÃO ATUAL DO ART. 630 DO ATUAL CPP
Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa
indenização pelos prejuízos sofridos.
§ 1 o Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a
condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado,
se o tiver sido pela respectiva justiça.
§ 2 o A indenização não será devida:
a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio
impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder;
b) se a acusação houver sido meramente privada.

RECOMENDAÇÃO Nº 79
#VIFONACRIM
ART. 680
EXCLUSÃO TOTAL, não se trata de norma processual penal, o tema já é tratado em
legislação específica.
Art. 680. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será responsabilizada
penal, civil e administrativamente a autoridade que, por má-fé ou abuso de poder, tiver
determinado a coação.
Parágrafo único.Nesse caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias
para ser promovida a responsabilidade da autoridade.

RECOMENDAÇÃO Nº 80
#VIFONACRIM
LIVRO VI – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS FINAIS
RECOMENDA-SE QUE AS ALTERAÇÕES DE NORMAS DE DIREITO MATERIAL, ESPECIALMENTE
AS RELATVIAS AOS TIPOS PENAIS, SEJAM SUBMETIDAS A PROJETOS DE LEI ESPECÍFICOS,
COM O ESCOPO DE PROPICIAR O DEVIDO DEBATE LEGISLATIVO.

RECOMENDAÇÃO Nº 81
#VIFONACRIM
O processo eletrônico deve desenvolver ferramenta que assegure o sigilo necessário ao
processamento válido dos feitos criminais.

Para mais informações sobre o FONACRIM, acesse:

www.ajufe.org.br/fonacrim

