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ANTEPROJETO DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL

Livro I
-. DA LEI DE PROCESSO PENAL (*)
Art 1." O processo penal reger-se-á pelas normas
contidas neste Código.
§ 1." Nos casos concretos, se houver divergência
entre elas c as de tratado de que o Brasil seja signatário,
prevalecerão as últimas.
§ 2." Aplicar-se-ão, subdisiàrinmentc, as normas deste
Código aos processos regulados em leis especiais.

Fontes do Dlrelto Ja<liclftrlo

Art 2.° As omissões da lei serão supridas pelo récurso à analogia, ao costume ou aos princípios gerais do
Direito Se ainda assim não for possível integrar a lei.
o juiz aplicará a norma que formularia se fosse legislador
e mencionará as razões que o orientaram.

Preenchimento
>

Art 3.c À lei de processo penal deve ser interpretada
no sentido literal de suas expressões. Os termos técnicos
hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se
for evidente que estão empregados com a significação
vulgar

Interpretação
literal

§ 1.° Admitir-se-á interpretação extensiva quando for
manifesto que a expressão da lei e mais estreita do que
sua intenção

Exten»lv«

5 2.° Caberá a interpretação restritiva quando for
patente que .1 expressão da lei é mais ampla do que sua
intenção

Restritiva

Art 4.° As normas deste Código aplicam-se cm todo
o território brasileiro e. bern assim, em território estrangeiro, nos cssos permitidos pelo Direito Internacional.

Aplicação no
espaço

Art. 5." As normas deste Código aplicar-se-ão a
partir de sua entrada em vigor, inclusive aos processes
pendentes, ressalvadas as hipóteses previstas no Livro IX.
Não haverá retroatividade. A validade dos atos praticados
sob a igência da lei anterior, por ela se regulará

Aplicação oo
«empo

C)

Os diapositivos citados coco do Código Pcn.l tio do Anttprojíto Nelson Mungri.

Titulo U

DO INQUÉRITO POLICIAL

Livro II
Título I

DA POLÍCIA JUDICIARIA
Competência
local

Art. 6.° A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais nos territórios de suas respectivas circunscriç&es.
J 1." Onde houver mais de uma eircunseríçSo policial, a autoridade cora exercício em uma delas poderá,
nos inquéritos a que esteja procedendo, determinar diligências cm outra, independentemente de precatórias ou
requisições.
§ 2." Se a autoridade presenciar, em circunscrição diferente da sua, fato que exija providências policiais, poderá toma-las até que. compareça a autoridade loca!.
§ 3.° Ressalvados os cases expressos em !ei e os
convénios interestaduais, não se aplica o disposto nos parágrafos anteriores quando a circunscrição estranha à autoridade pertencer a outra unidade federada.

Competência
material

Art. 7.° Compete à Policia Judiciária:
I — apurar as infraçõcs penais e sua autoria;
II — ministrar às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos;
III — realizar K.-; diligências requisitadas pelo Juiz
ou pelo Ministério Público;
IV — cumprir es mandados de prisão expedidos pelas
autoridades judiciárias;
V — representar ao juiz competente acerca da
prisão preventiva;
VI — representar ao juiz competente acerca da insanidade mental do indiciado;
VII — representar ao juiz competente acerca da necessidade de aplicação provisória de medida de segurança.
§ 1.° A competência reconhecida à Polícia Judiciária
neste artigo não lhe afasta a possibilidade de exercer
outras atribuições conferidas nesta ou nas demais leia.
§ 2.8 Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a
denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas
pesquisas, s? de outras provas tiver notícia.
§ 3.° A competência definida neste artigo não exclui
a de autoridades administrativas, a quem, por lei, seja cometido a mesma função.

Art. 8." O inquérito policial é a apuração sumária de
íato que configure infração penal e de sua autoria. Não
tem caráter instrutório e se destina, exclusivamente, a ministrar elementos necessários a promover a aç3o penal.
Art. 9.° O inquérito será iniciado:
,-

I — DOS crimes de açSo pública:
a) dí oficio

Finalidade

Instauração
Crime.* de n<.a«
pública

Parágrafo único. Qualquer pessoa do povo que tiver
conhecimento da existência de infração penal, para cuja
repressão caiba ação pública, poderá, verbalmente ou
por escrito, dar noticia dela ã autoridade policial, que verificará se são fundadas as informações e, cm caso afirmativo instaurará inquérito.
b) mediante requisição de autoridade judiciária ou do
Ministério Público;
' c) mercê de requerimento do ofendido, ou de quem,
nos termos dtste Código, seja seu representante, substituto
ou sucessor.
§ 1° A petição conterá, sempre que possível:
a narração do fato, com todas g.s circunstâncias;
a individualização do indiciado ou seus sinais caractt
rísticos e as razões de convicção ou de presunção de ser
ele o autor da infração penal, ou os motivos da impossibilidade de ministrar esses dados;
n nomeação das testemunhas, com indicação de sua
profissão c residência.
§ 2.° Do despacho que indeferir o requerimento de
abertura do inquérito caberá recurso para o Chefe da
Policia.
§ 3.' O inquérito nos crimes em que a acão pública
depender de repreôcntaçâo não poderá sem ela ser iniciado.
Art 10. Logo que tiver conhecimento da prática de
infração penal, a autoridade policial deverá, se possível:
I — dirigir-se ao local providenciando para que se
não altere o estado e a situação das coisas, enquanto
necessário:
II — apreender os instrumentos e todos os objetos que
tiverem relação com o fato;
III — colher todas as provas que servirem para o
esclarecimento do fato e suas circunstâncias;
IV — ouvir o ofendido;

Providencia*

6 —

farAOT i i u i u i «Hórlo

Sigilo

facomunlrahllldadr

Rclaterlo

Prazo

Remesca
Jnfzo

V — ouvir o indiciado;
VI — ouvir testemunhas;
VII — proceder a reconhecimento de pessoas e coisas
« acareações;
VIII — fazer juntar aos autos n folha de antecedentes
do indiciado, identificando-o pelo processo dactiloscópico
se necessário;
IX — averiguar a vida pregrcssa do indiciado, sob o
aspecto individual, familiar c social, sua condição económica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime
e durante ele, e quaisquer outros elementos que possam
contribuir para a apreciação do seu temperamento e
caráter;
X — determinar, se for o caso. que se proceda a
exame do corpo de delito e a quaisquer outras perícias.
Parágrafo único. Para verificar a possibilidade de
haver a infração sido praticada de determinado modo, a.
autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada
dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade eu
a ordem pública.
Art. 11. Durante o inquérito não são permitidos atos
de acusação ou de defesa, mas a autoridade poderá atender
a pedidos que visem à apuração objetiva, do fato ou da
autoria.
Art. 12. O inquérito será sigiloso, mas a autoridade
poderá permitir que dele tome conhecimento o procurador
do indiciado, o qual deverá ser advogado, provisionado
ou solicitador.
Art. 13. A autoridade que preside ao inquérito poderá
manter incomunicável o indiciado que estiver legalmente
preso, por três dias no máximo.
Parágrafo único. Não há nicomunicabilidade para o
advogado.
Art. H. Em minucioso relatório, a autoridade mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados
obtidos e poderá indicar testemunhas que não tenham sido
inquiridas.
Parágrafo único. O relatório será autuado juntamente
com os laudos periciais e quaisquer documentos que o
instruam.
Art. 15. O inquérito deverá terminar no prazo de
10 dias, se o iadicado estiver preso, contado a partir
do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no
prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança
ou sem ela.
Art. 16. A autoridade policial não poderá mandar
arquivar o auto de inquérito.
Art. 17. Terminado o inguérito, será o respectivo
auto remetido a juízo.
• Parágrafo único. Se se tratar de aç5o privada e o
ofendido o pedir, o auto lhe será entregue, tirando-se dele
traslado, que será enviado a juízo.

Art. 18. Ao fazer a remessa do auto do inquérito ao
juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto
de Identificarão c Estatística^ ou repartição congénere,
mencionado o Juízo a que tiver sido distribuído, e os
dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado.
Art. í9. O auto de inquérito não poderá ser devolvido à Policia, a não ser:
I — mediante requisição do Ministério Público e para
diligências por cie consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia;
II — a requerimento da autoridade policial para ulteriores diligências, se:
a) o fato for de difícil elucidação, a critério do juiz;
£) as diligências forem absolutamente necessárias ao
oferecimento da denúncia, a juízo do Ministério Público,
que será ouvido a esse respeito.
Art. 20. Os instrumentos da infração bem como os
cbjetos que interessarem à prova, acompanharão os autos
do inquérito.
Art. 2\, Em caso de prisão em flagrante, obscrvarse-á o disposto nos arts. 461 a 474.
Parágrafo único. Se a autoridade verificar que não
está caracterizado o flagrante, mas que há razões para
admitir a existência da infração, mandará abrir inquérito

Devolução

Objefos ligados à infraçiio
Flnurante
delito
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Livro III
DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO
TÍTULO I

DA AÇAO POBLICA
Oficialidade

Obrigatoriedade

Indealfttlbllldade
Provocac.no do
Ministério
Público

Art 22. A ação pública é promovida pelo Ministério
Público, mediante denúncia.
Art. 23
que houver:

A denúncia terá de ser apresentada sempre

a) provo de fato que. em tese, constitua crime;
6) prova que abone a suspeita de autoria.
Art. 24
Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da açSo penal.
Art. 25. Qualquer pessoa, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público minisírando-lhe, por escrito, informações sobre fato que constitua crime de ação pública e
sobre sua autoria e indicando-lhe os elementos de convicção
TÍTULO n
DA AÇAO PRIVADA

Prlvatlvídade

Art 26 A açSo privada é promovida pelo ofendido,
mediante queixa.

Snce«*no

Parágrafo único Em caso de morte ou de declaração
judicial de ausência do ofendido, o direito de ação passará
ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nessa ordem.
podendo, entretanto, qualquer delas continuar o processo
abandonado por outra.
Art. 27 Se o ofendido for menor de 2] e maior de
18 anos, o direito de ação poderá ser exercido por ele ou
por seu representante legai.

Onpln titula
rldade

Exercício a.
lernatlvo
- Renúncia

forma

Art. 28. O titular do direito de queixa poderá renunciar a ele. Quando forem vários os titulares, simultâneos
ou sucessivos, a renúncia de cada um n3o prejudica aos
demais.
Art. 29 Será a renúncia:
expressa, quando constar de declaraçSo assinada pelo
titular do direito de açSo ou, se for incapaz, por seu
representante:

tácita, quando resultar da prática de atos incompatíveis
com o exercício do direito de ação.
Parágrafo único. A renúncia apresentada por procurador exige poderes especiais.
Art. 30. Durante o curso da ação, o querelante poderá
perdoar, mas o perdão somente será operoso quando aceito.
Art. 31. Quando houver mais de um titular do direito de aç3o. o perdão concedido por um não prejudica
o direito dos outros.
Parágrafo único. Se o querelante for maior de 18 e
menor de 21 anos, o perdão .poderá ser concedido por
ele ou por seu representante, isto é, por quem estiver movendo a ação penal. Mas nesse caso o outro titular será
notificado para diíer se também perdoa. Se o notificado
n3o concordar, _ poderá substituir-se ao querelante e prosseguir na ação.
Art. 32. O perdão poderá ser concedido a um, a
vários, ou a todos os querelados e aceito por uns, rejeitado
por outros. Somente produzirá efeito cm relação aos que
o concederem e aos que o aceitarem.
Art. 33. Se o querelado for in.capaz, a seu representante caberá aceitar ou repelir o perdão, salvo se os
interesses de um colidirem com os do outro. Nesse caso
o juiz nomeará curador especial para dizer se admite ou se
rejeita o perdão.
Art. 34. O perdão tácito ou sua tácita aceitação resulta da prática de atos incompatíveis com o prosseguimento do processo nos crimes de ação privada.
,., ,,
Art. 35. O perdão concedido fora dos autos constará
•de declaração assinada pelo querelante. A aceitação constará
de declaração assinada pelo querelado ou seu representante
legal.
Art. 36. A concessão ou aceitação por procurador
exige poderes especiais.
Art. 37. A renúncia tácita e o perdão tácito admitem
todos os meios de prova.
Art.. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido,
•ou seu representante legal, decairá do direilp de queixa
ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de
seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é
o autor do crime, ou, no caso do art. 40, do dia em que se
•esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Perdão
Bllateralidade
Divisibilidade

Incapaz

Perdoo táciío

Perdão

extra-

Procurador
Prova
Oecndeneia

Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo,
nos casos de substituição e nos de sucessão.
Art. 39. Ocorrerá a percmpção:
I — quando, iniciado o processo, o querelaníe deixar
de promover-lhe o andarnzato durante 30 dias seguidos;

PerempçBo
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II — quando o querelantc deixar de comparecer semmotivo justificado, a qualquer ato do processo s ove deva
estar presente, ou deixar de. formular o pedido de conde
nação nas alegações finais;
III — quando, falecendo o querelante, ou sobrevindoIhe a incapacidade, não comparecer em juizo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias. qualquer
das pessoas a quem couber fazê-lo: (art. 26. parágrafo
único);
IV — quando, sendo querelante pessoa jurídica, esta
se estinguir sem deixar sucessor.

DO PROCESSO EM GERAL

TÍTULO m

Titulo l

DA AÇAO PRIVADA SUBSIDIARIA

OA RELAÇÃO PROCESSUAL

Caso»

Art 40 Nos crimes de ação pública, o ofendido ou
seus sucessores ( a r t 26. p. u . ) poderão mover ação privada:
I — cm caso de arquivamento do inquérito ou das
peças de informação;
II — na hipótese de o Ministério Público exceder o
dobro do prazo concedido em lei para a apresentação da
denúncia

intervenção do
Ministério

Art 41
Intentada a ação privada subsidiária, caberá
ao Ministério Público intervir em todos os termos do processo e. se necessário. aditar a queixa, ministrar elementos
de prova e interpor recurso.
Art 42. O Ministério Público poderá transformar
a ação privada subsidiária em ação pública, quer substituindo-se ao querelado como parte principal e oferecendo
denúncia, quer, no caso de negligência do querelante, retomando a ação.

Art 43 O processo c relaçSo turidiLb entre caclr
uma das partes e o Estado por «'u órgão judiciário
Dentro dele e por meio dele i-> autor exerce o direito de
ação; o acusado c de defesa e o Estado o poder de
jurisdição.
Art. 44 A relação processual se micin cortj o Pr°nunciamento do juiz sobre a denúncia ou queixa <- se
perfaz com a citação do acusado
Art. 45. A relação processual ficara >TH suspenso
nos casos previstos neste Código
Art. 46 A relação processual se extingue no momento em que se torna irrecorrivel a sentença terminativa. quer
esta resolva o mérito quer não

Livro IV

Cnnrelto

Su»prn»âo
Termine»

Título O
DOS SUJEITOS DO PROCESSO
CAPÍTULO i

DO JUIZ E SEUS AUXILIARES
Serão / - Do Juiz
Art 47. Ao juiz incumbe exercer o poder jurisdicional do Estado, prover à regularidade do processo e
manter a ordem no curso dos respectivos atos. podendo,
para tal fim, requisitar a força pública, fiscalizar a execução
da lei e exercer a policia das audiências.
Art 48. O juiz não poderá exercer jurisdição rio
processo em que:
I — tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim. em linha reta ou colateral até o 3.° grau.
inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou
perito;

Atrlboiçfte*

Impedimentos
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II — ele próprio houver desempenhado qualquer
dessas funções ou servido, como testemunha: .
III — tiver funcionado como juiz de outra instância.
pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
IV — ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim. em linha reta ou colateral até o 3." grau.
inclusive, for parte ou direíamente interessado no feito.
Parágrafo único. Os atos praticados por juiz impedido serão considerados inexistentes.
Art. 49
o juiz dar-se-á por suspeito, e, se n2o o
fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
I — se for amigo intimo ou inimigo capital de
qualquer delas:
II — se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente,
estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre
cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III — se cie. seu cônjuge ou parente, consanguíneo eu
afim. até o 3.° grau. inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer
das partes;
IV — se tiver aconselhado qualquer das partes;
V — se for credor ou devedor, tutor ou curador, de
qualquer das partes;
VI — se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.
§ 1." O juiz poderá ainda ser arguido de suspeito por
ter sido peitado.
5 2.° Os atos praticados por |uiz suspeito serSo
nulos se, com o vicio da • suspeiçao, concorrem requisitos
previstos no art. 202.
Cessaçflo dos
impedimento*
* das cansas
de «ucpelcsu

Art. 50. O impedimento ou suspeiçao decorrente de
parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes; mas. ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará o sogro, o padrasto, o cunhado, o
genro ou o enteado de quem for parte no processo.

Provocarão

Art. 51
A suspeição não poderá ser declarada ncio
reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito
der motivo para criá-la.
Parágrafo único. Se a parte pratica crime contra o
juiz, esse continua capacitado a funcionar no processo.
mas. por ser o ofendido no novo processo que se instaurar
para a punição do crime, nesse não poderá funcionar.
Secão 77 — Dos Auxiliares do Juiz
l

Orgsos auxilia'es do jalz

Art

Funcionários e Serventuários da Justiça

52. Os funcionários ou serventuários da Justiça
processos em que funcionam, auxiliares do Juiz. a
ci jas determinações devem obedecer.

S3a nos

13 Art 53
O escrivão da causa comparecerá às audiências. ou providenciará para que a elas compareça escrevente juramentado, de preferência dactilógrafo ou taquígrafo

Comparecimen
to fc« audiência*
* argentadas

Art 54
O oficial de justiça realizará as diligências
que lhe atribuir a lei de organização judiciária e as que lhe
forem ordenadas, certificando o ocorrido no respectivo
instrumento, com designação de lugar, dia e hora
Parágrafo único As diligências, sempre que possível,
serão realizadas na presença de duas testemunhas

Oficiai d>
Justiça

Art. 55. O oficial de justiça entregara os mandados
cm cartório, logo depois de cumpridos
Art. 56. Nos impedimentos do serventuário, o luiz
convocará o substituto, quando houver, ou nomeará um
ad4ioc.
Art. 57
O funcionário ou serventuário da Justiça
não poderá atuar no processo em que:

Substituição

Impedimentos

I — tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim. em linha reta ou colateral até o 3." grau,
inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério
Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
II — ele próprio houver desempenhado qualque 1
dessas funções ou servido como testemunha;
III — ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3.° grau.
inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito
Art. 58
Ocorrerá a suspeição de funcionário ou
serventuário da Justiça:

SacpelcBo

I — se for amigo íntimo ou inimigo capital de
qualquer das partes;
II — se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou
afira, até o 3." grau. inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualque r
das partes;
III — se tiver aconselhado qualquer das partes;
IV — se for credor ou devedor, tutor ou curador, de
qualquer das partes.
Art. 59. O impedimento ou suspeição decorrente de
parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes; mas. ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, nSo funcionará o sogro, o padrasto, o cunhado, o
genro ou enteado de quem for parte no processo
Art. 60 Aplica-se aos funcionários ou serventuários
da Justiça o disposto no art 51 e seu parágrafo.

Ce»snçSo do«
Impedimentos
«'ns causa»
de «aspeis»»

Provocação

,
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2.

Dos Peritos e Interpretes

oim-ipiina judlolArla

Art. 61. Os peritos e intérpretes, ainda quando não
oficiais, estarão sujeitos à disciplina judiciária

nmignnçfio

Art. 62. As partes não intervirão na nomeação de
peritos e intérpretes.
Art 63 O perito ou intérprete nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo sob pena de
multa de três dias de seus respectivos vencimentos. Sc
esses oão forem fixos, o juiz arbitrará a multa.

«brignçao de
nrelijir

Parágrafo único. Incorrerá na mesma pena o perito
que. sem justa causa, provada imediatamente:
a)

deixar de acudir ao chamado da autoridade:

6) não comparecer no dia • local designados para o
exame;
c i não apresentar o laudo, ou concorrer para que a
perícia não seja feita nos prazos estabelecidos.
Mandado u*
romiuvfto
Impedimentos
Indignidade
Incomnatliiiildnde
Incnparldnde
Saspelçflo

Art. 64. No caso de oSo comparecimento do perito,
sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua
condução.
Art 65. Não poderão ser peritos:
I — Os que estiverem sujeitos à interdição de direito
mencionada no n.° II. do art. 78 do Código Pendi:
H — os que tiverem prestado depoimento no processo
ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia:
III — os analfabetos e os menores de 21 anos.
Art. 66
É extensivo aos peritos, no que lhes for
aplicável, o disposto sobre suspeição dos juizes.
CAPÍTULO li

Parágrafo único. A acusação e a defesa não podem
•ser c o n f i a d a s ao mesmo membro do Ministério Público.
Art. 63. Cabe ainda ao Ministério Público intervir
-ou opinar nos casos previstos neste Código, praticar os
a!os que lhe são cometidos e fiscalizar o cumprimento da
lei.
Art. 69. Não pode funcionar no processo o membro
<io Ministério Público:
I — se nele já houver intervindo como juiz. defensor
do acusado, autoridade policial ou auxiliar da Justiça, seu
cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, cm linha reta ou
colateral, nté o 3.° grau, inclusive;
II — se ele próprio houver desempenhado qualquer
dessas funções ou servido como testemunha;
III — se ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim. em linha rcta ou colateral até o 3.° grau.
intlusive, for parte ou diretamente interessado no feito.
Art. 70. Ocorrerá a suspeição do rnsrnbro do Ministério Público:

l

Do Ministério Público

Art 67 Cabe ao Ministério Público, no processo
penal:
I — funcionar como órgão de acusação:
a) promovendo a ação penal pública como parte principal:
b) assessorando o querelante. como parte secundária,
na ação penal privada;
II — funcionar como órgão de defesa dos réus que. por
serem pobres. n3o possam constituir advogados.

SuspclrSo

I — ré for amigo intimo ou inimigo capital do acusailo ou do ofendido:
II — se ele. seu cônjuge ou parente, consanguíneo eu
•afim, até o 3.' grau. inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha cie ser julgado pelo acusado
ou pelo ofendido;
III — se houver aconselhado a parte contrária:
IV — se for tutor ou curador, credor ou devedor da
parte contraria:
V — se for sócio, acionista ou administrador de sociedade de qualquer modo ligada à parte contrária.
2
Do Assistente
Ari. 71. O ofendido, seu representante e seu sucessor
(art 2ó, 5 1 ° ) , podem habiiitar-ie a intervir uo processo
como assistente do Ministério Público

DAS PARTES
Secão / — Do Acusador

Impedimentos

Art. 72. Cabe ao juiz do processo, ouvido o Ministério Público, conceder ou negar, a admissão como assiistente em despacho irrecorrível.
Art. 73. O assistente será admitido er.quanío não
passar em julgado a sentença e receberá a causa uo estado
•em que ss schar.
Ari. 7-i. O ofendido que for também acusado no
tnesmo processo n3o poderá intervir como assistente do
Ministério Público. Absolvido por sentença passada em
julgado, perde essa qualidade e pode, daí por diante, habilitar-se à assistência.

esBoas tntlíuIndtui jmra a
aric*Mt2m*ift na
Ministério
Pílòílco
para a
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Ato» permitido*
Art. 75. Ao assistente será permitido propor meios
ao assistente
cje prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo
e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os
recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele
próprio.
AdmUsSo de
Parágrafo único O juiz. ouvido o Ministério Público,
provas pródecidirá acerca da realização das provas propostas pelo
!><>» rns
assistente.
Abandono

Art. 76. O processo prosseguirá independentemente
de novo aviso ao assistente, quando esse. notificado,
deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou
do julgamento, sem motivo de força maior, devidamente
comprovado.

§ 4.' Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de mil a cinco
mil cruzeiros a prestar seu patrocínio aos acusados, quando
nomeados pelo j u i z .
§ 5.° O defensor n5o poderá abandonar o processo
senão por motivo imperioso, a critério do juiz, sob pena
de multa de dois mil a dez mil cruzeiros.
§ 6.° A falta de comparecimento do defensor, ainda
que motivada, não determinará o adiamento de Eto algum
do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que
provisoriamente ou para o só efeito do ato.
§ 7.° Não poderão funcionar como defensores o cônjuge ou os parentes do juiz. consanguíneos ou afins, em
linha reta ou colateral, até o 3.' grau inclusive.
A r t . 81

3
Pecsoaa Intitulado* porá mover açfto penal
privada

Art 77
nadas no art

Podem ser querelantes as pessoas meneio26 e seu parágrafo e no arl 27

Secão // — Do Acusado e de seu* Defensores
e Curadores
Acnsndo

Qiiane-acasado

Identltlcaçflo
nominal

Defensor

Ao acusado incapaz dar-se-á curador.

Curador

Do Querelante

Art 78
Considera-se acusado aquele a quem e impu*
tada a prática de infração penal em denúncia ou queix»
aceitas.
Parágrafo único
Equipara-se ao acusado o sujeito
contra o qual é exercido qualquer ato de coerção, real ou
pessoal, antes da denúncia ou da queixa O quase-acusado
gozará das garantias concedidas ao acusado apenas para
a defesa dos bens jurídicos atingidos pelo ato coercitivo
Art. 79 A impossibilidade de identificação do acusado
com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos n£o
retardará o processo quando certa a identidade física A
qualquer tempo, no curso do processo ou da execução da
sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á
a retificação. por termo nos autos, sem prejuízo da
validade dos atos precedentes.
Art 80. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido. será processado ou julgado sem defensor
§ 1." A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião dointerrogatório
§ 2." Se o acusado não o tiver ser-lhe-â nomeado
defensor pelo juiz. ressalvado o seu direito de. a todo
tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo
defender-se, caso tenha habilitação
§ 3.° O acusado, que não for pobre será obrigado
a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelojuiz.

Título III

DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
CAPÍTULO I

DOS PRESSUPOSTOS EM GERAL
Art 82
São pressupostos processuais os requisitos
de existência e de validez do processo.

Conceito

Art. 83. Para que exista processo são necessárias:
a) Denúncia ou Queixa; a Representação ou a Requisição quando a lei penal as exigir: ou. nos processos
por contravenção, a i n i c i a t i v a da autoridade, mediante Portaria ou Auto de prisão em flagrante;
fc) a intervenção do órgão iurisdicional;

Pressupostos de
existência

c) a citação do acusado ou seu comparecia! ento espontâneo.
Art. 84. A validez do processo exige:
a) que seja regular a Denúncia ou a Queixa, a Representação ou a Requisição nos asos em que a lei as
exige, e, nos processos por motivo de contravenção a Portaria da autoridade ou o Auto de orisáo em flaorante;
b) que o juiz seja insuspeito e o juiro competente;
c) que a citação seja regular;
d) que o liligio não pccda 'lê julgamento em outro
processo quer no mcsrno. que cm outro juizo (litispendênc i a ) . e não tenha sido dirimido por sentença passada em
julgado (coisa j u l g a d a ) .
c) que as partos sejam capazes.
Art 85. A f;.lt;i de pressuposto deve ser alegada
nos três dias seguintes à citação, a menos que decorra de
motivo superveniente.

Pressupostos
de validez

Arcrdfcao do
Inexistência ou
de i n v á l i d o s

18
Declaração de
laexUtfnrla ou
de nnlldadci
anulação
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Art. 85. Quando o juiz verificar de oficio ou mediante alegaçflo da parte interessada, a falta de pressuposto
de existência, declarará inexistente o processo. Quaudo
concluir pela falta de pressuposto de validez:
a) se o Vicio for sanável, mandará sana-lob) se insanável, declarara a nulidade ou decretará a,
anulação, como couber.
CAPÍTULO n
DOS PRESSUPOSTOS EM ESPÉCIE
I — Pressupomos de existência
l . Da denúncia e da queixa

Denuncia

Queixa

Conteúdo da deofiDrla f d»

Receatsldnde

da

rrprrnontaçflo

ou tln requl'

•Içfio
Retrntabilldade
Succia&o

Prazo para a
ni>ro?u-n!."içfio tJa

lieproRrutnçflo
«a da Reqali i;!:o

Art. 87 Denúncia ê a acusação tormal teita pelo
Ministério Público contra o autor de crime de açSo pública.
e o consequente pedido de que seia processado
Art S8 Queixa é a acusação -ormal. teita pelo
ofendido seus representantes ou sucessores contra o autor
de crime de ação privada e o consequente pedido de que
se]a processado
Art. 89 A denuncia e a queixa conterão:
I — a designação do |uiz a que se dirigirem;
II — o nome e a qualificação do acusado ot csc!a~
recixeatos pelos quais seja oossivej identificá-lo,
III — a assinatura do acusador:
IV — a exposição do teto criminoso coia todas as
suas circunstâncias:
V — a classificação do crinas;
VI — o rol das testemunhas ou indicação daj provas
em que a acusação se baseie
2
Da Representação e da Requisição
Art 90
Nos crimes de ação pública para cujo
processo a Lei Penal exigir Representação ou Requisição,
não poderá ssr aberto Inquérito ou apresentada Denúncia
será que a exigência tenha sido satisfeita.
Art. 91
A Representação e a Requisiç5o são retiráveis ate o oferecimento da Denúncia
Art. 92. No caso de morte do ofendido, ou quando
declarado ausente por decisão judicial u direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou
Irmão.
Art. 93
Se a Representação ou ^ Rc.~quisii.ac não
for apresentada dentro de seis meses, operar-se-á a
decadência
Parágrafo único. Esse prazo se contara do dia em
que a pessoa que por lei pode apresentar a representação
ou fazer a requisição souber quem (• o autor do crime

Art. 94
A representação poderá ser oferecida por
procurador com poderes especiais. Da procuração deverá
constar a menção do fato.
Art 95. A representação poderá ser dirigida ao
juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial
Art 96. A representação poderá ser feita oralmente
ou por escrito.
Parágrafo único. Se feita oralmente ou. no caso de
ser escrita, se n2o estiver autenticada com a assinatura
de quem a faz, será a representação reduzida a termo,
perante a autoridade a que tiver sido dirigida.
Art. 97. Sempre que possível, a representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do
fato e da autoria.
Art. 98. O Ministério Público requisitará à autoridade policial a instauração de inquérito, se entender que a
representação não está instruída com elementos que lhe
permitam, desde logo, oferecer denúncia.
3.

Representação
Celta por prócurador
Deitlnntari»

Forma

InforroaçOe»

inquérito

Da intervenção do órgão (urisdicional

Art. 99. A apresentação da denúncia ou da queixa
estabelece vinculo processual entre o Autor e o Juiz, que.
como órgão do Estado, é obrigado a dizer se aceita ou rejeita a acusação. (Art. 551.) A citação do acusado cria
vinculo processual entre o Juiz, como órgão do Estado, e o
acusado.
Art. 100. Os atos coercitivos praticados pelo Juiz
contra o indiciado durante o inquérito policial (manutenção
da prisão cm flagrante, decretação da prisão preventiva,
ordem de sequestro, aplicação provisória de medida de
segurança ou de interdição de direito, etc.), criam vínculo
processual entre o juiz, como órgão do Estado, e o indiciado, que passa a equiparar-se ao acusado, para defesa
do bem jurídico atingido.
Art. 101
Nos processos por motivo de contravenção iniciados na Policia, a relação processual se perfaz
(entre Juiz e acusado) com o primeiro ata processual praticado pelo )uiz.

Vtnrolos

Qnase-a ousado

Relaçflo nos
processos de
contravenção

Seção // — Pressupostos de validez
l. Regularidade da Denúncia, Queixa, Representação,
Requisição, Portaria ou Auto de Prisão em Flagrante
Art. 102. Reconhecida qualquer irregularidade da
Denúncia, Queixa. Requisição, Portaria ou Auto de PrisSo
em Flagrante, o juiz mandará saná-la. Se o vicio for
insanável, declarará a nulidade ou decretará a anv.laçSo
c!o processo, como couber.

Irregularidade
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2.
AbttcnçSo

nccnsa

Aceitação

Rejeição

rrciibnctto

Decisão

Suspensão do
processo prlncipol
SnspeiçBo de
Juiz coiegindo

Recusa
Julgamento

Insuspcição

Art. 103. O juiz que se declarar suspeito motivará o
despacho.
§ 1.° Se a suspeiçâo for de natureza intima, comunicará os motivos ao órgão disciplinar competente.
§ 2." O não-cumprimenío desse dever sujeitará o juiz
à pena de advertência.
Art. 104. Quando qualquer das partes pretuider recusar o juiz. deverá fazê-lo em petição assinada por ela
própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as razões acompanhadas de prova documental ou
do rol de testemunhas.
Art. 105. Se reconhecer a susueição. o juiz sustará
a marcha do processo, mandará jun*ar aos autos o requerimento do recusante com os documentos que o instruam
e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa
dos autos ao substituto.
Art. 106. Não aceitando a suspeiçâo, o juiz mandará
autuar em apartado o requerimento, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instrui-la e oferecer testemunhas,
e, em seguida, determinará sejam os autos apartados remetidos, dentro em vinte e quatro 'ioras, ao juiz ou tribunal
a quem competir o julgamento.
§ ]° Se a suspeiçâo for de manifesta improcedência,
o juiz ou relator a rejeitará liminarmente.
§ 2" Reconhecida, preliminamente, a relevância da
arguição, o juiz ou tribunal, com citação das panes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas seguindo-se o julgamento, independentemente de mais a.egações.
Art. 107. Julgada procedente a arguição, ficarão
nulos os atos do processo princioal, pagando c, juiz as
custas no caso de erro inescusável; -ejeitada, evidfnciandose a malícia do ^excipiente, a este será imposta a multa de
dois mil a cinco mil cruzeiros.
Art. 108. Quando a parte r ontrária reconhecer a
procedêacia da arguição, poderá r.er sustado, a sei. requerimento, o processo principal, até que se julgue o incidente da suspeiçâo.
Art. 109. Nos tribunais, o juiz que se julgar suspeito
deverá declará-lo nos autos e: se for revisor, passará o
feito ao seu substituto na ordem da precedência; se for
relator, apresentará os autos era mesa para nova distribuição.
§ 1° Observar-se-á, quanto à arçjiiição pela parte, o
disposto nos arts. 104 a 107, no que lhe for aplicável, atendido, se o iuiz a reconhecer, o que estabelece este artigo.
§ 2' A suspeiçâo, se não for reconhecida, será julgada pelo tribunal pleno, funcionando como relator o oresidsnte. Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente.

Art. 110 SP for arguida a suspeiçSo de òrg5o do
Ministério Público o juiz. depois de ouvi-lo decidirá sem
recurso, podendo antes admitir a produção de provas no
prazo de três dias.
Arf 111. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e o? serventuários ou funcionãno5 da Justiça, decidindo o |uiz de plano e sem recurso, a vista da matéria alegada e prova imediata
Art. 112 A suspeição dos lurados devera ser argiilda oralmente, decidindo de plano o Presidente do Tribunal do Júri, que a rejeitará se. negada pelo recusado. oSo
for imediatamente comprovada, o que tudo constará de
ata
Art 113
Poderá ser oposta suspelçao as autoridades
policiais nos atos do inquérito, e deverSo elas declarar-se
suspeitas, quando ocorrer motivo legal
3

Serventurarloa
etc
Jurado

Autoridade
policial

Capacidade processual

Art l 14 São incapazes de praticar pessoalmente os
atos do processo, como autor ou como acusadoos que sofrem de mórbida perturbação mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado ou, de grave
anomalia psíquica:
os menores de 18 anos.
Art 115
Os incapazes ser3o representados:
quando autores, por qualquer dos pais, por tutor ou
por curador:
quando acusados, por curador
Art 116. Se o incapaz não tiver pai. mãe, tutor ou
curador, ou colidirem os interesses dele com os de qualquer
desses, será representado por curador especial, nomeado
pelo iuiz competente para o processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público.
Art. 117 A mulher casada n3o poderá ir a juízo
corno autora ou como assistente do Ministério Público, sem
o consentimento do marido, salvo quando estiver dele separada ou luando for a ofendida e a queixa ou denúncia
for contra éte
Parágrafo único Se o marido recusar o consentimento, o juiz poderá supri-lo.
Art 118
As pessoas jurídicas serSo representadas
na forma dos respectivos contratos ou estatutos ou. no silêncio destes, pelos diretores ou sócios-gerentes.
4

Ministério
Pflbllco

Incapacidade

Representação

Cotlafio de

MuIIíer caiada

Penoaa Inrfdlcaa

Litígio nSo-pendente

Art. 119. O litígio pende de julgamento a partir da
citação do acusado; desde então existe litispendêncla

Lltlspendíncl»
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Declaração tle
IltlapendCncia

Ai-grnlçSo

Art. 120. Cada litígio aão p.xíe ser cbjeto de niais
Ae ura processo.
Art. 121. Se o juiz reconhecer qu? o litígio proposto a seu julgamento já pende de decisão cm outro processes
mandará j u n t a r os novos autos aos interiores; se c primeiro processo correr cm outro juízo, para ele serão remetidos
os novos autos.
Art. 122. Qualquer das partes Dodcrã arguir, verbalmente ou por escrito, a existência <!i anterior processo sobre
o mesmo litígio.
Art. 123. A arguiçSo de litispendência será intruida
com certidão passada pelo cartório do iuízo ou pela secretaria do Tribunal perante o qual esteja cm curso o outro
processo.
Art. 124. Se o arguente não puder apresentar desde
logo íi prova da alegação, o juiz poderá conceder-lhe
r-razo para que o fnça; nesse caso fica à discrição do
juiz suspender o processo ou nele prosseguir.
Art. 125. O juiz ouvirá a parte contrária, e decidirá
de plano.
5.

Declarajao de
oficio

Argui efio

Umtfpc objctlVOB

Limites anbjetlvos

Deeiarnçfio de
oficio

Coisa n2o julgada

Art. 126. Se o juiz reconhecer r;ue o litígio proposto a seu julgamento já foi definitivamente julgado por sentença irrecorrivel e imutável (cousa m i g a d a ) , mandará arquivar a nova denúncia ou queixa, declarando a rarão por
que o f a z .
. A r t . 127. Qualquer das partes poderá arguir, verbalmente ou por escrito, a existência de antcrioi sentença
passada em julgado.
Parágrafo único. Será reduzida a termo a arguição
feita oralmente.
Art. 128. Para dctermkiar 03 limites objctivos da
coisa julgada deve ter-se cm vista o litígio que é objeto
do processo em via principal.
Parágrafo jnico. As questões decididas mcidcntalmentc n3o são alcançadas pela coisa julgada, mas questões cuja decisão é indispensável à conclusão da sentença
transitada em julgado não podem ser novamente decididas.
Art. 129. A coisa julgada opera somente em relação às partes, não alcançando quem não foi parte no processo.
. 6. Competência
Art. 130. Em qualquer fase do processo, se o |uiz
reconhecer a existência de causa que o torne incompetente,
declará-lo-á nos autos c os remeterá ao juízo competente.
Art. 131. A alegação de incompetência do juízo poderá ser feita verbalmente ou por escrito. No primeiro
caso. será tomada por termo nos autos.

— 23 —
Art. 132. Alegada a incompetência do juízo, será
ciada vista dos autos à psrtc contrária para que diga sobre
a arguição.
Art. 133. Se for aceita" a alegação, os autos serão
remetidos ao juízo competente. Se for rejeitada, o juiz
continuará no feito.
A)

Aceitação ou
rejeição

Critérios para determinação de competência.

Art. 134.

A competência do foro será determinada:

I — pelo lugar da infração:
II — pela residência do acusado;
III — pela prevenção.
Art. 135. Dentro de cada íôro. a competência do
juízo será determinada:
I — pela natureza da infração;
II — pela distribuição.
Art 136. Em cada processo, a competência funciona! dos juizes obtdecerá às normas contidas nesta lei, nas
de organização judiciária c nos Regimentos Internos dos
Tribunais.
Art. 137. Não prevalecem os critérios de determinação da competência indicados nos dispositivos anteriores
cm caso de:
I — conexão ou continência;
II — prerrogativa de função;
III — desaforamento.
Art. 138. Para determinar a competência, levar-se-á
cm conta o momento em que se inicia o processo, e não o
tempo em que foi praticada a ir.frnc.So.
B)

Aaílêncía da
r arte contrária

Competência
4o (Oro

Competência
do Juízo

Competência
funcional
Causas modificadoras úa
competência

Da competência do foro.
l.

Competência pelo lugzr da infração

A r t . 139. A competência será. de regra, dfterminada pelo lugar da ação ou omissão; uo caso de tentativa,
pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
A r t . HO. Os crimes cometidos em qualquei embarcação nas águas territoriais da República, ou nos rios e
lagos fronteiriços bem como a bordo de embarcações nacionais, em alto mar, serão processados pela justiça do
primeiro porto brasileiro cm que tocar a embarcação,
após o crime, ou, quando se afastar do País, pela do
úitiiao em que houver tocado.
A r t . 141. Os crimes praticados a bordo de neronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao
território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente
ao território nacional, serão procescndcs pela justiça da
comarca em cujo território se verificar o pouso após o
crime, ou pala da comarca de oncie Louvor partido a
aeronave.

Crime praticado
Ijitelramente HO
Brasil
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Crime à dlatsncia e crime de
trflnsito

Art. 142. No caso de crime somente em parte cometido no território nacional, a competência do foro brasileiro se determina de acordo cora as seguintes regras:
I — se, iniciada a execução em território estrangeiro,
o crime se consumar no Brasil, será competente o foro
do local onde se houver produzido o resultado.
II — se iniciada a execução era território nacional, o
crime se consumar fora dele, será competente o foro do
lugar do território nacional em que se houver praticado o
último ato de execuçSo,
III — na hipótese de -tentativa cera competem? o foro
do lugar em que, no Brasil, houver sido praticado o ultimo
ato de execuçSo.

Incerteia

l.ngar do i n f r n
cflo <le»r-onheeldo

Acto prlvnrtn

Crime pratica.
do fora rio ter>
rltSrlo nacional

Art 143. Quando incerto o limite territorial entre
duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a (unsdiçâo
por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas
de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-â pela
prevenção
2
Da competência pe!a residência do acusado
Art 144 Se n5o for conhecido o lugar da infração,
a competência regular-se-á pela residência do acusado
Parágrafo único Se o acusado tiver mais de uma
residência ou não tiver nenhuma, ou forem vários os acusadores e com diferentes residências, a competência só determinará pela prevenção.
Art 145. Nos casos de ação privada o cjuerelante
poderá preferir o foro da residência do querelado, ainda
que seja conhecido o lugar da infraçSo
Art 146. No processo por crimes praticados fora do
território brasileiro, será competente o luizo da Capital do
Estado onde houver por último residido o acus3do
Parágrafo único. Se o acusado nucca houvej residido no Brasil, será competente o foro da Capita! da República
3

Inaerteza

Da competência do foro pela crevençSo
Art 147. A competência do foro firmar-se-á pela
prevenção quando não for possível determinar o lugar da
infraçSo penal, especialmente
J — quando incerto o limite territorial entre nuas ou
mais lurisdições,
TI — quando incerto o lugar da infração por ter sido
praticada na divisa de duas ou tnats lurisdições;
III — quando se tratar de mfraçSo piuríssubsisíente
(crime permanente, etc J, praticada em territórios de duas
ou mais jurisdições,
«
IV — quando o acusado tiver mais da uma residência
ou não tiver nenhuma ou forem vários os acusador e com
•diferentes residências.

Art. 148. Considerar-se-á prevenío o juiz que, por
primeiro, praticar qualquer ato do processo, ainda que anteriormente à fase judicial.
C)

Da competência do juízo.

\. Pela natureza da iníração
Art. 149. A competência pela natureza da infração
será regulada pelas leis de organização judiciária, ressalvada a competência constitucional do Tribunal do lOrt.
Parágrafo único. Sem prejuízo da competência que
lhe possam atribuir as leis de organização judiciária, caberá
obrigatória e privativamente ao Tribunal do Júri, o julgamento dos crimes previstos nos arts. 117, 117 § 1.°,
117 § 2° 119 120. 120 § 2°, 120 § 3°. 121. 122, 123,
124, 125. 128 do Código Penal.
Art. 150. Se, iniciado o processo perante um juiz,
houver desclassificação para infração da competência de
outro, a este será remetido o processo, salvo se mais gra•duada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá
sua competência prorrogada.
§ 1° Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração
para outra de competência de juiz singular, a este será remetido o processo:
§ 2.' Se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu Presidente caberá proferir a sentença.
2. Da competência por distribuição
Art. 151. Quando, no mesmo foro, houver mais de
•um juízo competente em razão da matéria, a competência
se fixará pela distribuição.
Parágrafo único. A distribuição realizada era virtude de ato anterior ã fase judicial do processo prevenirá o
juízo.
D)

Precedência

Matéria de organlzacSo Jn«lidaria

Descla«»lflcacão. Prorrogacflo de competêncla

Pluralidade de
jnlxos competentes
ratlone materlae

Das causas modificadoras da competência.
l.

Da conexão e da continência

Conexão objetiva
Art. 152. Haverá conexão objetiva quando, com vários fatos forem praticadas várias inírações, de tal modo
•que:
I — tenham todas uma causa comum;
II — ou uma seja causa de outra;
III — ou tenham sido praticadas ao mesmo tempo ou no
mesmo lugar:
IV — ou uma tenha servido de ocasião favorável à
•outra.
Art. 153. Haverá conexão de provas quardo:
a prova de uma infração ou de qualquer de suas cir•cunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Coucxflo substanilva
Cansa comam
causa < e efeito
Ocasião corani»
Ocasião favorivel
conexão pro-
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Pluralidade
aatitfilva

Vis Idade

Pluralidade
sul:je(!va
Unidade

Dntdnde de
processo
Prorrogação de
competência

Jufzn prevaIrnte

Separação obrf

Conexão subjeíiva
Ari. 154. Haverá conexão subjctiva quandoI — mais de um sujeito, cora diversos ratos praticar
várias infrações. cias sempre com o mesmo desígnio:
II — o mesmo sujeito, cota diversos fatos, praticar
várias inflações, todas coo o mesmo desígnio.
Continência
Art. 155. Haverá continência:
! — no caso de vários sujeitos sereia co-autores da
mesma infração;
II — na hipótese cie um único sujeito praticai várias
iEÍrsçúes cm concurso formal.
Consequências processuais da ronexSo e da continência
Art. 156. Far-se-â um só processo se houver conexão ou continência, salvo no concurso entre a jurisdição
comum e a militar.
Art. 157. Em caso de conexão ou de continência, o
juízo prevalente. na conícrmid-ade do artigo 159 terá sua
competência prorrogada para processar pelas infrações cujo
conhecimento, de outro modo, não lhe competiria
Art. 158. Verificada a reunião dos processos cai virtude de conexão ou continência, ainda que no processo da
sua competência própria venha o juii ou tribunal a proferii sentença absolutória ou que desclassifique a infracão
para outra que não se inclua na sua competência coaíinuará ele competente em relação às demais infrações.
Art. 159. Na determinação da competência resultante de conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:
I — no concurso entre a competência do júr e a de
outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a do júri;
II — no concurso de jurisdições da mesma categoria:
a) preponderará a competente para o processo da
infração à qua) tõr cominada a pena mais grave;
b) prevalecerá a competente para o processo do
maior número de infrações, se as respectivas per.as forem
de igual gravidade;
r) firmar-sc-á a competência pela prevenção, nos
outros casos;
III — no concurso de jurisdições c'e diversas categorias,
predominará a de maior graduação;
IV — no concurso entre a lurisdiçSo roaium e e especial,
prevalecerá essa.
Art. 160. Cessa a unidade de processo se, ezisindo vários acusados, sobrevir,- a qualquer deles, após a infração, insanidade mental.
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*-t. 161. Separar-se-So soaieate os julgamentos:
i — se. de várip3 acusados, algum estiver toragido
e aao puder asr julgado à revelia;
II — se os defensores de dois eu mais réus não acordarem an recusa de jurado.
Art. 152 O juiz poderá separjr 03 processos:
I —• quando as mlrações houverem sido praticadas em
slíui-.çôes de tempo e lugar diferentes;
II — quando Í5r excessivo o número de acusados, para
não lhes prolongar a prisão provisória;
III — quando ocorrer qualquer uur.ro motivo que ele
próprio repute relevante.
2. Da competência por prerrogativa de íunçSo
Art. 163
À competência por prerrogativa de função
cSo acarreta privilégio, em favor de qualquer pessoa, nem
exc^ção. em seu desfavor: nSo decorre da natureza do crime
e sim th dignidade tia função exercida pelo agente; a
prerrogativa é da função e a competência especial em razão dela cessa, para cada pessoa, quando essa deixa de
exercê-la
Art 164 As normas sobre competência poi prerrogativa de função devem ser interpretadas estritamente
e n3o admitem aplicação analógica
Art. 165

Compete originariamente;

I — ao Supremo Tribunal Federal:
a) o processo por crime coaiuin praticado pelo Presidente da República;
fc) o processo por crime comum praticado pelos Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal ou oelo Procurador-Gera) da República;
c) o processo por crime praticado pelos Ministros de
Estado, juizes dos tribunais superiores federais desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios. Ministros do Tribunal Of Contas e chefes de missão diplomática em caráter permanente
II — aos Tribunais de Justiça
a) o processo por crime cora-un praticado pó. juizes
de Tribunais de alçada ou por íuizes d? inferior instância:
í>) os processos por crime coraurn praticado por
aqueles a quem as constituições cios Estados ou leis orgânicas de Territórios ou do Distrito Federal atribuam essa
prerrogativa de função
c) o processo por crime praticado pelos órfãos do
Ministério Público:
d) o processo por crime prsticado por cquéies a
quem as leis de organização judiciária atribuam essa prerrogativa de funçSo

parcial

tacultntlva

COBcelto
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§ 1° A competência regulada ucste artigo:
a) não exclui aquela que, na conformidade das leis
pertinentes, têm o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais de Justiça para os processs por crime de responsabilidade;
b) estende-se aos processos por crimes praticados em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União;
c) refere-se, também, aos processos p'oi crime doloso contra a vida, praticado pelas pessoas que de acordo
com a Constituição Federal gozam de foro especial por
prcrroejativa de função.
§ 2" A competência dos Tribunais de Justiça por
prerrogativa de f u n ç ã o não lhes estende a jurisdição para
fora dos respectivos territórios estaduais: competente para
o processo será sempre e somente a Justiça do Estado '.'m
que o crime houver sido perpetrado.
3.
CasOB

Art. 166.Se o interesse da ordem pública o recln1
mar ou houver dúvida sobre a segurança pessoal do acusado, ou, nos casos da competência do j ú r i . sobre a imparcialidade dos jurados, o Tribunal competente para conhecer dos recursos poderá desaforar o processo e aforá-lo cm
comerca ou termo próximo onde não subsistam 3s razões
do d e s a f o r a m e n t o . A providência poderá ser tomada a
requerimento das partes ou em virtude de representação do
j u i z e sobre ela será sempre ouvido o Ministério Público.

E)
Cano»
Posiilvo

Do desaforamento

Dos conflitos de jurisdição c de competência.

Art. 167.

Haverá conflito:

I — quando duas ou mais autoridades judiciárias en-

tenderem, ao mesmo tempo, que lhes cabe
mesmo processo;
Nrgntiv»

vivrir.-io.Sr>

conhecer <k>

II — quando cada uma de duas autoridades judiciárias
entender, ao mesmo tempo, que cabe à outra conhecer
do mesmo processo.
Art. 16S.

O conflito poderá ^cr suscitado:

I — pela parte interessada;
II — pelos órgSos do Ministério Público, junto a qualquer dos juízos em dissídio;
III — por q u a l q u e r dos juizes ou tribunais cru causa.
Maneiro d t
»n*ci<ar

A r t . 169. Os juizes e tribunais, sob a forma de reprcsentncão, e a psrtc interessada, sob a de rcquerimciiio,
darão ao Tribunal competente ciência escrita e ciixi:
ciada do conflito, f u n d a m e n t a n d o as alegações e lunta •
documentos cornprobatórios. Quando negativo o c < j , j i í ' ! t > .
os j u i z e s e t r i b u n a i s poderão suscitá-lo nos próprios autos
do processo.

Art. 170. O processo de conflito será distribuído a
um relator que pedirá informações aos conflitante remetendo-lhes cópia da representação ou do rcouerimento.

Procedi monto
nn nuperlor
tnstfiocla

Art. 171. Distribuído o feito se o conflito for DOsiíivo o relator poderá determinar 'tnediatamentF que se
suspenda o andamento do processo
Art. 172. As informações terão crestadas nn orazo
marcado pelo relator.
Art. 173. Recebidas as informações será cuvido r>
Ministério Público

Suspensão

Prnro
A 111! i«'rií-ín rto

Mlnlstírio
PfihUco

Art
174
Depois de ouvido o Procurador-Geral. o
conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligências

Julgamento

Art. 175. Proferida a decisão, as cópias necessárias
serão remetidas, para a sua execução, as autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem suscitado

Execução

Art 176
Os tribunais, mediante avocatória. restabelecerão sua competência sempre que invadida por juizes ou
tribunais inferiores

A vocnt6rf«

Título (V
DOS ATOS PROCESSUAIS
CAPÍTULO

DOS FATOS ATOS E NEGÓCIOS EM GERAL
A r t . 177
O processo é uma ^equéncin ordenada de
fatos, atos e negócios processuais

Processo

Art. 178
Fato processual é todo acontecimento narural que tem influência oo processo

Fato

A r t . 179
Ato processual ? fôda ação humana relê
"ann- para o processo
Art. ISO
Negócio processual e toda manifestação
de vontade de que resulta consequência relevante oara o
processo.
Art 181
Atos singelos e negócios singelos são aqueles para os quais a lei não orescrevi- torma essencial: gtos
solenes e negócios solenes, aqueles para os quais a lei
exige determinada forma.

CAPÍTULO n
DA FORMA, LUGAR E TEMPO DOS ATOS E
NEGÓCIOS PROCESSUAIS
Art 182
Nenhum ato ou negócio 6 deixado ao arbítrio de quem o oratique. ainda nue seja autoridade.
Art 183
O ato ou negócio para o qual a lei não
impõe forma, lugar ou tempo detçrmiri.idos. é deixado à
prudência de quem tenha de pratic:':- : "

arbitrário
Ato discricionário
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Forma

Postura

Policiamento

Expectadores

Acusada

Oportunidade

Prazos — Stemra

Art 184. As audiências, as sessões e os atos processuais serão. em regra, públicos e se realizarão na sede
dos juízos e tribunais, corr assistiríeis dos escrwles, do
secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, cm
dia e hora certos, ou previamente designados.
§ 1° Se da publicidade do cito processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o iuiz ou o tribunal, câmara, ou 'urina,
poderá de oficio, ou a requerimento, da parte o1 do Min'stcrio Público determinar Que ieja '.-lê realizado - portas
fechadas limitando o número de pessoas que Dossair estar
presentes
§ 2° As audiências, as sessões e demais atos processuais. em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz ou em outra casa por ele especialmente
designada
Art
]85
Nas au d iênc ; as ,, nas senões, os advogados, as partes, ca escrivães e es espectadores poderão estar
sentados. Todos, porém, se Iev-ia*ar3o quando st dirigirem aos juizes uu quando cites se k-vaníarern para qualquer
ato do processo.
Parágrafo único. Nos atos rl-i 'nsírução criminal perante os juizes singulares, os advogados poderão requerer
sentados.
Art 186. A policia das audiências e das sessões
compete aos respectivos juizes ou ,10 presidente do Tribunal pleno, câmara, ou turma que poder3o determinar o que
for conveniente à manutenção da ordem. Pa"a tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua
disposição.
Art. 187
Os espectadores das audiências ou daa
sessões n3o poderão manifestar-se.
Parágrafo único. O juiz ou o presicientí fará retirar
da sala os desobedientes, que, em caso dt: resistência serão
presos c autuados.
Art. 188. Os atos de instrução ou lulgamenío prosseguirão COÍD a assistência do defensor, se o acusado se
portar inconvenientemente.
Art. 189. Excetuadas as sessões de julgamento, que
não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os atos
do processo poderão ser praticados em período de férias,
em domingos e dias feriados. Todavia, os julgamentos
Iniciados em dia útil n3o se interromperão pela supcrveniência de feriado ou domingo.
A r t . 190. Os prazos serio contínuos e fatais, não
se interrompendo por férias, domingo ou dia fcriaco.
Parágrafo único. N3o convrão os prazos, se houve/
impedimento do juiz, fôrça-maior, ou obstáculo judicial.
oposto pela parte contrária. Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o iuiz exceder poi
tctapo os prazos a ele fixados neste Código
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Art. 191. Não se computará no prazo o dia do coraêço, incluindo-se, porém, o do vencimento.
Art. 192. Salvo os casos expressos, os prazos corre
rão
a) da intimação:
b) da audiência ou sessão cro que for proferida B
<iecisão. se a ela estiver presente a parte.
c) do dia era que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.
§ 1° Os prazos para o iuiz contar-se-ão do termo de
•conclusão
j 2.° Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do
termo de vista
Art 193 O escrivão, sob pena de multa de qul•nhentos a cinco mil cruzeiros e, na reincidência, suspensão
até trinta dias, executará dentro do prazo de dois dias os
atos determinados em lei ou ordenados pelo iuiz O escrivão que não enviar os autos ao juiz ou ao órgão do Ministério Publico no dia em que assinar termo de conclusão ou
de vista estará sujeito a sanção estabelecida neste artigo.
Art. 194
Os juizes singulares darão seus despachos
e decisões dentro dos prazos seguintes quando outros não
estiverem estabelecidos:
I — de dez dias. se a decisão for definitiva, ou interiocutória mista:
II - de cinco dias. se for interlocutória simples;
fll — de um dia, se se tratar de despacho de expediente
Art 195
Findos os respectivos prazos os tuizes e
membros do Ministério Público e escrivães estará- sujeitos
ao pagamento de Cr$ 100.00 (cem cruzeiros l coi dia z
perderão na contagem do tempo de serviço tantos dias
quantos forem os excedidos
Parágrafo único. A pena cominada neste artigo e
cobrável judicialmente e não enseja desconto em vencimentos,
CAPITULO

COmputo
Termo iniciai

i

Prnzos do
escrivão

Prazos <io
|D|Z

III

DOS VÍCIOS DOS ATOS OU NEGÓCIOS
PROCESSUAIS
Art 196
Constitui ilegalidade a inobservância de
norma legal sobre a forma, o lugar ou tempo de atos ou
negócios processuais.
• Art. 197
Constitui excesso de poder a prática de
•qualquer ato ou negócio tora dos casos admitidos, ordenados ou não proibidos en> lei

Ilegalidade

de

poder
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Abuso de poder

Inexltttnrla

Irri-rulnridmlr

Irritunlidade

Nalfdnde
ilato xenin)

Nnlldnde « s f r i r
to «crmu» f anã

labllldade
Atom nitlim

Aios anuláveis

DeclaroçAo fe
Efeitos

Casos de nulldnde

Art. 198. Constitui abuso de poder a prática de
qualquer ato ou negócio, embora nos casos e na forma»
lugar ou tempo legais, mas por motivos diversoi dos que
Fundamentam a lei.
A r t . 199. Consideram-se inexistentes os atas ou negócios aos quais falta elemento por lei considerado essencial.
Art. 200. São irregulares os atos ou negócios, embora com todos os elementos por lei considerados essenciais, quando:
l — praticados de boa-fé, decorrem, entretanto cie
vicio da inteligência (ignorância, erro) ou da vontade
(coação):
II — praticados de má-fé, com dolo, simulação ou
fraude.
Art. 201. São irritos, os atos ou negócios que. conquanto existentes e regulares, em si mesmos, fogem, não
obstante, ao rito legal.
Art. 202. São nulos (lato sensu) os atos ou negócios que, além de irregulares ou rrifos. causen. prejuízo
para a acusação ou para a defesa, ou para a apuração As
verdade ou para a decisão da causa.
Art. 203
Os atos ou negócios nulos (lato sensu)
poderão ser:
a) nulos (sfricío sensu);
•b) anuláveis.
Art. 204. Os atos ou negócios nulos ( s . 3 . ) nãoproduzirão efeitos até que sejam convalidados Itulidada
relativa) Se a nulidade for. por ei. considerada insanável, o ato nulo jamais produzirá efeitos (nulidade absoluta).
Art. 205. Os atos ou negócios anuláveis produzirão
efeitos até que sejam invalidados Se aSo for promovida a
invalidação os aios ou negócios anuláveis sempre produzirão efeitos.
Art. 206 A nulidade pode ser declarada; a anulação
tem de ser decretada.
Art. 207. A decisão que declara a nulidade produr
«feitos ejí tunc? a que decreta a anulação, produz efeitos
ex nunc
Art 208. A nulidade (s.s.) ocorrerá nos casos de:
I — suborno, incompetência ou suspeição do juiz;
H — ilegitimidade de parte;
III - ial a de:
a) denúncia ou queixa, requisição ou representaçãoe, nos processos de contravenções penais, portaria ou auto
de prisão em flagrante;
b) exame de corpo de delito, nos crimes que deixara
vestígios, ressalvada a possibilidade do exame indireto e
do suprimento pela prova testemunhal;
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c) citaçSo do réu para ver-se processar ou sua apresentação espontânea;
d) interrogatório do réu, quando presente;
e) acusação e defesa, com apresentação dr razões
(orais ou escritas, conforme o caso) e observâLCia dos
prazos respecrivos;
/) sentença de pronúncia, libelo e respectiva cópia
nos processos perante o Júri;
g) quorum legal para lulgamento nos tribunais;
h) presença de, pelo menos, quinze jurados para a
constituição do Conselho de Julgamento:
i) sorteio do número íegal de lurados;
j) quesitos e respectivas respostas, no Julgamento
perante o Júri;
k) incomunicabilidade dos jurados;
l) sentença.
Art. 209.
falta de:

A anulabilidade

ocorrerá nos casos de

a) nomeação de defensor ao réu presente que não
O tiver;
b) intervenção do Ministério Público nos afos de
processo por ele intentado e nos de processo intentado
pelo ofendido quando se tratar de crime de açao pública;
c) chamamento de réu para julgamento ptJo Júri
quando a lei não permitir o julgamento à revelia:
d) notificação das testemunhas arroladas ria denúncia, na queixa, na defesa prévia, no libelo ou na contrariedade, na forma estabelecida em lei;
e) intimação, nas condições estabelecidas ezi lei; para
a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso.
Art. 210. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido,
ou referente a formalidade cuja observância só â parte
contrária interesse.
Art. 211. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante
ratificação dos atos processuais.
Art. 212. A falta ou a nulidade da citação, da
intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare
que o faz para o único fim de argúi-la. O juiz ordenará,
todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando
reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito
da parte.
Art. 213. As nulidades previstas no art. 208, III,
letra «d» e 209, letras «a», «b», «c», «d> e considerar-se-So
sanadas:
I — se não forem arguidas, cm tempo hábil, de
acordo com a disposto no art. 216.

Casos tlr nnuInbllldade

Impeditivas

SttatOrfow
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II — s«, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim;
III — se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito
os seus efeitos.
Art. 214. Os atos, cuja nulidade não tiver sido
sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados
ou retificados.
Art. 215. A nulidade de um ato. uma vez declarada,
causará a dos atos que dele diretamcnte dependam ou
sejam consequência. O juiz que pronunciar a nulidade
declarará os atos a que ela se estende.
Art. 216. As nulidadcs deverão ser arguidas:
I — as da instrução criminal dos processos da
competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 592;
II — as da instrução crimina! dos processos de
competência do juiz singular e dos processos especiais,
salvo os sumários e sumarissimos, nos prazos para as
razões finais;
III — as dos processos sumário e sumnrisslmo, logo
depois de aberta a audiência e apregoadas as partes;
IV — as ocorridas posteriormente ã pronúncia, logo
depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes;
V — as de instrução criminal dos processos de
competência dos Tribunais, nos prazos das razões finais;
VI — se verificadas após a decisão da primeira
instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado
o julgamento do recurso e apregoadas as partes;
VII — as do julgamento em plenário, em audiência
ou em sessão de tribunal, logo depois de ocorrerem.
CAPÍTULO IV

DOS FATOS, ATOS E NEGÓCIOS PROCESSUAIS
EM ESPÉCIE
CHaçfio

citnçfio por
maneindo

Scção I — Das citações, notificações e intimações
Art. 217. A citação far-se-á por:
I — Mandado;
II — Requisição;
III — Precatória;
IV — Carta de ordem;
V - Edital;
VI — Rogatória.
Art. 218. A citação far-«e-á por mandado, quando
o acusado estiver no território sujeito à jurisdição do
juiz que a houver ordenado.

Art. 219. O mandado de citaç5o conterá:
I — a indicação do juízo;
II — o nome do acusado, ou, se for desconhecido,
os seus sinais característicos;
III — a residência do acusado se for conhecida;
IV — o firn para que é teita a citação;
V — a indicação do loca!, dia e hora em que o
citado deverá comparecer;
VI — a assinatura do escrivão e a rubrica do juiz.
Parágrafo único. Nos processos por crime de ação
privada o mandado deverá ainda conter o come do
qucrelante.
Art. 220. A citação por mandado será feita por
oficia) de justiça mediante entrega, ao citando, de contra-fé
de que conste também dia e hora da citação.
Art. 221. O oficial de justiça certificará a entrega
da contra-fé e sua aceitação ou recusa.
Art. 222 A citação será feita mediante requisição
nos casos e pelas formas seguintes:
I — na hipótese de estar solto o citando, a apresentação dele será requisitada ao chefe do respectivo
serviço:
a) se for militar;
b) se for funcionário público.
II — na hipótese de estar preso, a apresentação
será requisitada ao dirigente do estabelecimento em que,
se encontrar.
*
Art. 223. Quando o citando estiver fora do território
do juízo processante, a citação será deprecada ao juízo
do lugar em que se encontre.
Art. 224.

A precatória indicará:

I — o juízo deprecante e o juízo deprecado;
II — a sede de um e de outro;
III — o fim para que é feita a citação com todas
as especificações;
IV — o lugar, dia e hora do comparecimento.
Àrt. 225. Se houver urgência, a precatória, que
conterá em resumo os requisitos enumerados no art. 219,
poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará .
Art. 226. Verificado que o citando se encontra em
território sujeito ã jurisdição de outro juiz. a este remeterá
o juiz deprecado os autos para efctivação da diligência,
desde que haja tempo para fazer-se a citação.

Conírfldo da
mandado

Maneira de
citar
Prova dn
CltnçSo mediante requisição

C l t n c H o por
melo de preeatorla
Conteúdo da
precatória

Via

telegráfica

Encaminhamento
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Art. 227. Ao receber a precatória, o Juiz deprecado
verificará se ela preenche os requisitos legais e:

em caso afirmativo, mandará cumpri-la;
em caso negativo a devolverá ao juízo deprecante
com despacho fundamentado.
Cumprimento
Art. 228. Ordenado o cumprimento, o oficial de
4a precntonn
justiça efetuará a citação por meio de entrega, ao citando,
de cópia da precatória.
Prova da citaArt. 229. D oficial certificará 3 entrega de cópia
çflo
da precatória ao citando e sua aceitação ou recusa.
Dcvolnçfio
Art. 230. Feita e certificada a citação, a precatória
será devolvida ao juízo deprecante, independentemente de
traslado.
Parágrafo único. Certificado pelo oficial de justiça
que o acusado se oculta para não ser citado, a precatória
' será imediatamente devolvida, para que se faça a citação
por edital.
Cltnçfio mccllnnArt. 231. Sc o juízo do processo for de categoria
it carta de
superior ã daquele cm cujo território se acha o citando,
ordem
em lugar de precatória será expedida carta de ordem.
$ 1.° A carta de ordem rege-se pelas normas contidas
nos dispositivos referentes à precatória, no que forem aplicáveis.
§ 2" O juiz que receber a carta de ordem não poderá
negar-lhe cumprimento, mas poderá suscitar qualquer dúvida
e aguardar a solução pelo juízo ordenante.
Cltaçilo por
editai

Conteúdo

Art. 232. A citação £ar-se-á por edital com prazo
de dez dias:
I — se o citando não for encontrado;
II — Se se verificar que ele se oculta para não ser
citado;
III — quando incerta a pessoa que tiver de ser
citada.
Art. 233.

O edital de citação indicará:

I — o nome do juiz que a determinar;
II — o nome do citando, ou, se não for conhecido.
os seus sinais característicos, bem como sua residência
e profissão, se constarem do processo;
III — o fim para que é feita a citaçSo;
IV — o juízo e o dia, a hora e o lugar em que
o citando deverá comparecer;
V — o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa se houver, ou da sua afixação.
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Art. 234. O edital será afixado ò porta do edifício
onde funcionar o juizo e será publicado pela imprensa.
t>nde houver, devendo ser a afixação certificada pelo •
oficial que a tiver feito e a publicação provada por
exemplar do jornal ou certidão da qual conste a página
do jornal com a data em que foi publicado.
5 l' O edital de citação poderá ainda ser transmitido pelo rádio, televisão ou qualquer outro meio, mas
terá sempre de ser publicado pela imprensa, onde houver.
§ 2° O juiz velará para que a divulgação não se
transforme em meio de difamação do citando.
Art. 235. Se o réu estiver em país estrangeiro, mas
•cm lugar sabido, a citação se fará mediante carta rogatória.
Art. 236. As citações que houverem de ser feitas
•em Legações, Embaixadas ou Nunciaturas serão encaminhadas por intermédio do Ministério do Exterior.
Art. 237. O acusado somente precisa comparecer
pessoalmente em juizo para atos que sem ele não possam
ser realizados.
Art. 238. Se o acusado não atender ao chamamento
para ato que exija seu concurso, a autoridade poderá
mandar conduzi-lo a sua presença. Se isso não se conseguir, o processo seguirá à revelia.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo
se o acusado mudar de residência ou se ausentar por
mais de oito dias sem comunicar ao juiz do processo
o lugar em que passará a ser encontrado.
Art. 239. Quando inacessível, em virtude de força
maior, o lug;>r em que estiver o acusado, o juiz suspenderá
o processo até que cesse o empecilho.
Art. 240. As notificações, para a prática de atos
devidos e as intimações, para o conhecimento de atos
já praticados, serão feitas por mandado, precatória, rogatória ou edital, aplicando-se-lhes, no que couber, o disposto
para as citações.
Parágrafo único. Se o notificando ou intimando estiver
presente cm juízo, a notificação ou intimação poderá ser^lhe
feita oralmente, o que será certificado nos autos.
Art. 241. As notificações e intimações poderão ainda
cfetuar-se pela exibição, ao notificando ou intimando, do
despacho proferido na petição em que houverem sido
requeridas.

Publicara*

CltaçBo mediante rogatória
CltnçBn em nede
de
repreftenffaçfio diplomática
D l • p e n a a de
com p» regimento
pennoal

Revelia

l/uçar l»acesalvei
NotiflcaçSe» n
Intimações

Seção II — Dos aios probatórios
l. Disposições gerais
Art. 242. A prova deve ser objetiva; o juiz não
levará em conta as conjecturas ou suposições dos sujeitos
de prova. Objeto da prova serão sempre fatos.

Objetlvldad*
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leíroupectlTldade

Art. 243. Somente s";o objeto de prova fatos já
ocorridos.
§ 1° Não precisam ser provados os fatos notórios, os
axiomáticos e os presumidos ou os fictos por lei.
§ 2° O Direito não precisa ser provado. O juiz
poderá, entretanto, .exigir a prova do teor e da vigência
do Direito estadual, municipal, costumeiro ou estrangeiro.

Liberdade de
prova

Art. 244. A prova no juízo penal não está sujeita
às restrições estabelecidas na lei civil; é sempre admissível
qualquer tipo de prova, que não atente contra a moral,
s saúde ou a segurança, individual ou coletiva.
Parágrafo único. Quando a existência do ato depender
da forma escrita (documentos ad substaní iam), a prova.
dele somente poderá ser feita mediante a apresentação
do respectivo instrumento.

«»n» da prova

Art. 2-Í5. A prova dos fatos constitutivos cabe a
quem os alega; a dos fatos extintivos ou impeditivos àquele
a quem beneficiam.
§ 1." Inverte-se o ónus de provar se a lei presume
o fato até prova em contrário.
§ 2° O juiz poderá determinar diligências para dirimir
dúvida sobre ponto relevante.
§ 3.° Ninguím está obrigado a produzir prova que
o incrimine.

prova

Provas eontlda«
DO Inquérito oa
de Informação

Art. 246. O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação do conjunto de provas colhidas eu juízo e
contidas nos autos. Na consideração de cada prova o
juiz deverá confronta-la com as demais, verificando se
entre elas há compatibilidade e concordância.
Art. 247.E vedado ao juiz fundar sua convicção em
provas que não hajam passado pelo crivo do contraditório
ou que hajam sido infirmadas pela prova colhida em
j'UZO.

2.
Oportnnldad<

Judlclnlidnd'

Dos atos probatórios em espécie

A) Do interrogatório do acusado.
Art. 248. O acusado, sempre que possível, será
interrogado após o recebimento da denúncia ou da queixa
e antes de ouvidas ;is testemunhas.
Art. 249. O interrogatório do acusado será, obrigatoriamente, feito pelo j u i z . não podendo, sob pretexto
algum, ser realizado por qualquer outro órgão ou pessoa.
§ l' A ninguém, nem mesmo ao Ministério Público,
ou ao acusado, é permitido intervir ou influir de qualquer
modo nas perguntas e nas respostas.
§ 2" Quando o juiz der por findo o interrogatório,
poderão as partes, seus defensores ou curadores levantar
questões de ordem que o juiz resolverá de plano, fazendo
sempre consignar a arguição feita e a solução dada.

— 39
Art. 250. Se houver mais de um acusado, cada um
deles será interrogado separadamente.
Art. 251. Antes de iniciar o interrogatório o juiz
observará ao acusado que, embora não esteja obrigado
a responder às perguntas que lhe forem formuladas, seu
silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria
defesa.
Art. 252. Consignar-se-ão as perguntas que o acusado
deixar de responder e as razões que invocar para não
fazê-lo.
Art. 253, O juiz não deve dirigir ao acusado perguntas vagas, obscuras, equivocas ou insidiosas; devera
fluir uma das outras em ordem natural. Há de ser evitada
a feitura de perguntas em que se tomem como já admitidos
fatos que ainda não o tenham sido ou que indiquem pelo
nome ou qualquer outro meio os participes procurados.
Art. 254. Ê vedada a promessa de • recompensa de
qualquer natureza, e bem assim o uso de ameaças, de
meios coativos ou de processos de enfraquecimento da
vontade do acusado.
Art. 255. O juiz, cientificará o acusado da acusação,
cfualiíiíá-lo-á e o interrogará sobre:
I — seus meios de vida ou profissão e lugar
onde exerce sua atividade;
II — sua vida pregrcssa, notadamentc se foi proso
ou processado alguma vez e. no caso afirmativo, qual
o juízo do processo, qual a pena imposta e se a cumpriu;
III — tudo mais que possa esclarecer a respeito
de sua personalidade, de seus antecedentes, de sua situação
social e económica;
IV — onde estava ao tempo cm que foi cometida
a infração e se teve notícia desta;
V — as provas contra ele já apuradas;
VI — se conhece a vítima e as testemunhas já
inquiridas ou por inquirir, desde quando, e se tem o
que alegar contra elas;
VII — se conhece o instrumento com que foi praticada a infração. ou qualquer dos cbjetos com ela relacionados e se reconhece os que houverem sido apreendidos;
VIII — se é verdadeira a imputação que lhe í feita;
IX — se, não sendo verdadeira a imputação, sabe
de algum motivo particular a que se deva atribui-la;
X — se conhece a pessoa ou pessoas a que deva
ser imputada a prática do crime e quais sejam;
XI
iníração,
XII
duzam ã
infração.

— se com elas esteve antes da prática da
durante ela ou depois dela;
— todos os demais fatos e pormenores que conelucidação dos antecedentes e circunstâncias da
•

ScpnrnçCn dos
ncuNndoa
Uberdade de
responder

Nnturezn dns
pergunta*

Métodos proibidos
obrf-

Negativa da
Inipntnçfio

Art. 256. Se o acusado negar a imputação no todo
ou em parte será convidado a indicar as provas da verdade
de suas declarações.

Afirmativa da
impntacfio

Art. 257. Se o acusado confessar a infração será
especialmente inquirido sobre:
I — quais os motivos e as circunstâncias da Infração:
II — se outras pessoas concorreram para ela. qual*
foram e de que modo operaram.

Ornlldnde
Surdo, mudo
surdo-mndo
Surdo
Mudo
Surdo-mudo

Art. 258.
respostas.

O interrogatório será oral e orais as

§ 1° O interrogatório do mudo, do surdo ou do
surdo-mudo será feito pela forma seguinte:
I — ao surdo serão apresentadas por escrito as
perguntas, que ele responderá oralmente;
II — ao mudo as perguntas serão feitas oralmente,
respondendo-as ele por escrito:
III — ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas
por escrito e por escrito dará ele as respostas.
^
§ 2° Se o surdo não souber ler ou o mudo escrever,
intervirá no ato. sob compromisso, pessoa habilitada a
entendê-lo e a fazer-se entender por ele.

Interprete
d c
I Í 7 t % i : : i estrangeira

Art. 259. Quando o acusado não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete.

Aeu.snrto

Art. 260. Se o acusado for menor, proceder-se-á ao
interrogatório na presença do curador.

menor

TCraio

Novo Interrogatorlo

Objeto da con-

ConflsHÍio

fleta

Confissão
fora
do Interrogatório

Art. 261. As respostas do acusado serão ditadas
pelo juiz e reduzidas a termo, que, depois de lido e robricado
pelo escrivão em todas as suas folhas, será assinado pelo
juiz e pelo acusado.
Parágrafo único. Se o acusado não souber escrever,
não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado
no termo.
Art. 262. A todo tempo, o juiz poderá proceder a
novo interrogatório.
B)
Da confissão.
Art. 263. A confissão tem por objeto a autoria do
crime; não basta para provar a materialidade do fato
(art. 333 e seu § l") e não se refere à responsabilidade
que é objeto de juizo de valor feito pelo juiz.
Art. 264. O silêncio do acusado, a fuga, a ocultação,
a revelia ou qualquer outro fato semelhante pode constituir elemento para a convicção do juiz, mas não acarreta
confissão ficta.
Art. 265. A confissão, quando feita fora do Interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o
disposto no art. 261.

Art. 266. A confissão será divisível c retratável,
sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no
exame das provas em conjunto.
C)

cindlbiiidad* «
"tmtabilldade

Da indagação do ofendido.

Art. 267. Não se aplicam ao ofendido as normas
deste Código relativas às testemunhas, não podendo cie
ser ouvido como tal.
Art. 268. Sempre que possível o ofendido será qualificado e perguntado sobre:
a infração e as circunstâncias era que ocorreu;
a autoria;
as provas que possa indicar.

informante

Teor dnn

per-

Parágrafo único. O ofendido não está obrigado a
responder perguntas que possam incriminá-lo ou que sejam
estranhas ao processo.
Art. 269.

As perguntas e respostas serão orais.

Art. 270. Aplica-se ao ofendido mudo. surdo ou
surdo-mudo, o disposto nos parágrafos do art. 258.

Oralldade
Mudo, «urdo
snrdo-mudo

Art. 271. Se o ofendido não conhecer a língua nacional a inquirição será feita por meio de intérprete.

intéprete

Art. 272. Se o ofendido estiver em lugar estranho
à jurisdição do juiz processante, poderá ser ouvido por
precatória, a qual não suspenderá o processo e só impedirá o julgamento se o juiz reputar absolutamente necessária a inquirição pessoal.
Art. 273. O ofendido que. regularmente notificado
para comparecer perante a autoridade, deixar de fazê-Io.
poderá ser conduzido à presença dela mas não estará
sujeito a qualquer sanção.

Precatória,

D) Da inquirição de testemunhas.
Art. 274. Qualquer pessoa tem capacidade para depor
como testemunha, embora nem toda possa ser admitida a
fazê-lo (art. 267 e 275, § 2 ° ) .
Art. 275. A testemunha não poderá eximlr-se de
depor.
§ 1° Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo:
a) o ascendente ou descendente, o afim em linha
reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai
ou a mãe, ou filho adotivo do acusado;
b) as pessoas que. em razão de função, ministério
ou oficio devam guardar segredo se. desobrigadas pela
parte interessada, quiserem dar seu testemunho.
§ 2° Quando não desobrigadas pela parte interessada.
são proibidas de depor as pessoas referidas na letra <b>
do parágrafo anterior, bem como quaisquer outras que
tenham conhecido o segredo em virtude de suas ligações
com o sigilârio.

Mandndo de
rondaçflo

Capneidade
pam depor
rsever de depor
DUpensn»

— 42
Dever de
comparecer
Knndado de
condução

Art 276. A testemunha regularmente notificada é
obrigada a comparecer DO dia, hora c local designados.
J 1° Sc, regularmente notificada, a testemunha deixar
de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá
requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou
determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá
solicitar o auxílio da força pública.

Sanção

§ 2° O juiz poderá impor à testemunha faltosa prisão
até 15 dias, sem prejuízo do processo penal por crime de
desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da
diligência.

BI»Dea«a>

Art. 277

Estão dispensadas de comparecer:

I — As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou
velhice, as quais serão ouvidas onde estiverem;

Dever de coniu«içar mndaiiçn
de residência
Dever de «ei

Inquérito pnrn
apnraciio de
perjúrio

Dever de fnndameutar

II — O presidente c o vice-prcs:dente da República
os ministros de Estado, os governadores dos Estados e 03
prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os secretários
dos Estados, os membros do Poder Judiciário, os ministros
e juizes do Tribunal Marítimo e os dos Tribunais de Contas
da Un:oã, dos Estados e do Distrito Federal, os senadores,
os deputados federais e estaduais os quais erão inquiridos era
local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.
Art. 278. As testemunhas comunicarão ao juiz,
dentro de um mês, quídquer mudança de residência, sujeitacdo-se, pela simples omissão, às penas do não comparecimento.
Art. 279. A testemunha fará sob palavra de honra,
a promessa de dizer a verdade e relatará tudo quanto
souber.
§ 1.° Não se deferirá compromisso aos doentes e
deficientes mentais, aos que, no momento de depor, forem
menores de 14 anos, nem às pessoas que, apesar de
dispensadas por lei, queiram depor.
§ 2.° A testemunha não está obrigada a responder
perguntas que possam incriminá-la ou que sejam estranhas
ao processo.
Art. 280. Se o juiz. ao pronunciar a sentença final,
reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa,
calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento
à autoridade policial para a instauração de inquérito.
Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado
em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir
decisão na audiência, e o tribunal, ou o Conselho de
Julgamento, após a votação dos quesitos, poderão fazer
apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial.
Art. 281. A testemunha, sempre que isso lhe for
exigido, deverá explicar as razões e as origens de sua
ciência, ou as circunstâncias pelas quais seja possível
avaliar-se-lhe a credibilidade.
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Art. 282.
•o juiz:

Antes de iniciar a inquirição da testemunha

Procedimento

I — qualifica-la-á;
II — preveni-la-á das penas cominada.-, ao falso testemunho e lhe tomará o compromisso de dizer a verdade;
III — adverti-la-á, se estiver incluída no § l" do
art. 275, òe que estará dispensada de depor se assim
desejar.
IV — dar-lhe-á conhecimento da acusação e da defesa
prévia se houver.
Parágrafo único. Se ocorrer dúvida sobre a identidade
da testemunha, o j u i z procederá à verificaç5o pelos meios
ao seu alcance, podendo, entretanto, tornar-lhe o depoimento desde logo.
Art. 283. O depoimento será prestado oralmente,
não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.
Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta
a apontamentos.

Ornlldade

Parágrafo único. Ao surdo, ao mudo. e ao surdo-mudo
•aplica-se o disposto nos parágrafos do art. 258.
Art. 284. Antes de iniciado o depoimento, as partes
poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias
ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou
indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita Ou
arguição e a resposta da testemunha, mas só não lhe
•deferirá compromisso nos casos do § 1,° do art. 279 e
só a excluirá na hipótese do § 2." do art. 275.
Art. 285. As testemunhas serão inquiridas cada uma
de "per si", de modo que umas não ouçam os depoimentos
•das outras.
Art. 286. Se o juiz verificar que a presença do
acusado, pela sua atitude, poderá influir no ânimo da
testemunha, de modo que prejudique n veracidade do depoimento, fará retirá-lo, prosseguindo na inquirição, com a
presença do defensor. Neste caso deverão constar do
termo a ocorrência c os motivos que a determinaram.
Art. 287. As perguntas das partes serão requeridas
ao juiz, que as formulará à testemunha. O juiz não
po.derá recusar as perguntas da parte, salvo se não tiverem
relação com o caso ou importarem repetição de outra
já respondida.
Parágrafo único. O juiz fará consignar o teor das
perguntas indeferidas e a razão do indeferimento.

ConiradltnH t
IncrepnçOes

Separação

acnaado

Pcrgontn* da*
p*r<ee

Art. 288. O jujz não permitirá que a testemunha
manifeste suas apreciações pessoais.

Objetlvidade

Art. 289. Na redação do depoimento, o juiz deverá
cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas
testemunhas, reproduzindo-as fielmente.

Fidelliliirie

44 —
Intérprete

Art. 290. Quando a testemunha não conhecer a
língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as
perguntas e respostas.
Art. 291. A testemunha que morar fora da jurisdiçSo do juiz, será inquirida pelo juiz do lugar de sua
residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória»
com prazo razoável, intimadas as partes.
§ 1° A expedição da precatória não supenderá a
instrução criminal.
§ 2' Findo o prazo marcado poderá realizar-se o
julgamento mas, a todo tempo, a precatória, uma vez
devolvida, será junta aos autos.

Precatória

,
Reconhecimento
de praftoa

E) Do Reconhecimento de Pessoas e Cousas.
Art. 292. Quando houver necessidade de fazer-SC
o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte
forma:
I — a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento
será convidada a descrever a que tiver de ser reconhecida;
II — a pessoa, cujo reconhecimento se pretender,
será colocada, se possível, ao lado de outras que com
ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver
de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III — se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou
outra influência, não diga a verdade em face da qaa
tiver de ser reconhecida, a autoridade providenciará para
que esta não veja aquela;
IV — do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto
- pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo chamado
para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas
presenciais.
Reconhecimento
^ rt 293. No reconhecimento de objeto, procedcr-se-á
de rouxa *
com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que
for possível e aplicável.
Ploralidadi
Art 294. Se várias forem as pessoas chamadas a
efetuar o reconhecimento, cada uma fará a prova em.
j separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas.
Se forem várias as que tiverem de ser reconhecidas,
cada uma o será por sua vez,
F) Da acareação,
Admlulbilldade
Art 295. A acareação será admitida entre acusados,
entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre
acusado ou testemunha e o ofendido, e entre os ofendidos,
sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos
ou circunstâncias relevantes.
Procediam»
Ari 296. A autoridade que presidir â acareação
dirá aos acareados quais os pontos em que divergem
e em seguida, os reinquirirá, a cada um de «per si», mas.
na presença do outro

Parágrafo único. A autoridade poderá permitir o
debate entre os acareados, policiando-o, entretanto, para
que não degenere em altercação.
Art. 297. A autoridade fará lavrar ata de tudo
quanto se houver passado durante a acareação, consignando
as perguntas e respostas, descrevendo a atitude de cada
um dos acareados e fazendo constar a impressão colhida,
especialmente quanto à sinceridade deles.

Documentação

Art. 298. Se não for possível a acareação por estar
ausente da comarca uma das pessoas cujos depoimentos
divergem, e a autoridade julgar necessário, deverá ela
agir da seguinte maneira:

Preço t Ária

dará conhecimento, à que estiver presente, dos pontos
discordantes e a ouvirá sobre eles, consignando perguntas
e respostas, descrevendo a atitude do ouvido e fazendo
constar a impressão colhida;
se, após esse ato, ainda persistir a divergência, expedirá precatória ao juiz do lugar onde se encontre a pessoa
ausente, para que proceda como foi dito na alínea anterior.
Parágrafo único. Da precatória devem constar:
os depoimentos divergentes;
o teor das respostas da pessoa já ouvida;
os esclarecimentos que o juiz deprecante entender
oportuno ministrar.
Art. 299. A expedição da precatória não suspende
o processo, e nSo impede o julgamento a não ser que o
juiz repute a diligência indispensável à decisão.
Parágrafo único. Em qualquer tempo, a precatória
cumprida será junta aos autos principais.
G)

Dos documentos.

Art. 300. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.

Conceito

Instrumentos, ou documentos originais, são os escritos
feitos com a finalidade de servir de prova no futuro.
Papéis, ou documentos eventuais, são os escritos que,
embora não redigidos para servir de prova, podem eventualmente provar um fato.
Público é o documento escrito por servidor do Estado,
em razão do ofício.
Particular é o documento escrito por pessoa privada.
Art. 301. Na aferição do valor probante de documento
o juiz não está jungido a nenhuma regra legal preestabelecida .
Art. 302. Não serão admitidos em juízo os documentos obtidos por meio criminoso.
Art. 303. As cartas poderão ser exibidas em Juízo
pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito,
ainda que não haja consentimento do signatário.

Avnllnçfl»

Carta*

Docnmento em
lindou estraoBcirn
Produção

Contraditório

Art. 304. Os documentos em língua estrangeira, sem
prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário.
passados para o vernáculo por tradutor público, ou. na
falta, por pessoa idónea nomeada pela autoridade
Art. 305. Salvo os casos expressos em lei, as partes
poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.
§ 1° Qualquer pessoa poderá dar conhecimento ao
juiz da existência de documento relativo a ponto relevante
da acusação ou da defesa.
5 2° Se o juiz tiver noticia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da
defesa, providenciará, independentemente de -requerimento
de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se
possível.
§ 3° O juiz a requerimento ou «ex officio». poderá
requisitar às repartições públicas ou estabelecimentos de
caráter público as certidões necessárias à prova de alegações
das partes. Se, dentro do prazo fixado, não for atendida
a requisição, nem justificada a impossibilidade do seu
cumprimento, o juiz representará à autoridade competente
contra o funcionário responsável.
Ari. 306 Sempre que um documento for apresentado
por uma das partes, o juiz ouvirá a respeito dele, a outra
parte. -Se o documento for produzido por terceiro, o juiz
ouvirá ambas as partes.
Art. 307
A presunção de autenticidade e veracidade
dos documentos públicos cede diante de prova em contrário.
H)

Noçflo

Avaliação

Dos indícios.

Ari 308
Considera-se indicio a circunstância conhecida e provada, que. tendo relaçSo com o fato, autorize
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.
Parágrafo único. Os indícios somente serão levados
em conta pelo juiz se estiver por outro meio provada
a materialidade do fato.
Art 309
Na avaliação dos indícios o Juiz não está
jungido a nenhuma regra lega] preestabelecida.
Sefão III — Dos aros periciais

Objetlvidade e
a&bjetlvidade

Rrtrogjx-ctivtda<!e e prospcctlvldade

Art. 310 Objeto da perícia é a emissão de juízo
valorativo exposto em parecer técnico ou científico sobre
assunto que exija conhecimento especializado; o juiz n5o
admitira perícia quando se tratar da simples prova de tatos
e não de parecer técnico ou científico.
Art 311
A perícia pode ter por finalidade não
apenas o exame de fatos passados mas também o prognóstico sôbrc f atos futuros.

Art. 312. A perícia pode ter por objelo os vestígios
materiais deixados pelo crime (exame de corpo de delito)
ou as pessoas e coisas que, por sua possível ligação com
o crime, possam servir à prova dele.
Art. 313. O j u i z não ficará adstrito ao laudo, podendo
aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.
Art. 3H. No caso de inobservância de formalidade ou
cio cie omissões, obscuridadcs ou contradições, a autoridade
policial ou judiciária mandará suprir a formalidade ou
completar ou esclarecer o laudo.
Art. 315. Nos cnsos dos arts. 313 e 314 a autoridade
poderá também ordenar que se proceda a novo exame, por
outros peritos, se julgar conveniente.
Art. 316. Os exames de corpo de delito e as outras
perícias serão, em regra, feitos por peritos oficiai .
§ 1.° As partes não intervirão na nomeação dos
peritos.

Espécies

Llfcerdnde <ia
tuim
CorreçBo do
lando
Nova perícia
Oficialidade

§ 2.° Não havendo peritos oficiais o exame será feito
por duas pessoas idóneas, escolhidas entre as que tiverem
habilitação técnica.
§ 3." Os peritos não oficiais prestarão o compromisso
•de bem e fielmente desempenhar o encargo.
Art. 317. Se a perícia for feita por peritos oficiais, a
autoridade poderá requisitá-la ao Diretor da repartição
competente, ao qual caberá a designação dos peritos.
Art. 318. A perícia pode ser determinada pela autoridade (policial ou judiciária) ou re-qucrida por qualquer das
partes.
Art. 319. A autoridade negará a perícia requerida
pelas partes quando a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade.
Art. 320. Em qualquer caso. tanto as partes quanto a
autoridade que determina a perícia podem formular quesitos
cjue devem ser respondidos pelos peritos.
Parágrafo único. Não serão admitidos quesitos relativos à simples prova de fatos, passados ou presentes, ou ao
teor de leis naturais ou regras de experiência. (Art. 310,
finei.
Art. 321. Os quesitos poderão ser propostos em qualcjuer tempo antes do início da operação pericial.
Art. 322. Os quesitos deverão ser específicos; quando
se tratar de indagações complexas, deverão ser desdobrados o máximo possível. As expressões devem ser usadas
em sentido estrito e inequívoco.
Parágrafo único. O juiz. de ofício ou a pedido dos
peritos, poderá mandar que as partes especifiquem os quesitos genéricos, dividam os complexos ou esclareçam os
duvidosos.

Reqnlalçi»
Iniciativa
Necessidade
Qnrslio»

Oportunidade
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Quesitos »«arísttvos
Auto de exame
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Transcrição
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Fundamentação
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Pertc-ln fora ila
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Art. 323. Os quesitos devem ser interrogativos e
nunca sugestivos: não devem conter implícita a resposta.
Art. 324. Os peritos poderão comunicar de pronto e
oralmente à autoridade a conclusão a que chegaram: deverão, entretanto, em qualquer caso, formalizar suas respostas
apresentando auto com:
pr.rte autenticaliva, composta de preâmbulo, data. assinaturas e outros sinais externos que sirvam para individuá-lo
e acreditá-lo. Do preâmbulo deve constar o nome dos peritos,
a designação da autoridade que determinou a perícia, a
natureza dela e as circunstâncias em que foram realizadas as
diligências;
parte descritiva, ou relatório do que foi visto e encontrado (visam et reperfnm) e do que f o i dito ou mostrado aos
peritos;
parte conclusii'3. ou laudo, em sentido estrito. A conclusão deve ser apresentada em forma de resposta a quesito
por quesito, podendo, entretanto, ser acrescentadas conclusões relativas a mais de uni quesito e não pertinentes a um
só deles isolado.
Art. 325. O auto de exame pcricip.l poderá conter a
transcrição dos quesitos formulados.
Art. 326. Os peritos poderão fundamentar as respostas, mas deverão limitar-se as considerações teóricas estritamente necessárias para motivar suas conclusões.
Parágrafo único. A fundamentação de cada resposta
deverá seguir-se imediatamente a ela.
Art. 327. O laudo deve ser redigido em linguagem
inteligível às pessoas a que se destina. Deve ser claro e
conciso e de rigorosa propriedade vocabular.
Parágrafo único. Se a linguagem técnica usada no
laudo não for acessível aoj sujeitos do processo que tenham
de conhecê-lo, a autoridade aplicará o art. 314.
Art. 328. Quando a perícia for feita por peritos não
oficiais o auto será lavrado pelo escrivão c assinado por
este e por aqueles.
Art. 329. Sempre que conveniente, os laudos serão
ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas,
desenhes ou esquemas.
Art. 530. Se a perícia tiver de ser feita fora da
comarca em que correr o processo ou da circunscrição
policial onde estiver instaurado o inquérito. -T autoridade
(judicial ou policial) deverá deprecá-la à do lugar respectivo.
§ 1." Os quesitos do juiz.e das partes serão transcritos
na precatória.
§ 2." • A designação dos peritos será feita pela autoridade dcprecada. Em caso de ação privada, entretanto, se
houver acordo das- partes, a designação pode ser feita pela
autoridade deprecante.

Art. 331. O auto de exame pericial será entregue ao
juízo que houver determinado a perícia (no caso de precatória, portanto, ao juízo deprecado).
Parágrafo- único. Se se tratar de ação privada, e o
ofendido o pedir, o auto lhe será entregue, tirando-se dele
traslado que será enviado a juízo.

Apresentação do
auto em Juízo

Art. 332. Se houver divergência entre os peritos, serão
consignados no auto do exame as declarações e as respostas
de cada um, ou cada um redigirá separadamente o seu
laudo, e a autoridade poderá mandar proceder a novo
exame por outros peritos.

oiTeriçfnela entre <>* perito*

Art. 333. Quando a infração deixar vestígios será
indispensável o exame de corpo de delito. Quando não for
possível o exame direto, os peritos poderão opinar à vista
dos elementos de que disponham (exame indireto).

Do exnme < •
corpo de delito

§ 1." O exame de corpo de delito não pode ser suprido
nem pela confissão nern por indícios;
J 2." Não sendo possível o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, a prova testemunhal poderá suprir-lhe
a falta.
Art 334. Se os peritos não puderem formar logo
juizo seguro ou fazer relatório do exame ser-lhes-á concedido
praro até cinco dias. Em casos especiais esse prazo poderá
ser prorrogado pelo juiz a pedido dos peritos.
Art 335
O exame de corpo de delito poderá ser
feito em qualquer dia e a qualquer hora.
Art 336. A autópsia será feita pelo menos seis horas
depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos
sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele
prazo, o que declararão no auto.
Parágrafo único. A autópsia não poderá ser feita por
médico que haja tratado o morto em sua últiira doença.

Prazo

Oportunidade
Autopsia

Art. 337. Nos casos de morte violenta, bastará o
simples exame externo do cadáver, quando não houver
infração penal que apurar, ou quando as íesOos externas
permitirem precisar a causa da morte e a5o houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante.

Exnme externo

Art. 338. Havendo dúvida sobre a identidade do
cadáver proceder-se-á ao reconhecimento pejo Instituto de
Identificação e Estatística ou repartição congénere ou pela
iuquiriçSo de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de'identidade, no qual se descreverá o cadáver, com
todos os sinais e indicações.

Identificação
de cadáver

Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados
c autenticados todos os objetos que possam ser úteis para
a identificação do cadáver.
Art. 339. Far-se-á a exumação de cadáver sempre que
necessário para o exame externo, para a autópsia, para
apuração da idade, da causa mortis ou de qualquer circunstância relevante

Exumação
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Parágrafo único. Somente se tara a exumaçSo se
houver grave suspeita de crime e desde que dela nSo resulte
perigo para a saúde das pessoas que houverem de participar
do exame cadavérico.
Ari. 340. Em caso de exumaçSo para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, era dia e hora
previamente marcados, se realize a diligência, da qual se
lavrará auto circunstanciado.
§ 1." O admini trador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência.
} 2.° No caso de recusa ou de falta de quem indique a
sepultura, ou de encontrar-se o cadáver eni lugar não
destinado a inumações, a autoridade procederá as pesquisas
necessárias, o que tudo constará do auto.
Docamenf«c3->
fotográfica

Lesões corpoml»

incêndio

Reconhecimento
de escrito*

Art. 3 4 ] . Os cadáveres serSo, sempre que possível.
fotografados na posição em que forem encontrados Para
representar as lesões encontradas no cadáver, os peritcs
Quando possível juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.
Art 342. Em caso de lesões corporais, se o primeiro
exame perícia) tiver sido incompleto, proc?dcr-se-á a exame
complementar por determinação da autoridade policial ou
judiciária, de oficio, ou a requerimento do Ministério
Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.
§ 1.* No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a
deficiência ou retificá-lo.
§ 2.° Se o exame tiver por fim precisar a classificação
do delito no art, 129, §§ 1.° e 2.'. do Código Penal, deverá
ser feito logo que decorra o prazo de 50 dias, contado da
data do crime.
§ 3.° A falta de exame complementar poderá ser
suprida pela prova testemunhal.
Art 343
No caso de incêndio, os peritos se pronunciarão sobre a causa e o lugar era que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para
o património alheio, a extensão do dano e o seu valor e
as demais circunstâncias que interessarem à elucidação
do fato.
Art. 344. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o seguinte:
I — a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o
escrito será chamada para o ato, se for encontrada;
II — para a comparação, poderão servir quaisquer
escritos que ela reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja
autenticidade não houver dúvida;
III — a gutoridade, quando necessário, requisitará para
O exame, os documentos que existirem em arquivos ou
estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, sf
dai nSo puderem ser retirados;
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IV — quando não houver escritos para a comparação
ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandara que
a pessoa escreva o que lhe for ditado Se estiver ausente a
pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser
feirn por precatória em que se consignarão as palavras que
ela terá de escrever.
A r t . 3^.5. Na perícia sobre instrumentos do crime
obscrvar-se-ão as seguintes regras:
bcrSo sujeitos 3 exame os instrumentos empregados
para a prática da infração. a fira de se lhes verificar a
natureza e a eficiência.
Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de
obstáculo à subtração da coisa, ou por meio de escalada, os
peritos, alem de descrever os vestígios indicar5o com que
Instrumentos, por que meios e em que época entendem ter
sido praticado o fato.
A r t . 346
Proceder-se-á. quando necessário, à avaliac,5o de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam
produto do crime.
Parágrafo único. Se impossível B avaliação dircta. os
peritos procederão à avaliação por meio dos elementos
existentes nos autos e dos que resulta em de diligências.

Perleln « o b r r
Instrumento* d*
crime

AvaltnçUo

Seção IV — Dos aios ordcnatórios e dos decisórios
Art 347
O juiz proverá ao andamento do processo
mediante despachos. Despachos são ordens, de natureza
administrativa, reconsideráveis pelo juiz que as emite, de
ofício ou a requerimento de partes e só impugnáveis mercê
de recurso juntamente com as sentenças.
Art. 348. O j u i z decidirá as controvérsias refavivas
ao processo, à ação ou ao mérito mediante sentenças.
Sentenças são decisões de natureza jurisdicional. São interlocutórias as relativas ao processo ou à açSo: são defintivas
as que decidem o litígio (mérito). As intcrlocutórias podem
ser reconsideradas pelo juiz. mercê da interposição de recurso
em sentido estrito: as definitivas não podem ser modificadas
pelo juiz que as proferiu. As sentenças são sempre impugnáveis.
Art 349. As sentenças interlocutórias são simples
quando decidem controvérsia sem pôr termo ao processo;
mistas quando a decisão acarreta a terminação do processo.
Art. 350. Os despachos não têm forma preestabelecida: as sentenças deverão conter:
a parte autenticativa. composta de data, assinatura do
Juiz, carimbos, timbres e outros sinais externos que lhe
revelem a autenticidade: se a sentença n5o for manuscrita o
iuiz rubricará todas as Folhas:
a parte expositiva, ou relatório, da quai constem os
nomes das partes ou indicações capazes de identificá-las, a
narração dos fatos, as alegações da acusação e da defesa,
« resumo da prova colhida;

Deipacho*

Sentença»
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C o r r c ç B o d<Crro mnterlai

a parte demonstrada. com a indicaçSo das razões de
decidir (consideranda):
a parte conclusiva, o» dispositivo, que é a decisão.
Parágrafo único. A forma de .sentença O substancial.
Inexiste a sentença a que falte qualquer das partes mencionadas neste artigo.
Art. 351. As insxatidões materiais, devidas a lapso
manifesto, de que resultem defeitos como obscuridades.
incoerências, imprecisões, incertezas, anfibologias, lacunas,
etc poderão ser corrigidas pelo juiz, ex-officio ou a requerimento de qualquer das partes, no prazo de três (3) dias.
Art 352. O requerimento de correção dos erros materiais da sentença indicará os pontos em que cia é defeituosa.
§ 1." O juiz indeferirá liminarmente o pedido que não
preencher esse requisito.
§ 2." Quando se traísr de acórdão, o requerimento
será apresentado ao Tribunal (pleno, câmara ou turma competente) e julgado, independentemente de revisão, na primeira oportunidade.

Correlação entr* a ncnsaçíio

Art. 353. O juiz n3o podsrá condenar por faio diverso
do contido na denúncia ou na queixa.

M o d n n ç n iin
rlaaairicaclo

Art 354. O juiz poderá dar ao fato contido .na
denúncia ou na queixa definição jurídica diversa da que lhe
houver sido atribuída em qualquer daquelas peças acusatórias, ainda que, eni consequência, tenha de aplicar pena mais
flrave.

Aitrraçnn <ie
f. j te»

Sent^nçn abaolaiõrin

Art. 355. Se dos cutoi, se verificar a existência de
circunstância elementar não contida, explicita ou implicitamente, na denúncia ou na queixa, o juiz dará vista deles
ao acusador para que adite a denúncia ou queixa e, em
seguida, os baixará ao cartório, com vista para a defesa,
a fim de que fale sobre o fato novo e requeira as provas
que entender.
O prazo para cada uma das partes se manifestar será
de cinco (5) dias.
O número máximo de testemunhas da defesa será de
três.
Art. 356. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá
proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público
tenha opinado pela absolvição, beta como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
Art 357
O juiz absolverá o acusado, mencionando
a causa na parte demonstrativa, desde que reconheça.
I — estar provada a inexistência do fato:
1.1 — nSo haver prova cia existência do fato;
III — não constituir o fato infraçSo penal;
t
IV — existir prova de são ter o réu concorrido para
a infraçSo;
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V — não existir prova de ter o réu concorrido para
a infração;
VI — existir circunstância que exclua a ilicitude
do fato ou a culpabilidade do agen;e (arts. 17, 18, 21.
22, 23, 25, 29 do Código Penal);
VII — não existir prova suficiente para a condenação;
VIII — estar extinta a punibilidade.
§ 1." Sc- houver várias causas para absolvição o juiz
mencionará todas.
J 2.° Na sentença absolutória, o juiz:
I — mandará, se for caso, pôr o réu em liberdade:
II — ordenará a cessação das penas acessórias c, se
for o caso, das medidas de segurança provisoriamente
aplicada .
III — aplicará medida de segurança, se cabível.
§ 3.° A extinção da punibilidade posteriormente à condenação será objeto de sentença declaratória e só a elidirá
nas hipóíecEs de anisíia, retroatividade de lei que n3o mais
considere ilícito o fato, casameoto do agente com a
ofendida nos crimes contra os costumes e ressarcimento
do dano no peculato culposo.
Art. 358. Em qualquer fase do processo o juiz. de
oficio ou a requerimento de qualquer das partes, se reconhecer extinta a puuibilidade. deverá declará-lo por sentença e
absolver o réu.
§ I.° O réu poderá pedir ao juiz que continue o
processo, apesar de extinta a punibilidade, para o efeito de
ver proclamada qualquer das causas previstas nos ns. I a
VI do artigo anterior. A decisSo que vier a ser dada
qualquer que seja terá caráter meramente declaratório.
Art. 359. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
I — mencionará as circunstâncias, agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência
reconhecer;
II — mencionará as outras circunstâncias apuradas e
tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da
pena, de acordo com o disposto nos crts. 50 e 51 do
Código Penal;
.
III — imporá as penas, fixando a quantidade das
principais e a duração, se for o caso, das acessórias;
IV — aplicará as medidas de segurança que no caso
couberem:
Art. 360. n efeito da sentença condenatória recorrível, ser o réu preso ou conservado na prisão, assim
nas infrações inafiançáveís, como nas afiançáveis enquanto não prestar fiança.
Art. 36!. A sentença torna-se pública e pode ser
conhecida por qualquer" pessoa a partir do momento em que
é entregue em cartório. Deve o escrivão lavrar nos autos o
respectivo termo e registrá-la em livro especial, destinado a
•esse fim.

Sentença mrrameatc dcrlara««ria

Sentmta ronde-

Efeito. *« «
denaçBo

r«blici»«e*«

— 55 —

— 54 —
CIPnHa da scmtença ao nflnBs<*rio PSiiílco
CiíncSc ao <j«orclante c ao
assistente

SnríK i»o rtu
ao c. r ef ; i

Art 362
O escrivão, dentro de três dias após a
publicação, f sob pena de suspensão de cinco dias, dará
conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público.
Art. 363. O querelaníe ou o assistente será intimado
da sentença, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado.
Se nenhum dêies for encontrado no lugar da sede do juizo,
a intimação será feita mediante edital coro o prazo dí
10 dias, afixado no lugar do costume.
Art 364. A intimação da sentença será feita.
! - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
II — ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele
comíituido, quando se defender solto ou, sendo afiançável a
icfraçao, tiver prestado fiança.
III - ?.o deíen or constituído pelo réu se este. expedido
o mandado de prisão e procurado não íôr encontrado;
IV — ao defensor dativo se o processo estiver correndo à revelia.
Parágrafo único. A intimação se fará por edital, cora
prazo de noventa dias se não for encontrado nem o réu
nem o defensor.
Sefáo V — Eleitos civis do sentença penal
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Ari. 365. Para os efeitos desta lei. considera-se ressarcimento o pagamento dos danos patrimoniais resultantes do
crime; reparação, a compensação em dinheiro de dano moral
decorrente de crime: indcnizaçãc, a compensação em dinheiro
de dano decorrente de ato licito.
Art. 366. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-ihe a execução, no juízo cível,
para o efeito de ressarcimento ou de reparação do dano. o
lesado, seu representante legal ou seus herdeiros.
Parágrafo único. Se o lesado for pobre e o pedir, a
execução será promovida pelo Ministério Público.
Art. 367. Não obstante a sentença absolutória no
juizo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não
tiver sido. categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.
5 1." N3o impedirá igualmente a propositura da ação
civil o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças
de informação:
} 2* Se a sentença concluir ter sido o ato praticado
em estado de necessidade, -m legitima defesa, em estrito
cumprimento de dever legal ou no exercício regular de
direiío, não se poderá reabrir no eivei o debate a esse
respeito; o juiz civil tirará da conclusão as consequências que
a lei civil lhe atribuir.

Tííulo V
DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS
Questão prejudicial

Art. 368. Sempre que o julgamento da questão de
mérito depender da decisão anterior de questão de Direito
material, a segunda será considerada prejudicial da primeira.

Art. 369. Se a questão prejudicial versar sobre estado
civil das pessoas, o juiz:
I — decidirá se a arguição é séria e se está fundada
Cffi lei;
II — se entender que a alegação é leviana ou que
n3o tem fundamento legal, prosseguirá no feito;
!IL — se reputar a alegação séria e fundada, colherá
as provas inadiáveis e, em seguida, suspenderá o processo
até que, no juizo cível, seja a questão prejudicial dirimida
por sentença transitada em julgado.
Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o
Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação
civil ou prosseguirá oa que tiver sido .iniciada, com a citação
dos interessados.
Art. 370. O juiz poderá suspender o processo e
aguardar a solução, pelo juizo cível, de questão prejudicial
que não se relacione com o estado civil das pessoas,
desde que:
I — tenha sido proposta ação civil para dirimi-la;
II — seja ela de difícil solução;
III — não envolva fatos cuja prova a lei civil limite;
IV — tenham sido colhidas as provas imprcteriveis.
§ 1." O juiz marcará o tempo da suspensão, que poderá
ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável
à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz eivei tenha
proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo,
retomando sua competência para resolver, de fato e de
direito, toda a matéria da acusação'ou da defesa.
§ 2." Suspenso o processo, e tratando-se de crime de
ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-lhe o
andamento rápido.
Art. 371. Ainda que sem arguição de qualquer das
partes, o juiz "poderá, de oficio, tomar as providências
referidas nos artigos anteriores.
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Tííulo VI
INCIDENTES
CAPÍTULO I

DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
DO ACUSADO
Art. 372. Se o juiz tiver dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado (Código Penal, art. 30 c seu para- •;
grafo), mandará submetê-lo a exame pericial.
§ 1.' O exame poderá ser requerido pelo Ministério
Público, pelo defensor, pelo curador, pelo ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado.

Perícia
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§ 2." O exame poderá ser ordenado ainda na fase do
inquérito, se houver representação da autoridade policial.
InttrnaçRo

Prazo
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Art. 373. Para efeito de exame, o acusado, se
estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde
houver ou, se estiver solto e o requererem os peritos, em
estabelecimento adequado que o juiz .designará.
Art. 374. Os peritos deverão apresentar o laudo
dentro de 45 d:?s. mas o j u i z poderá prorrogar-lhes o prazo
se demonstrarem a necessidade de maior lapso de tempo.
Art. 375. Se não houver prejuízo para a marcha do
processo, o j u i z poderá autorizar sejam os autos entregues
aos peritos, para lhes facilitar a tarefa.
Art. 376. Se o exame for determinado na fase judicial,
praticadas as diligências inadiáveis, o juiz suspenderá o
processo; e se o for na fase policial, a suspensão só se dará
quando da chegada dos autos de inquérito a juizo. Etu
qualquer caso a suspensão só ocorrerá após a realização das
diligências que possam ser prejudicadas com o adiamento.
Art. 377. Os peritos deverão dizer:
1.°) se o acusado é cap_az para os atos do processo:
2.") se o acusado era responsável ao tempo da infreçSo
Art. 378. Se os peritos concluírem que o acusado não
tem capacidade processual o juiz lhe dará curador.
Ari. 379. Se os peritos afirmarem cue o acusado
estava, ao tempo da infraçSo, em qualquer cãs condições
do art. 30 ou seu parágrafo, do Código Pena], o processo
retomará seu curso normal, com a presença de curador se a
causa de incapacidade persistir, e sem ela se os peritos
concluírem peia cessação da incapacidade.
Art. 380. Se se verificar que a doença menta! sobreveio â infrnçSo, o processo continuará suspenso até que o
acusado se restabeleça.
§ 1." O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação
do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado.
§ 2.° O processo retomará o seu curso, desde que se
restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade
de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença.
Art. 381. A verificação de insanidade mental e a
respectiva decisão constituem processo incidente que correrá
em auto apartado e somente será apenso ao processo
principa] após a apresentação do laudo.
CAPÍTULO I!

DO INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO
Procedimento

Art. 3S2. Arguida a falsidade de documento constante
dos autos, o juiz, se o reputar necessário ã decisão da
causa:
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I — mandará autuar em apartado a impugnação c, em
seguida ouvirá a parte contrária que, no prazo de 48 horas,
•oferecerá resposta;
II — assinará o prazo de três dias, sucessivamente, a
<ada uma das partes, para prova de sua alegações;
III — conclusos os autos, poderá ordenar as diligências
•que entender necessárias;
IV — se reconhecer a falsidade, por decis3o irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo, com os
autos do processo incidente, ao Ministério Público.
Art. 383. Quando a arguição for feita oralmente, o
íuiz mandará toma-la por escrito.
Art. 384. A arguição de falsidade, feita por procurador, exige poderes especiais.
Art. 385. O juiz poderá, de oficio, proceder a verifl•caçSo da-falsidade.
Art. 386. Qualquer que seja a decisão não fará coisa
julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil.
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Título VH
CAPÍTULO I

PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE PESSOAS
OU COISAS - DA BUSCA, DA APREENSÃO E DA
RESTITUIÇÃO
Seção l — Da busca
Art. 387. A busca poderá ser feita em pessoas (re•vlsta) ou em casas (buscas domiciliares).
Art. 388. O mandado de busca deverá:
I — indicar, o mais precisamente possível, a casa em
que será realizada a diligência e o nome do respectivo
proprietário ou morador; ou, no caso de busca pssscal, o
nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os siaais que o
identifiquem;
II — mencionar o motivo e os fins da diligência;
III — ser subscrito pelo'escrivão e assinado pela autoridade que o'fizer expedir.
Parágrafo único. Se houver ordem de prisão, constará
do próprio texto do mandado de busca.
Art. 389. A busca poderá ser determinada de oficio
ou a requerimento de qualquer das partes.
Art. 390. A busca pessoal consistirá na procura material feita nas vestes, pastas, malas e outros cbjctos que
estejam com a pessoa revistada e, quando necessário, no
próprio corpo.
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Art. 391 Proceder-se-á à revista quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo:
a) instrumento de infração penal;
fc) produto de infração penal;
c) elementos de prova.

Drsuiressldade
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Art 392. A revista independe de mandado:
I — quando feita no ato da captura de pessoa que
deva ser presa;
II — quando determinada no curso de busca domiciliar:
III — quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo instrumentos destinados à prática de
infração penal;
IV — quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo objetos que constituam corpo de delito.
Art. 393. A busca em mulher será feita por outra
mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.
Art 394 A busca domiciliar consistirá na procura
material feita portas a dentro de qualquer casa.
Art. 395. Proceder-se-á a busca domiciliar quando
houver fundadas suspeitas de que alguém tenha em casa:
a) instrumentos de rnfração penal;
b) produto de iníraçao;
c) elementos de prova;
d) pessoas que devam ser presas;
e) pessoas vítimas de crime.
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Art. 396. A expressão «casa» compreende:
I — qualquer peça habitada;
II — aposento ocupado de habitação coletiva;
III — compartimento, não aberto ao público, ondealguém exerce profissão ou atividade.
Art. 397. A expressão «casa» não compreende:
I — as partes comuns dos hotéis, hospedarias, estalagens ou qualquer outra habitação coleíiva, enquanto abertas;
II — as tavernas, casas de Jogo e outras do mesmo
género;
III — as habitações usadss como local para a prática,
de infrações penais.

Oportunidade

Art. 398. As buscas domiciliares serão executadas dedia, salvo para acudir vitimas de crime ou desastre
Parágrafo único. Se houver consentimento expresso,
do morador, a busca poderá ser realizada à noite.
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Ari. 399. O executor da busca procederá da seguinte
maneira:
I — se o morador estiver presente:
a) dar-lhe-á conhecimento do que pretende. Se nSo
for ele. executor, a autoridade iompetente para ordenar a
busca, a ciência ao interessado se fará pela leitura do
mandado;
6) convidá-lo-á a franquear a entrada e, cm caro de
cSo ser atendido, forçá-la-á;
c) uma vez dentro da casa, se estiver à procura de
pessoa ou coisa certa, convidará o morador a exibi-la;
d) se n3o for atendido ou se se tratar de pessoa ou
coisa incerta, procederá à busca;
e) se o morador ou qualquer outra pessoa recalcitrar
ou criar obstáculos, usará da força necessária para vencer
a resistência ou remover o empecilho e arrombará, se necessário, os cofres, armários, gavetas ou quaisquer móveis ou
imóveis em que possam estar as coisas ou pessoas procuradas;
II — se o morador estiver ausente:
a) convidará alguma pessoa para testemunhar a diligência;
b) entrará na casa, arrombando-a se necessário;
c) fará a busca, se preciso rompendo fechaduras,
trincos, cofres, gavetas, armários ou outros móveis ou
imóveis em que possam estar as pessoas ou coisas procuradas.
Parágrafo único. Para evitar o dano às coisas encontradas, o executor poderá usar de chaves, gazuas ou quaisquer instrumentos com oí quais possa abrir coisas fechadas
sem as deteriorar.
Art. 400. Em casa habitada, a busca será feita de
modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o bom êxito da diligência.
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Secáo // — Da apreensão
Art. 401. Sé o executor da busca encontrar as pessoas
ou coisas a que se referem os artigos 391 e 395, deverá
apreendê-lasi
§ 1." As cartas, abertas ou não, destinadas ao indi•ciado ou acusado ou em seu poder, ser5o apreendidas se
houver fundadas razões para suspeitar que podem ser úteis
ã elucidação do fato.
§ 2." Não será permitida a apreensão de documento
em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir
elemento do corpo de delito.
Art. -K)2. Quando, para a apreensão, o executor for
em segu.mento de pessoa ou cousa, poderá penetrar em
território sujeito a outra autoridade, ainda que de Estado
diferente.

Penetração *•>
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Parágrafo único. Entender-se-á que a autoridade ou
seus agentes vão em seguimento da pessoa ou cousa,
quando:
a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou
transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a
percam de vista:
b) ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por
informações fidedignas ou circunstâncias indiciarias, que está
sendo removida ou transportada em determinada direção,
forem ao seu encalço.
Aprcsen*.efio i»
Q executor que entra cm território sujeito
Arf 403
íit:eorídnde
a outra Eu t O ridade deve apresentar-se a ela, antes ou depois
locn|
da diligência, conforme o grau de urgência desta.
Parágrafo único. Se a autoridade local tiver fundadas
razões para duvidar da legitimidade do executor ou da
legalidade do mandado, poderá exigir as respectivas provas,
mas de modo que não se fruste a diligência,
C n » t o d l a de
Art. 404. Descoberta a pessoa ou cousa que se
penso» ou eocsn procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia
í-i:.reein:u;a
da autoridade ou de seus agentes.
A n í o de liunca
Art. 405. Finda a diligência o executor lavrará auto
aã úa bn*cn e circunstanciado, assinando-a com duas testemunhas da lavranprcenMfio
tura, além das que houverem assistido ao ato.

Conservação
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Secão /// — Da restituição
Art. 406. As cousas apreendidas não poderão ser
restituídas enquanto interessarem ao processo.
§ 1.° As cousas a que se referem o art. 86, u." ti d c
o art. 97 do Código Penal, não poderão ser restituídas em
tempo algum.
§ 2." As cousas a que se refere o art 86, n." II í>.
do Código Penal, também não poderão ser restituídas em
tccipo algum, salvo ao lesado ou a terceiro de boa-fé.
Arf 407
A restituição poderá ser ordenada pela
autoridade policial ou pelo juiz. mediante termo nos autos
desde que:
I — a cousa apreendida não seja irrestituivel, na conformidade do artigo anterior;
II — não interesse mais ao processo:
III — não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
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Art. 408. O Ministério Público será sempre ouvido
sobre qualquer pedido de restituição.

na vida quanto
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o direito do reclamante, o
pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se
ao requerente o prazo de cinco dias para a prova.
§ 1." Neste caso, só em juizo poderá ser decidido o
Incidente.
Art

4og
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§ 2." Se o juiz criminal entender que a matéria é de
alta indagação, poderá remeter as partes para o juízo eivei,
continuando as cousas apreendidas até que se resolva a
controvérsia, ressalvado o disposto no § 2." do artigo
seguinte.
Art. 410. Se a cousa houver sido apreendida em
poder de terceiro de boa-fé procedcr-se-á da seguinte
maneira:

Cou.ian nprecndirtas em poder
de terceiro de

I — se a restituição for pedida pelo terceiro, o juiz do
processo poderá ordená-la se estiverem preenchidos os requisitos do art. 407.
II — se for pedida pelo acusado ou pelo lesado e,
também pelo terceiro, o incidente autuar-se-á em apartado '
e os reclamantes terão o prazo de cinco dias para arrazoar
e apresentar provas.
•;'
5 1.° Colhidas as provas, sumariamente, pelo juiz, esse ;'
decidirá o incidente, depois de ouvido o Ministério Público.
§ 2.° O juiz poderá remeter as partes para o iuizo
cível se houver dúvida quanto à propriedade da cousa, que
poderá ícr entregue ao terceiro que a detinha, se for pessoa
idónea, ou a depositário, até que se resolva a controvérsia.
Art. 411. Tratando-se cousa facilmente deteriorável,
será avaliada c levada a leilão público, depositando-se o
dinheiro apurado cm conta bancária, a critério da autoridade.
Parágrafo único. Se a cousa houver sido apreendida
em poder de terceiro de boa-fé e este for pessoa idónea,
o juiz poderá deixá-lo como depositário.
Art. 412. Decorrido o prazo de 90 dias, após o
trânsito cm julgado de sentença condenatória. proccdêr-se-á
da seguinte maneira, cm relação aos bens não restituídos:
I — os referidos no art. 86. II, a ao Código Penal
serão inutilizados ou recolhidos a Museu Criminal ou entregues às forças armadas se lhes puderem interessar;
II — quaisquer outros bens serão avaliados e vendidos
em leilão público, rccolhendo-sc ao Tesouro Nacional o que
não couber ao lesado ou a terceiro de boa-íé.
Art. 413. Transitando cm julyado sentença absolutória
proceder-se-á da seguinte maneira:
I — se houver sido decretado o Confisco (Código
Penal, art. 97), observar-se-á o n." I do artigo anterior:
II •— nos demais casos as cousas serão restituídas
àquele de quem houverem sido apreendidas.
Art. 414. Fora dos casos previstos nos artigos ante- £
riores. se dentro do prazo de 90 dias, a contar da data err» f
qu? transitar em julgado a sentença final, condenatória ott
absolutória, os objctos apreendidos não forem reclamados ou
não pertencerem ao acusado, serão vendidos em leilão,
depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.
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CAPÍTULO 11

PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS

"

SeçSo / — Do sequestro
Cabimento
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Art. 415. Cnberá o sequestro tos bens adquiridos pelo
indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham
sido transferidos a terceiros por alienação, renúncia ou abandono.
Parágrafo único. Não poder.lo ser seqHestrados os
bens expropriados pelo Poder Público.
Art. 416. Para a decretação do sequestro bastará a
fundada suspeka de proveniência iiicita dos bens.
Art. 417. O juiz, de oficio, n requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação
da autoridade policial, poderá ordenar o seqíiestro, era
qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a
denúncia ou queixa.
Art. 418. Realizado o sequestro de imóvel o juiz
ordenará a inscrição no Registro de Imóveis.
Art. 419. O processo de sequestro corre/â em auto
apartado.
Art. 420. O sequestro poderá ser embargado por terceiro sob o fundamento de lhe pertencer o bem sequestrado.
§ !.° Apresentada a prova da alegação dentro de cinco
dias. o juiz decidirá de plano e irrccorrivelmente, aceitando
ou rejeitando os embargos.
§ 2.' Se o juiz criminal entender que se trata de matéria
de alta indagação, remeterá o embargante para o juízo cível
e manterá o sequestro até que seja dirimida a controvérsia.
Art. 421.

O sequestro será levantado:

I — se forem aceitos os embargos regulados no artigo
anterior;
II — se a ação penal não for intentada no prazo de
sessenta dias, contado desde o dia em que ficar concluída a
diligência;
III — se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos
os bens. prestar caução que assegure a aplicação do disposto no art. 86. I e II, b, do Código Penal.
IV — se, por sentença irrecorrível, o réu for absolvido
Art. 422. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público.
Parágrafo único. Do dinheiro apurado, será recolhido
ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa fí.

Art. 423. A execução poderá ser embargada:
I — pelo acusado, sob o fundamento cie aão terem
•os bens sido adquiridos com os proventos da infração:
II — pelo terceiro a quem os bens houverem sido transferidos, a menos que a transferência tenha sido anulada por
ter sido dolosa ou gratuita.
Art. 424. O depósito e a administração dos bens sequestrados ficarão sujeitos ao regime do processo civil.
Art.425. Transitada em Julgado a sentença condcnatória serão os autos de sequestro remetidos ao iuízo cível, a
cuja disposição passará o saldo cabível ao lesadc ou a terceiro de boa-fé na conformidade do parágrafo único do
art. 422.
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Scção U — Da hipoteca lcgal — Oportunidade. Requisitai
Art. 426. A inscrição e a especialização da hipoteca
legal podem ser pedidas em qualquer fase do processo
ao juiz, desde que haja certeza da infração c, pelo menos,
fundadas suspeitas de autoria.
Art. 427. A inscrição e a especialização podem ser
requeridas pelo ofendido. Quando lesada houver sido a
Fazenda Pública, cabe ao Ministério Público pedi-las.
Art. 428. A especialização será pedida mediante requerimento em que a parte:
I — estimará o valor da obrigação resultante 'o crime;
II — designará e estimará os imóveis que ficarão ciclicamente hipotecados.
O requerimento será instruído com ES provas ou alegações em que se fundarem as estimativas com a relação dos
imóveis pertencentes ao acusado e com os documentos comprobatórios do domínio.
Art. 429. Pedida a especialização nos termos do artigo anterior, o juiz mandará arbitrar o montante da obrigação resultante do crime e avaliar os imóveis apontados
pelo requerente.
§ l* O arbitramento do montante da obrigação e a
avaliação dos imóveis designados far-se-ão por perito nomeado pelo juiz onde não houver avaliador judicial, sendolhe facultada a consulta aos autos do processo respectivo,
§ 2." O juiz. ouvidas as partes no prazo de dois dias,
poderá corrigir o arbitramento do vaJor da obrigação, se
lhe parecer excessivo ou deficiente.
§ 3.° O valor da obrigação será liquidado definitivamente após a condenação, podendo ser requerido novo arbitramento se qualquer das partes não se conformar com o
anterior à sentença coudcnatória.
Art. 430. O juiz autorizará somente a inscriçSo da
hipoteca dos imóveis necessários à garantia da obrigação.

n.Hcrlçnn e espeelnUzaçflo

K : • < . . . "r! -i-:»!:•* c»

AvnJlncEo

ItivacríçSí»

— 65 —
Cnuçfio

Auí«nc9o
Cancelument»
da

Art. 431. O juiz poderá deixar de mandar inscrever
a hipoteca legal se o acusado ou o responsável civil oferecer
caução suficiente em dinheiro.
Art. 432. O processo de inscrição e especialização da
hipoteca lega) correrá em auto apartado.
Art 433. A inscriç5o será cancelada:
I — se, depois de feita, o acusado ou o responsável
civil oferecer cauç3o suficiente, em dinheiro:
II — se, por scatcnça irrecorrívcl o acusado í&t
absolvido.
Sccfio /// — Do arresto

Arreato preparatório

Arresto mb-

Colsn» ficlliccnte dcterior&vel*
IZeecrsoa pn--rn n

raanntc?ic&o do
acannd» e itun

Art. 434
Poderá ser decretado pelo juiz do processo
o arresto de imóvel pertencente ao indiciado a fim da
evitar o perigo que adviria com a demora da iascrí^Sc»
e especialização da hipoteca legal.
Parágrafo único. O arresto, que poderá ser pedido
ainda na fase do inquérito, será revogado se dentro de
quinze dias, a contar de sua decretação, não for requerida
a inscrição e especialização da hipoteca legal
Art. 435. Se o indiciado n5o tiver bens imóveis ou os
tiver de valor insuficiente, poderão ser .rrestados bens móveis
desde que haja certeza da infração e, pelo mencs, fundada
suspeita de autoria.
Art 436
Não ê permitido arrestar bens que,* de
acordo com a lei civil, não podem ser penhorados.
Art 437. Se os bsas móveis arrestados foreia coisas
facilmente deterioráveis, serão levados a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado em costa correu'.? bancária
a critério do juiz.
Ari. 438. Das rendas dos bens arrestados poderão ser
fornecidos recursos, arbitrados pelo mil. para a manutenção
do acusado e de sua família.
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Art. 439. A administração dos bens arrestados ficará
sujeita ao regime da lei de processo civil
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Art. 440.
apartado.

O processo de arresto correr,1 em auto
CAPÍTULO III

PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE PESSOAS
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Scção l — Da prisão provisória
l
Disposições gerais
Art. 441. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente.
Art. 442. A prisão de qualquer pessoa será imediatamente comunicada ao juiz competente.

Art. 443. Se o juiz ao tomar conhecimento da comunicação verificar que a prisão é ilegal, deverá relaxá-la
incontincnti.
Parágrafo único. Era caso algum será licito ao juiz
aguardar a remessa do auto de flagrante ou outra peça de
informação. Se a comunicação não o habilitar j decidir
sobre a legalidade da prisão, deverá ele, desde logo tomar
providências para informar-se e iuigar.

Relaxamento

Art. 444. O juiz promoverá a responsabilidade da autoridade coatora se lhe parecer configurado o crime previsto
no art. 379 do Código Penal (Exercício arbitrário ou abuso
àc poder) ou qualquer outro.
Art. 445. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado, o qual:

Promoçfio de
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a) será lavrado pelo escrivão e por eb, autoridade,
assinado;
6) designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu
nome, alcunha ou sinais característicos;
c) mencionará a infração penal que motivar a prisiío;
d) declarará o valor da fiança arbitrada, quando aíiançável a infração;
e) será dirigido a quem tiver qualidade para executá-lo;
f)

será passado em duplicata.

Art. 446. Para cumprimento cio mandado, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quanlos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido
o teor do original.
Art. 447. Se o capturando estiver cm lugar estranho à
jurisdição do juiz que ordenou a prisão, mas em território
nacional, a captura será pedida por precatória da qual constará o mesmo que se contém nos mandados de prisão.

Df.sdobrnmonío

Parágrafo único. Havendo urgência, o juiz poderá
requisitar a captura por telegrama, do qual deverá constar
o motivo da prisão, bem como, se afiançávcl a infração, o
valor da fiança. No original levado à agência telegráfica
será autenticada a firma do juiz, o que se mencionará no
telegrama.

Vfa

Art. 448. A captura se fará:
l — em caso de flagrante, pela simples voz de prisão;
II — em caso de mandado, pela entrega ao capturando
de uma de suas cópias autênticas e consequente voz de
prisão dada pelo executor, que se identificará.
§ 1." Se a infração for inaíiançável, a falta da exibição do mandado não obstará a prisão e o preso, em tal
caso. será imediatamente apresentado ao juiz que o houver
expedido.
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§ 2." A recaptura do réu evadido não depende de
prévia ordem judicial e poderá ser efetuada por qualquer
pessoa.
Tempo

e
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Art. 449. A prisSo poderá ser efetuada em qualquer
dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas
ã inviolabilidade do domicílio.
Art. 450. Se o executor verificar que o capturando se
encontra cm alguma casa, ordenará ao dono dela que o
entregue, exibindo o mandado de prisão.
Parágrafo único. Se o executor uão tiv;r certeza da
presença do capturando na casa poderá proceder à busca,
parn n qual, entretanto, será necessária a expedição do
respectivo mandado, a monos que o executor seja a própria
autoridade competente para expedi-lo.

necnan de
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Ari. 451. Se não for atendido, o executor convocará
duas testemunhas e:
I — sendo dia, entrará à força na casa, arrombando-a
se preciso;
II — sendo noite, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável e, logo que amanheça, arrombala-á e efetuará a prisSo.
Parágrafo único. O morador que se recusar a entrega
do capturando será levado à presença da autoridade para
que contra ele proceda como de direito, se sua ação configurar qualquer infraÇão penal.
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Art. 452. No caso de prisão em flagrante observarse-á o disposto no artigo antenor, no que for aplicável.
Art. 453. Não será pe;'> ;itido o emprego da íôrça,
salvo a indispensável no caso de desobediência resistência
ou tentativa de fuga. Se houver resistência por parte de
terceiros, o executor e as pessoas1 que o auxiliarçm poderão
tnrnbém usar dos meios necsesários para vencê-la e para
defender-se. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas.
§ 1." £ permitido o emprego de algema.» e outros
utensílios destinados à segurança, desde que não atentem
contra a dignidade ou a incoiumidade física do preso.
§ 2." O recurso ao uso de armas só se Justifica quando
absolutamente necessário para vencer a resistência.
§ 3.' Na hipótese de tentativa de íxiga o emprego de
armas só será permitido quando r.3o causar tnal grave e
for necessário.
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Art. 454. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município, ou comarca, o executor poderá
efetuar-Ihe a prisão no lugar onde o alcançar r.prssentando-o imediatamente à autoridade local que, depois de
lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará
para a remoção do preso.
§ 1.° Entender-se-á que o executor vai em perseguição
do capturando ainda aue:

a) o h a j a perdido de vista depois de o havei perseguido sem interrupção;
b) somente saiba, por indícios ou informações fidcdignar, i\c sua pa.ssagcm cm determinada dircção desde que
se ponha cm seu encalço.
§ 2° Qunndo os autoridades locais tiverem fundadas
razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor
ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr
cm custódia o capturando, até que tique esclarecida a dúvida.
Art. 455. Ao receber precatória para a crjj-tura de
alguém, o jui: dcprccado:
I — verificará a autenticidade e a legalidade do documento;
II — se o reputar perfeito, lhe aporá o cumpra-se, e
expedirá mandado de prisão:
I I I — cumprida a ordem remeterá a precatória c providenciará a entrega do preso ao juiz deprecante.
Parágrafo único. Se o juiz doprecado verificar que o
capturando se encontra em território sujeito à jurisdição de
outro juiz, remctcr-lhe-á os autos da precatória.
Art. 456. Ninguém será recolhido à prislo sem que
seja exibido o mandado ao respectivo dirctor ou carcereiro
ao qual será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo
ser passado recibo da entrega do prCso, com declaração de
dia e hora.
Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se ísse for o documento exibido.
Art. 457. Sempre que possível, as pisoas ptésas provisoriamente f i c a r ã o separadas das que já estiveram definitivamente condenadas.
Art. 458. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente quando sujeitos
a prisão antes de condenação definitiva:
I — os ministros de Estados;
II — os governadores ou interventores de Estados,
ou Territórios e seus secretários, o piefeito do Distrito Federal, seus secretários, os chefes de Policia;
III — os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas
dos Estados.
IV — os cidadãos inscritos no «Livro do Mérito»;
V — os oficiais das Forças Armadas e do Corpo de
Bombeiros;
VI — os magistrados;
VII — os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República;
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VIII — os ministros de confissão religiosa;
IX — os ministros do Tribunal de Contas;
X — os cidadãos que . já tiverem exercido cfetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista
por motivo de incapacidade para o exercício daqupla função,
XI — os oficiais da Marinha Mercante Nacional, que
jã tiverem exercido, cíctivarncnte, funções de comando.
XII — os funcionários de policia c funcionários ou
serventuários da justiça.
Parágrafo único. Os inferiores e praças de pré, onde
for possível, serão recolhidos a prisão, em estabelecimentos
militares, de acordo i.om os respectivos regulamentos.
Art. 459. Aplicam-se ao príso provisoriamente as garantias de defesa concedidas aos acusados, no que diz réspeito à tutela da liberdade.
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Art. 460. A prisão provisória não poderá ultrapassar,
cm caso algum, o prazo de oito meses 1103 casos de procedi
mento ordinário ou especial. c!e cinco meses nas hipóteses de
procedimento sumário c de dez dias na do procedimento sumarissirno.
2. Da prisão em flagrante (prisão sem mandado)
Art. 461. È flagrante a infração que está sendo cometida. Está em flagrante quem está cometendo a iníração.
Parágrafo único. Considera-se, também, em flagrante
quem:
I — acaba de cometer a infração;
II — é perseguido logo após. cm situação ^ui luca
acreditar ser ele autor da infração;
III — é, encontrado, logo depois, com objctos (instrumentos da infração, produto dela ) ou provas qua levem a
crer ser cie autor da infração.
Art. ^62. Qualquer um pode e as autoridades e seus
agentes devem prender quem estiver em qualquer das
situações do artigo anterior ou seu parágrafo.
Parágrafo único. Nos crimes âe ação privada, a prisão
em flagrante dependerá de solicitação do ofendido quando
não for por ele próprio cfeíuada.
Art. 463. Apresentado o proso à autoridade competente, ouvirá ela o condutor c as testemunhas que o acompanharem e inquirirá o acusado sobre a imputação que
lhe é feita.
Art. 464. Se das respostas resultarem fundgdas suspeitas contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo
à prisão, salvo:
a) se se tratar de infração de que o acusado se defende
solto (art. 484):
5) se for permitida a fiança, e ele a prestar;
c) se se tratar de crime de ação privada.
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Nos casos das letras a e c, o preso será posto em liberdade logo após a lavratura do auto; no caso da letra b, após
a prestação da fiança.
Art. 465. Se, ao contrário da nipótcse do artigo anterior a autoridade verificar a manifesta inexistência de infração penal ou a não participação do conduzido, relaxará.
a prisão.
Art. 465. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer
será lavrado auto c será feita imediata comunicação ao juiz
competente para que confirme ou infirme o ato da autoridade.
Art. 466. O jui; que discordar da autoridade:
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I — relaxará a prisão ilegal;
I! — ordenará a prisão do ilegalmente solto.
Art. 467. A inexistência de testemunhas da infração
não impedirá o auto de prisão em flagrante; nesse caso
além do condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas
que hajam testemunhndo a apresentação do preso ã autoridade.
Art. 468. Na falta ou no impedimento do escrivão,
qualquer pessoa designada pela autoridade lavrara o auto,
depois de prestado o compromisso legal.
Art. 469. Dentro em vinte e quatro horas depois da
prisão, será dada ao preso nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor c o
das testemunhas.
P.irágrafo único. O preso passará recibo da nota de
culpa, o qual será assinado por duas testemunhas quando
cie não souber, não puder ou não ouiser assinar
Art. 470. Se o crime for praticado cm presença de
autoridade policial ou judiciária no exercício de SULIS funções,
contra ela ou contra outrem, deverá ela própria prender e
autuar em flagrante.
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Parágrafo único. O auto fará menção à circunstância
de haver sido o ato praticado em presença cj autoridade
cm exercício de suas funções.
Art. 471. Se a autoridade que houver presidido â
autuação não tiver sido o próprio jui: competente para
conhecer da infração, a este será remetido o auto de flagrante
Art 472
O auto poderá ser mandado ou devolvido
à Polícia para novas diligências, reputadas necessárias pelo
Ministério Público para o oferecimento da denúncia ou pelo
ofendido para o da queixa.
Art. 473. Não havendo autoridade no lugar em que
houver sido efetuada a prisão, o orêso será logo apresentado à do lugar mais próximo.
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Art 474. Quando o juiz verificar pelo auto de prls2o
em flagrante que o agente praticou o fato. nas condições
dos arts. 17. 18, 19, 21. 22. 23. 24, ?5 e 54 do Código
Penal, poderá, depois de ouvir o Ministério Público, conceder ao réu liberdade provisória, mediante termo de comparetimenío a todos os atos do processo, sob pena de revoçaçSo3. Da prisão preventiva (prisão com mandado)
Art. 475. Caberá a prisão preventiva quando houver
certeza do crirae c fundado suspeita de autoria
Art. 476. A prisão preventiva poderá ser decretada
em qualquer fase do inquérito policial ou do processo judicial, enquanto n3o transitar em julgado a sentença definitiva.
Art. 477. A prisão poderá ser decretada pelo juiz do
processo, na instância inferjor e pelo relator, na superior instância, de oficio, a requerimento do Ministério Público ou do
querelante, ou mediante representação da autoridade policial.
Art. 478. A prisão preventiva somente pode fundarse:
I — na garantia da ordem pública, ou
II — na necessidade para a instrução criminal ou
III — na segurança de aplicação da lei pena)
Art. 479. Caberá a prisão preventiva:
I — nos crimes inafiançáveis;
II — nos crimes afiançáveis, quando se apurar no processo que o indiciado é vadio ou quando, havendo dúvida
sobre a sua identidade, não ministrar elementos suficientes
para esclarecê-la, ou quando for reincidente especifico em
crime doloso.
Art. 480. A prisão preventiva em nenhum caso será
decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos
autos ter o agente praticado o fato nas condições dos
arts. 17. 18. 21. 22, 23 e 25 do Código Penal.
Art. 481. O despacho que decretar ou denegar a
prisão preventiva será sempre fundamentado.
Art. 482. O juiz poderá revogar a prisão preventiva
se, no curso do processo, verificar a falta de motivos para
que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem
razões que a justifiquem.
Art. 483. Constitui abuso de poder reparavel por
habcas-corpus, a decretação da prisão preventiva, sem os
requisitos, os fundamentos ou as cautelas legais ou fora dos
casos previstos no art 479.
Scçõo U — Sucedâneo da prisão provisória —
Da liberdade provisória
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Art 484. Ressalvado o disposto no artigo seguinte,
III e IV, o acusado defender-sc-á solto:
I — independente de fiança;

a) quando se tratar de infrações a que nSo for isolada,
cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa
de liberdade;
6) quando o máximo da pena privativa de liberdade
cominada a cada iníração nSo exceder de três meses;
II — mediante fiança, nos cacos em que a lei a
permite
Art. 485 Ê deixada ao critério do juiz a concessão
da liberdade provisória:

Llbcrdnrte
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I — nos casos do art. 47-í;
II — nos casos cm que couber fiança, se ficar positivado ser impossível ao réu prestá-la por motivo de
pobreza.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo,
o liberado assume as mesmas obrigações impostas aos
afiançados, do que lhe dará ciência o escrivão. O descumprimento dessas obrigações ou a prática de nova infração
acarretará a revogação do benefício.
Art

486.

Não será concedida fiança:

I — nos crimes punidos com a pena de reclusão,
salvo ao réu maior de setenta anos ou menor de vinte
e um. no caso de não ser superior a dois anos o máximo
da peaa cominada ressalvado o disposto no art. 491;
II — nas contravenções previstas nos arts. 50. 51
e seu parágrafo 1.'. 52 c seu parágrafo, 53 e seu parágrafo,
54 e seu parágrafo. 58. 59 e 60 da Lei das Contravenções
Penais:

Liberdade
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III — nos crimes e contravenções punidos com pena
privativa de liberdade, se o réu já tiver sido condenado
por infração penal da mesma natureza em sentença
irrecorrível;
IV — em qualquer caso. se houver no processo
prova de 6cr o réu vadio.
V — na hipótese prevista no art. 524.
Art. 487

Não será. igualmente, concedida

fiança:

I — aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado
fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo
justo, qualquer das obrigações a que se refere o art. 497;
II — aos atingidos pela prisão provisória por mandado;
III — ao que estiver no gozo de suspensão condicional
da pena ou de livramento condicional, salvo se processado
por crime culposo ou contravenção que admita fiança.
Art 4S8
A fiança se destina:
I — a funcionar como sucedâneo da pena cm caso
de fuga:
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II — a assegurar o pagamento de custas, despesas
processuais, dano patrimonial e multa, se o réu for condenado. Se porteriormente ã condenação, ocorrer causa
de extinção da punibilidade, a fiança somente não assegurará
a multa.
Valor da fiança
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Art. 489. O valor da fiança será fixado pcb autoridade que a conceder nos limites seguintes: de duzentos
a cinco mil cruzeiros, quando se tratar de infraçiio punida.
no grau máximo, com detenção ou prisão simples até
um ano; de quinhentos a dez mil cruzeiros, quando o
máximo da pena não for além de dois anos; de setecentos
a quinze mil cruzeiros, quando não for além de três anos;
de um mil a vinte mil cruzeiros, quando for maior de
íris anos.
Parágrafo único. A fiança pode ser aumentada até
o décupio se o j u i z entender que, embora fixada no
máximo, não preencherá suas finalidades.
Art. 490. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em conta a natureza da infrnção, as condições
pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as
circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como
a importância provável das custas e despesas do processo,
até final julgamento, valor do dano patrimonial e da
multa.
Art. 491. Tanto para a fixação do valor da fiança
cjuanto para a concessão da liberdade, o juiz deve atender
ao máximo da pena cominada, abstratamente, em lei. Mas
se houver sentença coridenatória recorrível a pena a ser
levada em conta será a concretamente aplicada.
Art. 492. A fiança deve ser arbitrada pela autoridade,
policial ou judicial, que ordenar a prisão, raas só ao juiz
cabe elevá-la até o décupio.
Art. 493. Em caso de prisão cm flagrante, será
competente para receber a fiança a autoridade que presidir
ao respectivo auto, e, em caso de prisão por mandado o
juiz que o houver expedido ou a autoridade judiciária ou
policial a quem tiver sido requisitada a prisão.
Art. 494. Depois de prestada a fiança, que será
concedida independentemente de audiência do Ministério
Público, esse terá. vista do processo a fim de requerer o
que julgar conveniente.
Art. 495. A fiança poderá ser prestada em qualquer
tempo, enquanto não transitar cm julgado a sentença
condenatória.
Art. 496. Recusando ou demorando a autoridade
policial a concessão da fiança, o preso, ou alguém por
ele, poderá prestá-la, mediante simples petição, perante
o juiz competente, que decidirá, depois de ouvida aquela
autoridade.
Parágrafo único. O disposto nesse artigo não prejudica
os recursos nem o pedido de habeas-corpus quando cabíveis.
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Art. 497. A fiança tomada por têrrno obrigará o
afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes
que for chamado para atos do inquérito e da instrução
criminal e para Q julgamento. Quando o afiançado não comparecer, a fiança será havida como quebrada.
Art. 498. O afiançado não poderá, sob pena de
quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia
permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por
mais de oito dias de sua residência, sem comunicar àquela
autoridade o lugar onde será encontrado.
Art. 499. A fiança, que será sempre definitiva,
consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou
metais preciosos, títulos da divida pública, federal, estadual
ou municipal, ou era hipoteca inscrita cm primeiro lugar.
§ 1° Sc os títulos forem nominativos exigir-se-á a
prova de que se acham livres de ónus.
§ 2.° A avaliação de imóvel, pedras, objetos ou
metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade.
§ 3° Quando a fiança consistir em caução de títulos
da dívida pública, o valor será determinado pela sua
cotação em Bolsa.
Art. 500. O valor cm que consistir a fiança será
recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual,
ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos
os respectivos conhecimentos.
Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não
se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão
ou pessoa idónea, a critério da autoridade, e dentro
de três dias dar-se-lhe-á o destino que lhe assina este
artigo, o que tudo constará do terno de fiança.
/ ; ,'/'
Art. 501. Será exigido o reforço da fiança:

Obrigações

Objelo da
flnnra

Avaliarão

Valor de
títulos
Destino ilo<
bens caucionados

Reforça

I — quando a autoridade tomar, por engano, fiança
insuficiente;
II — quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou caucionados, ou depreciação
dos metais ou pedras preciosas:
III — quando for inovada a classificação do delito.
Parágrafo único. A fiança ficará sem efeito e c
acusado será recolhido à prisão, quando não se fizer o
reforço na conformidade deste artigo.
Art. 502. A fiança que se reconheça não ser cabível
.na espécie será cassada era qualquer fase do processo.
Art. 503. Será também cassada a fiança quando
reconhecida a existência de delito inafiançfivel no caso de
inovar-se a classificação.
Art. 504. Julgar-se-á quebrada a fiança: quando o
acusado, chamado para ato do processo, deixar de comparecer, sem provar, incontinenti, motivo justo; quando,
na vigência da fiança, praticar outra infraçSo penal:
quando descumprir qualquer das obrigações dos artigos
497 e 498.

Cassa çSo

Quebrament*
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Art 505. O quebramento da fiança importará .->
perda de metade do seu valor e a obrigação, por parte
do acusado, de recolher-se â prisão, prosseguindo-se, cntrctnnto. â sua revelia, no processo e julgamento, enquanto
não for preso.
Art. 506. No caso de quebramento de fiança, feitas
as deduções previstas no artigo anterior, o saldo será,
até metade do valor da fiança, recolhido ao Tesouro
Federal.
Art. 507. Se vier a ser reformado o julgamento cm
que se declarou quebrada a fiança, esta subsistira cm
todos os seus efeitos.
Art. 505. O objcto da fiança será restituído ao
fiador:
I — quando a fiança for cassada ou declarada
sem efeito;
II — quando passar cm julgado a sentença que
absolver o acusado:
I I I — quando o juiz conceder o arquivamento do
inquérito ou peças de informação.
Parágrafo único. O juiz poderá exigir nova fiança
se houver desarquivamcnto.
Art. 509. Se a fiança houver sido prestada por
hipoteca, esta será levantada nos casos e na forma do
artigo anterior.
Art. 510. Nenhum desconto se fará nos casos previstos nos ns. I, II. e III do art. 508. mas, na hipótese
de extinção da punibilidade após sentença condenatória.
será deduzida n importância correspondente às custas,
despesas judiciais, multas aplicadas c dano patrimonial,
que deverá ser estimado pelo juiz.
Art. 511. Entender-sc-á perdido, na totalidade, o
valor da fiança, se, d e f i n i t i v a m e n t e condenado, o acusado
não se apresentar à prisão, dentro dos trinta dias seguintes
àquele cm que for intimado da sentença, cxceto na hipótese
de suspensão condicional da pena.
Parágrafo único. Nesse caso. o saldo será recolhido
ao Tesouro Nacional.
Art. 512. Se o condenado se apresentar à prisSo
dentro do prazo do artigo anterior, deduzidas as custas
e mais encargos a que estiver obrigado, o saldo será devolvido a qú"cm houver prestado fiança.
Art. 513. Se' a fiança consistir cm pedras, objctos
Ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por
leiloeiro ou corretor.
Art. 5H. Se a fiança houver sido prestada era
títulos da divida pública, a venda desses se fará na
conformidade da legislação especial pertinente.
Art. 515. Nos casos «m que a fiança tiver sido
prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida
no juizo cível pelo órgão do Ministério Público.

Art. 516. Nos juízos criminais e delegacias de
policia, haverá um livro especial, com termos de abertura
e de encerramento, numerado e rubricado em todas as
tuas folhas pela autoridade destinado especialmente aos
termos da fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e
assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança,
e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos.
Parágrafo único. O acusado e quem prestar a fiança
ecrão pelo escrivão notificados das obrigações e da sanção
previstas nos arts. 497 e 458. o /que constr.rá dos autos.
Scção III — Da aplicação provisória de interdições
de direitos
Art. 517. Durante o processo é facultado ao juis
decretar a suspensão provisória do exercício do pátrio
poder, da tutela, da curatela, desde que a interdição definitiva possa resultar da condenação.
Art. 518. A aplicação provisória de intírdições de
direitos poderá ser determinada pelo juiz, de oficio, ou
n requerimento do Ministério Público, do querelants, do
assistente, do oíendido, ou de seu representante legal, ainda
que este não se tenha constituído como assistente:
I — durante a instrução criminal, após a apresentação da defesa prévia ou do prazo concedido para íssc
fim;
II — na sentença de pronúncia;
III — na decisão confirmaíória da pronúncia ou na
que, em grau de recurso, pronunciar o réu;
IV — na sentença condenatória recorrível.
§ 1.° no caso do n." I, o acusado ou seu defensor
.será ouvido previamente no prazo de dois dias.
§ 2.° Decretada a interdição serão feitas as comunicações necessárias para a sua execução, na forma do
disposto no Código das Execuções Penais.
Art. 519. Não caberá recurso do despacho ou da
parte da sentença que decretar ou denegar a aplicaçSo
provisória de interdições de direitos, mas estas poderão
ser substituídas ou revogadas:
I •— se aplicadas no curso da instrução criminal:
durante esta ou pelas sentenças a que se referem os
ns. II. III e IV, do artigo anterior;
II — se aplicadas na sentença de pronúncia: pela
decisão que, em grau de recurso, a confirmar, total ou
parcialmente, ou pela sentença condenatória recorrível;
III — se aplicadas na decisão a que se refere o n" III
do artigo anterior: pela sentença condenatória recorrível.
Art. 520. O despacho que aplicar, provisoriamente,
substituir ou revogar interdição de direito, será fundamentado.
Art. 521. A decisão que imprcnunciar ou absolver
o réu fará cessar a aplicaçSo provisória da interdição
anteriormente determinada. Transitando em Julgado a seu-
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tença condenatória. serão executadas somente as interdições
líela aplicadas ou que derivarem da imposição da pena
principal.

Caso»

Fiança

III — quando cessado o motivo que autorizava o
cerceamento;

Art. 522. Durante o processo o juiz pode submeter
às medidas de segurança que lhes forem aplicáveis:
I — os afetados de mórbida perturbação mental,
desenvolvimento mental incompleto ou retardado ou de
outra grave anomalia psíquica;

IV — quando alguém não for admitido a prestar
fiança que a lei concede;

III — os toxicómanos.
Art. 523. A aplicação provisória de medida de segurança obedecerá ao disposto nos artigos anteriores com
as modificações seguintes:
I — o juiz poderá aplicar, provisoriamente, a medida
de segurança, de oficio, ou a requerimento do Ministério
Público;
II — a aplicação poderá ser determinada ainda no
curso do inquérito, mediante rcprcsentaçãc da autoridade
policial;
III — a aplicação provisória de medida de segurança,
a substituição ou a revogação da anteriormente aplicada
poderão ser determinadas, também, na sentença absolutória;
IV — decretada a medida atender-se-á ao disposto no
Código das Execuções Penais.
Art. 524. A aplicação provisória de medida de
segurança obstará a concessão de fiança e tornará sem
efeito a anteriormente concedida.
Scção V — Remédio contra o cerceamento da
liberdade de locomoção
Do «Wa&cas-Corpus»

Cabimento

II — quando alguém estiver preso por mais tempo
do que determina a lei;

Scção V — Da aplicação provisória de medidas de
segurança

II — os ébrios habituais;
Reerns

I — quando a liberdade de ir e vir tòr cerceada
fora dos casos previstos em lei;

HtKniidnde

Art. 525. Dar-se-á habens-corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder. Nas transgressões disciplinares, não caberá o
Habcas-Corpus, (Const Fed art H l . § 23)
Art 526
Haverá ilegalidade:

too»* a* uoder

l — quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tem competência para tal;
II — nuando ordenado ou efctuado sem as tormalidudei legais
Art 527 Haverá abuso de poder:

V — quando alguém estiver sendo processado ou
tiver sido condenado por fato que não constitua crime em
tese (fato atípico);
VI — quando alguém for preso preventivamente por
fato típico porém excepcionalmente licito (art. 25 do
Códico Pena!; Cod Proc. Penal, art. 480);
VII — quando estiver eztinta a punibilidade;
VIII — quando o processo for manifestamente nulo.
Art. 528
Corpus:

Competirá conhecer do pedido de Habeas-

Comptftncl»

l — ao Supremo Tribunal Federal, nos casos do
art. 101, I, h. da Constituição Federal (competência
constitucional explícita);
II —' ao Tribunal Federal de Recursos nos casos
de cerceamento por crime praticado em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União, ressalvada a compettncia
do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Eleitoral c da
Justiça Militar (competência constitucional implícita —
Const. Fed., art. 104. II, 6);
III — aos Tribunais de Justiça ou de Alçada, na
conformidade das normas legais e regimentais sobre sua
competência originária;
IV — aos juizes de Direito quaodo o coator íOre juiz
inferior ou autoridade administrativa, ressalvada a competência dos tribunais por prerrogativa de função.
Ari. 529. O Habeas Corpus poderá ser impetrado
por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrtm. bem
como pelo Ministério Público.
Parágrafo único. O pedido será rejeitado se o paciente
a ele se opuser.
Art. 530. A petiçSo de Habeas Corpus conterá:
a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada
de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a
violência, coaçSo ou ameaça;
b) a declaração da espécie de constrangimento ou,
em caso de simples ameaça de coação, as razões em que
o impetrante funda o seu temor;
c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu
rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a
designaçSo das respectivas residências.
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Procedimento

Art. 531. Recebida a petição de Habees Corpus,
o juiz, se julgar necessário, e estiver preso o .paciente,
mandará que este lhe seja imediatamente apresentado cm
dia e hora que designar.
§ 1° Em caso de desobediência, ecrã expedido mandado de prie3o contra o detentor, que será processado na
forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente
seja tirado da prisão e apresentado cai juízo.
§ 2° Se o paciente estiver preso nenhum motivo
escusará sun apresentação, salvo:
I — se estiver gravemente enfermo:
II — se não estiver sob a guarda da pe.3soa à qual
for requisitado.
§ 3° Se o paciente não for apresentado, o juiz poderá
ir ao loca! em que ele se encontre.

Indicarão do
coator

Art. 532. O detentor mencionará a pessoa que tiver
ordenado a prisão.
Art. 533. Efetuadas as diligências, e interrogado o
paciente, o juiz decidira fundameníadanicat;, dentro de
vinte e quatro horas.
§ l' Se a decisão for favorável, o paciante será
logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo tiver
de ser mantido em prisão.
§ 2° Se os documentos que lostrulrera a petiçião evJdenciarcm a ilegalidade da coação, o juiz, ou o tribunal,
ordenará que cesse imediatamente o constraagircecro.
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§ 3" Se a ilegalidade decorrer do fato dj r.5o ter
sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrará
o valor desta, que poderá ser prestada perante ele, reactendo, ceste caso, à autoridade, os respectivos autos para
serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo
judicial.
§ 4 ' Se a ordera de Habeas Corpus for concedida
para frustrar araeaca de violência ou coação ilegal, dar-sc-â
ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz.
§ 5» Será inconUnenti enviada cópia da decisSo à
autoridade que tiver ordenado a prisão ou à que detiver
tiver o pacieate, a fim de juntar-se aos ai:tos do processo.
g 6° Quando o paciente estiver preso ctn legar que
não seja o da sede dó juízo ou do tribunal que conceder
3 ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo,
se houver, observadas as formalidades estabelecidas no
parágrafo úaico- do art. 447, ou por via postal.
Art. 534. Se o juiz ou o tribunal verificar que
já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado
o pedido.
fa^ 535. Ea CRSO <je competência originaria de
tribuna!, a petiçSo de Habeaa Corpus será apresentada ao
secretário, çue a enviará de imediato só Presidente da
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câmara criminal, ou da turma, que estiver reunida, ou
primeiro tiver de reunir-se, ou ao Presidente do próprio
Tribunal.
Art. 536. Se a petição estiver na devida forma, o
Presidente, se necessário, requisitará, da autoridade indicada como coatora, informações por escrito.
Art. 537. A diligência do artigo anterior não será
ordenada, s'e o Presidente entender que o Habeas Corpus
deve ser indeferido m limme . Nesse caso, levará a petição
ao Tribunal (câmara ou turma, ou pleno) para que delibere
e decida a respeito.
Art. 538. Recebidas as informações, ou dispensadas.
o Habeas Corpus será julgado na primeira sessão, podendo,
entretanto, adiar-se o j u l g a m e n t o para a sessão seguinte.
Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria
de votos. Havenóo empate, se o Presidente não tiver
tomado parte na votação, proferirá voto de desempate; no
caso contrário, prevalecerá a decis3o mais favorável ao
paciente.

"Pedido de

Indeferiment

A r t . 539. O secretário do Tribunal lavrará a ordem
que, assinada pelo presidente (da câmara ou turma, ou
pleno) será dirigida, por oficio ou telegrama, ao detentor,
ao carcereiro ou à autoridade que exercer ou ameaçar
exercer o constrangimento.
Parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama
obedecerá ao disposto no art. 447, parágrafo único, in
fine.

Soltura

Art. 540. Ordenada a soltura do paciente em virtude
de habcas corpus. será condenada nas cusfas a autoridade
que, por iná-fe ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coaçào.
Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser responsabilizada a autoridade.
A r t . 541. O carcereiro ou o direíor da prisão, o
oscrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária
ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição
de ordem de habeas-corpus, as informações sobre a causa
da prisão, a condução e apresentação do paciente, ou a
sua soltura, será multado na quantia de dois mil a dez
mil cruzeiros, sem prejuízo das penas em que incorrer.
As multas serão impostas pelo juiz ou tribunal que julgar
o habeas corpus. salvo quando o faltoso for autoridade
judiciária, caso em que a pena será imposta pelo órgão
que exercer o Poder disciplinar.
Art. 542. A concessão de Habeas Corpus n3o obstará
o processo nem lhe porá termo desde que esse não conflite
com os fundamentos daquela.
Art. 543. Se o Habeas Corpus for concedido sm
virtude de nulidade fornia! do processo, será ele renovado.

Responsabilizo
de do rosior
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processo
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A r t . 5-Í9.
queixa e antes
rejeição, o juiz
ã acusação em

Parágrafo único. A réplica versará exclusivamente
sobre a existência de qualquer das causas de rejeição
previstas no art. 551.

Livro V
DOS VÁRIOS TIPOS DE PROCEDIMENTO
DO
Demanda

Fundamento

pr>zo

<inelxn por
íroruj-ader

Aditamento

Título I
PROCEDIMENTO

Ao lhe ser apresentada a denúncia ou a
de se pronunciar sobre sua aceitação oU
mandará citar o acusado para que replique
três dias.

ORDINÁRIO

Art. 544. O procedimento ordinário começa com a
aceitação da denúncia, nos crimes de ação pública, c cc.u
a da queixa nos de ação privada.
Art. 545. A denúncia e a queixa podem bascar-se
nas conclusões do inquérito policia] ou em qualquer outro
elemento de convicção e serão instruídas com os documentos em que se fundarem, alem da representação
ou da requisição nos casos em que a lei penal as exigir.
Art. 546. O prazo para oferecimento da denúncia,
íe o acusado estiver preso, será de cinco dias, contado da
data em que o órgão do Ministério Público receber os
autos do inquérito policial, e de 15 dias, se estiver
solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução
do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo do
dia em que o órgão do Ministério Público receber
novamente os autos.
§ 1° Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da deaúncia
contar-se-á do dia cm que tiver recebido ns peças de
informações, a representação ou a requisição.
§ 2° Se o Ministério Público julgar necessários maiores
esclarecimentos e documente:; complementares ou novos
elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamcnte,
de quaisquer autoridades ou funcionários que devain ou
possam ministra-los.
Art. 547. A queixa poderá ser dada por procurador
com poderes especiais, devendo constar do instrumento do
mandato o nome do querelado e a menção do fato criminoso,
salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências
que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.
Art. 548. A queixa poderá, em qualquer caso, ser
aditada pelo Ministério Público no prazo de três dias,
contado da data em que receber os autcs. Se o Ministério
Público aditar a queixa, intervirá, dai por diante, como
parte secundária; se não o fizer, prosseguir-se-á sem a
sua intervenção a não ser como fiscal da lei.

Art. 550. A citação será dispensada se o acusado
se apresentar espontaneamente. Nesse caso será lavrado
termo de apresentação, assinado pelo juiz, pelo escrivão e
peio acusado .
Art. 551.

A denúncia ou queixa será rejeitada:

Apresentação

KeJeiçSo

I — quando o fato nelas narrado não constituir
crime cm tese;
II — quando, manifestamente, o fato não constituir
crime na hipótese (Código Penal, art. 25);
III — quando, evidentemente, estiver extinta a punibtlidcde;
IV — quando faltar pressuposto do processo ou condição da ação.
Art. 552. Se o Ministério Público entender que o
auto de inquérito ou as peças de informação não ministram
os elementos mínimos necessários para o oferecimento da
denúncia, pedirá ao juiz que os mande arquivar. Se o
juiz concordar com o pedido, determinará o arquivamento;
se dele discordar, remeterá o processo ao Procurador
Geral .
§ 1° Se o Procurador Geral entender que há elementos
para a aç3o penal, oferecerá, ele próprio, a denúncia ou
designará • outro órgão do Ministério Público para fazê-Io.
§ T No caso contrário o Procurador Geral mandará
arquivar o processo.
Art. 553. O juiz, ao receber a queixa ou denúncia,
designará dia e hora para o interrogatório, ordenando
a citação do acusado e a notificação do Ministério Público
e, se for caso. do querelante.
Art. 554. O acusado ou seu defensor poderá, nos
três dias seguintes ao interrogatório, oferecer alegações
escritas e arrolar testemunhas.

providencias

Defe«» previu

Parágrafo único. Se o acusado não comparecer, sem
motivo justificado, no dia e à hora designados, o prazo
para defesa será concedido ao defensor nomeado pejo juiz.
Art. 555. Apresentada ou não a defesa prévia, próceder-se-á à inquirição das testemunhas, devendo as da
acusação ser ouvidas em primeiro lugar.
Art. 556. Na instrução do processo serão inquirida»'
no máximo oito testemunhas de acusação c até oito de
defesa

T««t*m«nh««r

N um
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Substituído

Diligências

Docamofot
Praz»

Erafcrm Idade

j 1.* Nesse número nSo se compreendes! as que
!i5o prestam compromisso e as referidas.
§ 2.° Se nSo for encontrada qualquer dza testemunhas, o juiz poderá diferir o pedido de substituição, se
esse pedido não tiver por fim frustrar o disposto nos
arts. 89. V, e 554.
Art. 557. Se as testemunhas de defesa não forem
encontradas e o acusado, dentro em três dias, não indicar
outras em substituição, prosseguir-se-á nos demais termos
do processo.
Art. 558. O
Ministério Público ou o querelante.
ao ser oferecida a denuncia ou a queixa, e a defesa, no
prazo do art. 554, poderão requerer as diligências que
julgarem convenientes.
Art. 559. Ressalvados os casos em que haja proibição legal expressa, as partes poderão oferecer documentos
em qualquer fase do processo.
Art. 560. Às testemunhas da acusação serão ouvidas
dentro do prazo de vinte dias, quando o acusado estiver
preso, e de quarenta dias, quando solto. As da defesa
serão ouvidas dentro do prazo de vinte dias se o acusado
estiver preso e de quarenta dias, quando solto.
§ l' Esses prazos começarão a correr: o das testemunhas da acusaç5o, depois de findo o triduo da defesa
prévia, ou, se tiver havido desistência, desde a data do
interrogatório ou. em caso de revelia, do dia em que devera
ter sido realizado; o das da defesa, do dia em que
terminar o das da acusação.
§ 2° Sempre que o juiz concluir a instrução fora
do prazo, consignará nos autos os motivos da demora.
§ y A demora determinada por doença do acusado
ou do defensor, ou outro motivo de força maior, não
será computada nos prazos fixados no art. 560. mas se
o acusado estiver preso -será posto em liberdade logo que
decorridos aqueles lapsos de tempo.
§ 4." Se qualquer testemunha houver de ausentar-sei
eu, por enfermidade ou pó vrelhice, inspirar receio de que
ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá,
de oficio ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe
antecipadamente o depoimento.
No caso de enfermidade do acusado, o juiz poderá
transportar-se ao local onde ele se encontrar, ai procedendo
à instrução. No caso de enfermidade do defensor, será
ele substituído, definitivamente, ou para o só efeito do
ato, na forma do artigo 80, §§ 6° e 7°.
Art. 561. As partes poderão desistir do depoimento
de qualquer das testemunhas arroladas, ou deixar de
arrolá-las, se considerarem suficientes as provas que possam
ser ou tenham sido produzidas.
Art. 562. Terminada a Inquirição das testemunhas,
as partes, primeiramente o Ministério Público ou o querelante, dentro de 24 horas, e depois, sem interrupção, dentro
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de igual prazo, o acusado poderão requerer as diligências,
cuja necessidade ou conveniência se origine de circunstâncias,
ou de fatos apurados na instrução, subindo logo os autos
conclusos, para o iuiz tomar conhecimento do que tiver
sido pedido.
Art. 563. Esgotados aqueles prazos, sem requerimento de qualquer das partes, ou concluídas as diligências
requeridas e ordenadas, será aberta vista dos autos, para
alegações, sucessivamente, por cinco dias:
I — ao Ministério Público ou ao querelante:
II — ao assistente, se tiver sido constituído;
III — ao defensor do acusado.
§ I." Se forem dois ou mais os acusados, o prazo será
comum.
§ 2.' O Ministério Público, nos processos por crime
de ação privada ou nos processos por crime de ação pública
iniciados por queixa (ação privada subsidiária) terá vista
dos autos depois do querelante.
Art. 564. Findos os prazos do artigo anterior serão
os autos imediatamente conclusos, para sentença, ao juiz,
que, dentro em cinco dias poderá ordenar diligências para
sanar qualquer nulidade eu suprir falta que prejudique o
esclarecimento da verdade.
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que se
proceda, novamente, a interrogatório do réu ou a inquirição
de testemunhas e do ofendido, se não houver presidido
a esses atos na instrução criminal.

Coadnnflo
•entença

Título U
DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
CAPÍTULO I

DO PROCEDIMENTO SUMARIO
Art. 565. Nos casos de infração não punida, ainda
que alternativamente, com pena de reclusão, se não houver
prisão em flagrante, o processo será iniciado mediante
portaria da autoridade policial ou do juiz, de oficio ou
a requerimento do Ministério Público.
Art. 566. Na portaria que der intcio ao processo,
a autoridade policial ou o juiz ordenará a citação do
acusado, dentro em 48 horas, para se ver processar;
determinará as buscas, apreensões, reconhecimentos, exa,mea
e outras diligências necessárias e designará dia e hora
para inquirição das testemunhas, eiu número de três no
máximo, dentro dos oito dias seguintes.
§ i° Se o acusado se ocultar para evitar a citação,
esta será feita por edital com o prazo de cinco dias.
§ 2° Se o acusado comparecer, será qualificado antes
da inquirição das testemunhas, devendo constar do termo
de qualificação o local onde será encontrado, dentro do
território do juízo, para ser notificado ou intimado.

porínría
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§ 3" Sc o acusado não comparecer, as testemunhas
serão ouvidas cm presença do defensor por ele constituído
ou, se nenhum houver sido, do que lhe for nomeado.
A r t . 567.

O processo será contraditório

Art. 568. Recebidos os autos da autoridade policial,
ou prosseguindo no processo por ele próprio iniciado, o
juiz ouvirá o Ministério Público dentro em 24 horas e
procederá ao interrogatório do acusado dentro em 72
horas.
A r t . 569. Logo após o interrogatório, poderá
acusado apresentar defesa, arrolar testemunhas, até
máximo de três e requerer diligências.

o
o

Parágrafo único. O não comparccimcnto do acusado
não impedirá o defensor de praticar os atos previstos
nesse artigo.

curador

§•' 2.° Se o acusado for posto em liberdade, na forma
dos arts. 484 e 485 deste Código, será também notificado
para comparecer ã audiência de julgamento, sob pena
de revelia e, se for o caso. de sofrer as sanções previstas
nos arts. 497, 498 e parágrafo do art. 485.

Art 571. Na audiência, após a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa e, se for o caso, das que
depuseram na Policia, será dada a palavra sucessivamente
ao acusador e ao defensor, pelo tempo de 20 minutos,
para cada uni. prorrogável por mais 10, a critério do
juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.

DO PROCEDIMENTO NOS CASOS DE CRIME
DOLOSO CONTRA «A VIDA

§ l" Se o j u i z não se julgar habilitado a decidir,
ordenará que os autos lhe sejam imediatamente conclusos
e no prazo de cinco dias dará a sentença.
§ 2° Se entender necessária a realização de diligência,
marcará nova audiência para um dos cinco dias seguintes
e determinará as providências que o caso exigir.

Art 572. Nos Casos de infração a que nSo for
cominada, ainda que alternativamente, pena de reclusão,
havendo prisão cm flagrante, será o réu apresentado ao
juiz competente, juntamente com as testemunhas do fato.
A r t . 573. O juiz ouvirá o conduzido e as testemunhas, que poderão ser rcperguntadas pela acusação e
pela defesa, e dará. cm seguida, a palavra a uma e outra,
por 10 minutos Terminados os debates, julgará de plano.
§ 1° Se o réu o rião tiver, ser-lhe-á dado defensor.
Ao incapaz dar-se-á curador.

Auto
Impossibilidade
de n p rei F n Cif íi u

J- 1° A remessa dos autos a juizo far-se-á em 48
horas, devendo a autoridade que presidir à lavratura do
auto de prisão em flagrante apresentar o acusado e notificar
.o condutor e ás testemunhas da obrigação de comparecer
em juizo no terceiro dia útil seguinte ao do flagrante,
quando haverá lugar a audiência de julgamento.

Art. 575. Se o juiz julgar necessária qualquer perícia
ou ato probatório que não possa ser realizado imediatamente, transformará o julgamento em diligência e marcará
nova audiência para um dos cinco dias imediatos, quando
todos o-s atos deverão estar praticados.

DO PROCEDIMENTO SUMAR1SSIMO

Julgamento

força maior, a aprecaberá à autoridade
flagrante, procedendo
Código.

Art. 570. Nas 4S horas seguintes à apresentação da
defesa, o juiz. depois de sanadas as nulidades, mandará
proceder às diligencias indispensáveis ao esclarecimento
da verdade, requeridas ou não, e poderá determinar sejam
as testemunhas, que houverem deposto na Policia, novamente
ouvidas na audiência de julgamento, que marcará para
um dos oitos dias seguintes, notificados o Ministério
Público, o acusado, se não for revel. e seu defensor.

CAPÍTULO D

Flagrante

§ 2° De tudo se lavrará um só auto.
Art. 574. Se, por motivo de
sentação não puder ser imediata,
policial lavrar o auto de prisão em
na forma dos arts. 463 a 469 deste

Transformação
do Julgamento
em diligencia

CAPÍTULO III

Seç5o / — Do Tribunal do Júri
Art. 576. O Tribunal do Júri compõe-se de um Juiz
de Direito e de vinte e um jurados.
Ao Juiz de Direito cabe a presidência do Tribunal,
com as atribuições que lhe der este Código e as que decorrerem, em cada unidade da Federação, da Lei de Organização Judiciária.
Art. 577. O serviço do j ú r i será obrigatório. O
alistamento compreenderá os cidadãos maiores de vinte e
um anos, isentos os maiores de sessenta.
ria

Composição-

Obrigatoriedade

Os jurados serão escolhidos dentre cidadãos de notóidoneidade.

Art. 578. A recusa ao serviço do júri, motivada por
convicção religiosa, filosófica ou política, importará a perda
dos direitos políticos (Const., art. 135, § 2.°, I I ) .
A r t . 579.

São isentos do serviço do júri:

I — o Presidente da República e os Ministros de
Estado;
II — os governadores ou interventores de Estados
ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal e seus respectivos secretários;

RCCUM
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VII — o chefe, demais autoridades e funcionários de
Policia e Segurança Pública;

Parágrafo único. A lista geral, publicada em novembro de cada ano, poderá ser alterada, de ofício ou em virtude de reclamação de qualquer pessoa do povo. até a publicação definitiva, na segunda quinzena de dezembro.
Art. 585. A lista geral dos jurados, com indicação
das respectivas profissões, será publicada pela imprensa,
onde houver, ou em editais afixados à porta do edifício do
tribunal, lançando-se os nomes dos alistados, com indicação
das residências, em cartões iguais, que, verificados com a
presença do órgão do Ministério Público, ficarão guardados em urna fechada a chave, sob a responsabilidade do
juiz.

VIII — os militares em serviço ativo;
Art. 580. Poderão ser dispensados, quando o requererem, e o juiz reconhecer a necessidade da dispensa:

Ari. 5S6. Nas comarcas ou nos termos onde for necessário, organizar-se-á lista de jurados suplentes, depositanclo-se as cédulas em urna especial.

Suplente»

I — as mulheres que não exerçam função pública e
provem que. em virtude de ocupações domésticas, o serviço do júri lhes é particularmente difícil;

Art. 587. Os vinte e um jurados que tenham de
servir e;n cada sessão, serão assim sorteados: a portas
abertns. um menor de dezoito anos tirará da urna geral as
cédulas com os nomes dos jurados, as quais serão recolhidas a outra urna pelo juiz, que ficará com a chave em
seu poder, o que tudo será reduzido a termo pelo escrivão,
eu: livro para esse fim destinado, com especificação dos sorteados.
Art. 588. Concluído o sorteio, o Presidente do Júri:
l — mandará expedir, desde logo, edital de quê conste
o dia em que o júri se reunirá, e o convite nominal aos
sorteados para comparecerem, sob as penas da lei;
II — determinará também as diligências necessárias
para intimação dos sorteados, das testemunhas e do acusado.

Sorteio do*
Jurados

III — os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional, das Assembleias Legislativa*
dos Estados e das Câmaras Municipais, enquanto durarem
suas reuniões;
IV — os prefeitos municipais:
V — os magistrados e órgãos do Ministério Público;
VI — os serventuários e funcionários da Justiça;

.,

II — por um ano, mediante requerimento, os que tiverem efetivamente exercido a função de jurado, salvo nos
lugares onde isso possa redundar em prejuízo do serviço
normal do júri.
III — os médicos e os ministros de confissão religiosa;
IV — os farmacêuticos e as parteiras;
V — outros profissionais, em razão de seus misteres.
Recompensa* «r

Reaponttnbllldade Penal

Recrutamento
don Jurados
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Art. 581. O exercício efetivo da função de jurado
constituirá múnus público relevante, estabelecerá presunção
de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso
de crime comum, até o julgamento definitivo, bem como
preferência, em igualdade de condições, nas concorrências
públicas.
Art. 582. Os jurados serão responsáveis criminalmente, nos mesmos termos em que o são os juizes de oficio,
por concussão, corrupção ou prevaricação.
Art. 583. Se o jurado for funcionário público, nenhum
desconto se lhe fará nos vencimentos quando a falta ao
serviço se dever ao comparecimento às sessões do júri a
que pertencer.
Se não o for. caberá ao Estado o pagamento, à vista e
em dinheiro, do salário que perder e da contribuição
patronal para a Previdência.
Art. 584. Anualmente serão alistados pelo Juiz Presidente do júri, sob sua responsabilidade e mediante escolha
por conhecimento pessoal ou informação fidedigna, trezentos a setecentos jurados nas comarcas de mais de cem mil
habitantes, e oitenta a quatrocentos nas comarcas ou nos
termos de menor população. O juiz poderá requisitar às
autoriaddes locais, associações de classe, sind cateos profissionais, e repartições públicas a indicação de cidadãos que
reunam as condições legais para o júri.

*» lu*a

Convocação.

§ 1.°
O edital será afixado à porta do edifício do
tribunal e publicado pela imprensa, onde houver.
Art. 589. São atribuições do Presidente do Tribunal
do Júri. além de outras expressamente conferidas neste
Código;
I — regular a polícia das sessões e mandar prender
OS desobedientes;
II — requisitar o auxílio da força pública, que ficará
sob sua exclusiva autoridade;
III — regular os debates;
IV — nomear defensor ao acusado, quando o considerar indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e
marcar novo dia para o julgamento;
V — mandar retirar da sala o acusado que, com
injúrias ou ameaças, dificultar o livre curso do julgamento,
prosseguindo nos trabalhos independentemente de sua presença;
VI — suspender a sessão pelo tempo indispensável â
execuçãoo de. .diligências
cs requeridas
s ou
ou julgadas necessárias.
mantida a incomunicabilidade dos jurados;

AtrlbnlcOes d»
Presidente
Atribuições ad-

\
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AtrlbnlçOe» jnrlndlclonnli

VII — interromper a sessão por tempo razoável, para
repouso ou refeição dos jurados (art. 668);
VIII — ordenar de ofício,'ou a requerimento das partes
ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar
qualquer nulidade, ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade.
IX — resolver as questões de direito que se apresentarem no decurso do julgamento:
X — proferir a sentença e aplicar as penas e medidas de segurança.
Secção // — Do Procedimento Bi-fásico

JPrnrrdlniento

Art. 590. O procedimento nos casos de crime doloso
contra a vida dividir-sc-á em duas fases:
I — a da instrução liminar, destinada a verificar a
admissibilidade da acusação
II — a da acusação, contrariedade, instrução e Ittlgamento, destinada a verificar a culpabilidade do acusado e
a dar solução à causa.
1.

l» Fase

Da instrução liminar
Instrução

Arimiaiiibillilade
dn »ca*açflo

Art. 591. A instrução dos processos por crime doloso
contra a vida obedecerá ao disposto no capitulo sobre Procedimento ordinário com as modificações referidas nos
dispositivos que se seguem.
Art. 592. Terminada a inquirição das testemunhas,
mandará o juiz dar vista dos autos, para alegações, ao Ministério Público, pelo prazo de cinco dias, e, em seguida,
por igual prazo, e em cartório, ao defensor do acusado, a
fim de que falem sobre a admissibilidade da acusação.
§ 1." Se houver querelante, terá este vista do processo, antes do Ministério Público, por igual prazo, c
havendo assistente, o prazo lhe correrá conjuntamente com
o do Ministério Público.
§ 2." Nenhum- documento se juntará aos autos nesta
fase do processo.
§ 3." Decorridos os prazos de que trata o artigo anterior, os autos serão enviados, dentro de 48 horas, ao Presidente do Tribunal do ]úri, que poderá ordenar as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou suprir
falta que prejudique o esclarecimento da verdade, inclusive
inquirição de testemunhas.
Da sentença sobre a admissibilidade

Sentença

Art. 593. Se não houver o que sanar ou suprir, ou,
no caso contrário, depois de completadas as diligências, o
juiz proferirá a sentença sobre a admissibilidade da acusação e necessidade de julgamento pelo júri.

Art. 594
Se da prova colhida resultar certeza de
existência do crime e. pelo menos, fundada suspeita de nutoria, o juiz mandará o acusado a julgamento pelo júri.

Pronúncia

Parágrafo único. Na sentença de pronúncia o juiz:
I — dará os motivos de seu convencimento;
II — indicará o dispositivo legal cm cuja sanção julgar
incurso o acusado;
III — especificará as circunstâncias qualificativas e as
privilegiantcs.
Art. 595. A sentença de pronúncia aplica-se o disposto nos arts 354 e 355.
Art. 596. A sentença de pronúncia acarreta a prisão
provisória do acusado.
Parágrafo único. Sc o crime for afiançável, será, desde
logo. arbitrado o valor da fiança.
Art. 597
Nos Estados onde a lei não atribuir a
pronúncia ao Presidente do Júri. ao juiz competente caberá
proceder na forma dos artigos anteriores.
Art 598
O processo não terá curso ate que o
acusado seja intimado da sentença de pronúncia.
Parágrafo único Sc houver mais de um acusado,
somente em relação ao que for intimado prosseguirá o
feito
Art. 599
Esgotado o prazo para interposição do recurso sem que nenhum tenha sido manifestado, ou confirmada a pronúncia pela superior instância, a sentença,
respectiva somente poderá ser alterada pela verificação
superveniente de circunstância que modifique a classificação
do delito
A r t . 60Q. Se da prova colhida não resultar certeza
de existência do crime e. pelo menos, fundada suspeita de
autoria, o juiz dará a acusação como inadmissível e não
mandará o acusado a julgamento pcL j ú r i .
Parágrafo único. A sentença de impronúncia basearse-á nas provas até então colhidas. Enquanto não extinta
a punibil.dade poderá o processo ser reaberto se novas
provas forem apresentadas.
Art. 601. O juiz absolverá desde logo o acusado:
I — quando se convencer da inexistência do fato;
II — quando, embora provado o fato, se convencer
da não participação do acusado:
III — quando, embora provados o fato c a autoria, se
convencer dn existência de circunstância que torne o fato
lícito (Cód. Penal, art. 2 5 ) .
Parágrafo único. A ocorrência de circunstância que
exclua a culpabilidade nãb elimina a existência de crime
que só pelo júri pode ser julgado.

Inovoçfio
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Art. 602. Quando o juiz se convencer, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência de crime
diverso dos referidos no parágrafo único do art 149 e
não for o competente para julgá-lo, remeterá o processo
ao juiz que o for.
§ I." No caso deste artigo será reaberto, ao acusado
prazo para defesa e indicação de testemunhas, prosseguindo-se. depois de encerrada a inquirição, de acordo com o»
arts. 562 e seguintes. Não se admitirá, entretanto, oue
sejam arroladas testemunhas ia anteriormente ouvidas
§ 2." Tendo o proces"so de ser remetido a outro juízo.
à disposição deste passará o réu. se estiver preso.
Art 603. Se. após o recebimento da denúncia. Foremcolhidas provas contra pessoas nela nSo Incluídas, o Juiz,
ao proferir a sentença sobre a admissibilidade da acusação.
ordenará que os autos voltem ao Ministério Público para
aditamento da peça inicial do processo e promoverá a*
demais diligências necessárias.
2
a)

aã Mlnls-
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2- Fase

Da acusação — -Libelo

Art. 604. Esgotado o prazo para manifestação de
recurso contra a pronúncia ou negado provimento ao que
houver sido Interposto, o escrivão, o mais breve possível,
dará vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de
cinco dias. para oferecer o libelo
Art. 605.

O libelo conterá:

I — o nome e, se possível, a qualificação do
acusado;
II — a exposição pormenorizada do fato criminoso,
observado o que consta da sentença de pronúncia;
III — a indicação das circunstâncias qualificativas;
IV — -a indicação das circunstâncias agravantes quantitativas.
Art. 606. Se forem vários os acusados, será apresentado num libelo para cada qual.
Prdliio «3« prova

Art. 607. Com o libelo poderá o promotor apresentar
o rol das testemunhas que devam depor na audiência de
instrução e julgamento, até" o máximo de cinco, juntar
documentos e requerer diligências.
Art. 608, O juiz, mencionando a razSo por que o
faz, rejeitará o libelo:
3 — que se afaste dos limites da pronúncia:
II — ou a que falte qualquer dos requisitos dos artigos
.anteriores.

JíevolraçSo

Art. 609. Rejeitado o libelo, será ele devolvido eo
Ministério Público para que apresente outro, no pra.-o
de 48 horas.

Art 610. Se se findar o prazo legal, sem que seja
oferecido o libelo, o promotor incorrerá na multa de
Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), salvo se justificar a
demora por • motivo de lôrça maior, caso em que será
concedida prorrogação de -18 horas. Esgotada a prorrogação, se não tiver sido apresentado o libelo a multa será
de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) e o fato será comunicado ao Procurador-Gera!. Nesse caso, será o libelo
oíerecido pelo substituto legal, ou, se não houver, por
promotor Sd hoc.
Art. 611. Se a ação houver sido intentada mediante
queixa (ação penal privada subsidiária), o acusador será
notificado a apresentar o libelo dentro de dois dias: se o
não fizer, o juiz o haverá por lançado e mandará os autos
ao Ministério Público.
b)

Queixa

Da defesa — Contrariedade

Art. 612. Recebido o libelo, o escrivão, dentro de
três dias, entregará ao acusado mediante recibo de seu
punho ou de alguém a seu rogo. a respectiva cópia com o
rol de testemunhas, notificado o defensor para que, no pniro
de cinco dias, ofereça a contrariedade; se o acusado estiver
afiançado, o escrivão dará cópia ao defensor, exigindo
recibo, que se juntará aos autos.
Art. 613. Ao oferecer a contrariedade, o defensor
poderá apresentar o rol de testemunhas que devam depor
no plenário, até o máximo de cinco, juntar documentos c
€' requerer diligências.
Art. 6H. Apresentada a contrariedade, o Presidente
do Tribunal do Júri poderá ordenar, de oficio, ou a requerimento de qualquer das partes; diligências necessárias p<:ra
esclarecer fato que interesse ã decisão da causa ou p^ra
evitar ou sanar qualquer nulidade.
Parágrafo único. Quando a k>i de organização indiciaria local não atribuir ao Presidente do Tribuna! do Júri o
preparo dos processos para julgamento, o juiz competente
remeter-lhe-á os processos preparados, até cinco dias antes
do sorteio dos vinte e um jurados que houverem de servir
•na sessão. Deverão também ser remetidos, após esse prazo,
os processos que forem sendo preparados até o encerramento da sessão.
Art. 615. Estando pronto o processo, o Presidente
do Tribunal do Júri marcará dia para a audiência de instrução e julgamento e determinará a notificação das partes,
.advogados, testemunhas, peritos, intérpretes, tradutores" ou
quaisquer outras pessoas que a ela devam estar presentes.
c)

Inobsc-rrancla
do prazo

Vista ao
ncusado

Podido de
provo*

Mnrraçfto do
: ! ; • • paia a .iudlCnrla de liwtruçOo e Julgamento

Da audiência de instrução e julgamento
Providências preliminares

Art. 616. Aberta a sessão, o Presidente do Tribunal,
depois de resolver sobre as escusas, abrirá a urna. dela
retirará todas as cédulas, verificando uma a uma. e, em

Abertura,
pregfia
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seguida, colocará na urna as relativas aos jurados presentes
e, fechando-a, anunciará qual o processo que será submetido
a julgamento e ordenará ao porteiro que apregoe as partes,
advogados, testemunhas, peritos ou outras pessoas que
ali devam estar.

Assistente

Parágrafo único. A intervenção do assistente no plenário de julgamento será requerida com antecedência, de
pelo menos, três dias, salvo se já tiver sido adm.tido anteriormente.

Adiamento

Art. 617. O- Presidente adiará a audiência para o primeiro dia desimpedido da mesma sessão periódica:

*ns?ncln do

I — se, por motivo de força maior, não comparecer
O órgão do Ministério Público.

Ministério

Público

§ 1." Persistindo o impedimento por ocasião da nova
audiência, funcionará o substituto legal, se houver: se não
existir o juiz designará promotor ad hoc.
§ 2.° Se o órgão do Ministério Público deixar de
comparecer, sem escusa legitima, será igualmente adiado o
julgamento para o primeiro dia desimpedido, designando-se,
porém, desde logo, promotor ad fioc. caso não haja substituto legal, comunicando-se o fato ao Procurador-Geral.
AnsSiioin de defensor oa
curador

II — se, por motivo de força maior, não comparecer
o defensor do acusatlo ou o curador, se for menor.
§ 1." Persistindo o impedimento por ocasião da nova
audiência, funcionará o defensor público, se houver; se não
existir, o juiz designará defensor ou curador ad hoc.
§ 2." Se o defensor ou curador deixarem de comparecer sem escusa legítima, será igualmente adiado ò julgamento para o primeiro dia desimpedido, designarido-se.
porém, desde logo. defensor ou curador ad hoc. Se o defensor ou curador for advogado, solicitador ou provisionado
o juiz comunicará o fato à Ordem dos Advogados.

Anuência do
ncu.iiufnr particular

III — se, por motivo de força maior, não comparecer
o advogado do querelante. em caso de ação privada subsir
diária.
§ 1.° O juiz mandará notificar o querelante para
apresentar novo advogado a f i m de funcionar na audiência
seguinte caso o já existente nela não compareça.
§ 2.° Se o acusador particular deixar de comparecer
sem escusa legitima, será igualmente adiado o julgamento
para o primeiro dia desimpedido. Nesse caso o juiz comunicará o fato ã Ordem dos Advogados.

do
acncado

IV — se, por motivo de força maior, não comparecer
O acusado.
§ 1.° Se o acusado deixar de comparecer sem escusa
legitima, será julgado à revelia, salvo se o luiz entender
absolutamente ne<esáária sua presença para o esclarecimento da verdade.
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V — se deixar de comparecer testemunha devidamente
notificada e cujo depoimento seja considerado imprescindível
pelo j u i z ou por qualquer das partes.

Ausência

de

t c s U - l n u n hu-»

§ 1." Sem prejuízo da sanção prevista neste Código.
o Presidente providenciará a condução da testemunha faltosa à presença do júri na nova audiência que houver sido
marcada.
§ 2.' Se, apesar <!as providências tomadas, não lôr
possível ouvir a testemjnha. procedei-se-á ao julgamento.
VI — se houver separação de processos, na conformidade do art. 627; nesse caso será adiado o julgamento do
acusado de cujo defensor tenha partido a rejeição do jurado.

S«-i>:irnçflo de
processo»

VII — se, em consequência das suspeições ou das recusas, _ não houver número para a formação do conselho;
nesse caso o julgamento será adiado para o primeiro dia
desimpedido.

Fnltn de

Art. 618. Em seguida, o Presidente, depois de verificar se a urna contém as cédulas com os nomes dos vinte
e um .sorteados, m a m a r á que o escrivão lhes proceda a
chamada, declarando • .stalada a sessão, se comparecerem
pelo menos quinze deles, ou, no caso contrário, convocando
nova sessão para o dia útil imediato.

Inslnla?flo

Art. 619. O jurado que, sem causa legítima, não
comparecer, incorrerá em multa correspondente a seu >alano
de um dia por dia de sessão, realizada ou não realizada
por falta de número legal, até o término da .sessão periódica .
§ 1." O jurado incorrerá em multa pelo simples lato
do não comparecimento, independentemente de ato do Presidente ou termo especial.
§ 2.° Somente serão aceitas as escusas apresentadas
até o momento da chamada dos jurados e fundadas em motivo relevante, devidamente comprovado.
§ 3.° Incorrerá em multa correspondente a um dia
de seu salário o jurado que, tendo comparecido, se retirar
antes de dispensado pelo Presidente, observado o disposto
no § 1.°, parte f i n a l .
§ 4.' Sob pena de responsabilidade, o Presidente só
relevará as multas em que incorrerem os jurados faltosos,
se estes, dentro de 48 horas, após o encerramento da sessão
periódica, oferecerem prova de justificado impedimento.
§ 5.° As multas em que incorrerem os jurados serão
cobradas pela Fazenda Pública, a cujo representante o Presidente remeterá, no prazo de dez dias, após o encerramento
da sessão periódica, com a relaçSo dos jurados multados, as
certidões das atas de que constar o fato, as quais, por
ele rubricadas, valerão como título de dívida líquida e
certa.
Sem prejuízo de cobrança das multas, será remetida
cópia das certidões à autoridade fiscal competente para a
inscrição da dívida.

quorum

l
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Sorteio de

Conoelhn d*
Jalfçnmonlo
Impedimento*

Advertências
Inrnmpntibl-

lidnde»

Incomnnlcabllidade

Sorteio

R r COMI

Art. 620. Verificando não estar completo o número
de vinte e u mjurados, embora haja o mínimo legal para a
instalação da sessão, o Presidente procederá ao sorteio
dos suplentes necessários, repetindo-se a operação até
perfazer-se aquele número.
§ 1.° Nos Estados e Te.titórios serão escolhidos como
suplentes, dentre os sorteados, os jurados residentes na
cidade ou vila ou até a distância dt 20 quilómetros.
§ 2." Os nomes dos suplentes serão consignados na
ota. scguindo-se a respectiva notificação para comparecimento.
§ 3." Os jurados ou suplentes que não comparecerem
ou forem dispensados de servir na sessão periódica, serão,
desde logo. havidos como sorteados para as seguintes.
§ 4." Sorteados os suplentes, os jurados substituídos
não mais serão admitidos a funcionar durante a sessão periódica.
Art. 621. Dos jurados escolhidos para cada sessão,
serão sorteados sete para compor o Conselho de julgamento.
Art. 622. São impedidos de servir no mesmo conselho
marido e mulher, ascendente e descendentes, sogro e genro
ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinha, padrasto ou madrasta e enteado.
§ 1.° Tais impedimentos não excluem os relativos
aos juizes cm geral.
§ 2." Dos impedidos entre si por parentesco servirá o
que houver sido sorteado em primeiro lugar.
Art. 623. Antes do sorteio do Conselho de Julgamento,
o juiz advertirá os jurados dos impedimentos, bem como
das causas de incompatibilidades legais por suspeição, em
razão de parentesco com o juiz, o promotor, o advogado,
o acusado ou o ofendido na frma d dispsto neste .Código
sobre os impedimento ou a suspeição dos juizes togados.
Na mesma ocasião, o Presidente advertirá os jurados
de que, uma vez sorteados, cada um não poderá comunicarse com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo
sob pena de exclusão do Conselho e multa de dois mil a
cinco mil cruzeiros.
Art. 624. Verificado publicamente pelo Presidente que
se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, será leito o sorteio de sete para a formação do
Conselho de Julgamento.
Art. 625. A medida que as cédulas forem tiradas da
urna, o Presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, a
«cusação- poderão recusar os sorteados, até trêõ cada uma,
'sem dar os motivos da recusa.
§ 1.' Além dos recusados sem motivação, poderão
ser dados como suspeitos ou impedidos quaisquer outros
jurados, mas, neste caso, a recusa deve ser fundamentada
c o fundamento provado, decidindo o Presidente de plano
e irrecorrivelmcnte.

2." Os jurados excluídos por impedimento ou
co serão computados para a constituição do número

Cdmput»

legal
Art 626. A suspeição arguida contra o Presidente
do T r i b u n a l , o órgão do Ministério Público, os jurados ou
qualquer funcionário, quanc-a não reconhecida, não suspenderá o julgamento, devendo, entretanto, constar da ata
3 arguição
Art. 627
Se os acusados forem dois ou mais, poderão
incumbir das recusas um só defensor; não convindo nisso
e se não coincidirem as rejeições, dar-se-ã a separação dos
julgamentos, prosseguindo-se somente no do acusado que
houver aceito o jurado, salvo se este, recusado por um
íicusndo e admitido por outro, for também repelido pela
acusação.
A r t . 628. Formado o conselho, o Presidente levai)tando-se. e com ele todos os presentes, fará aos jurados
a seguinte exortação:

Repudio

Vário»

Jaramento

«Em nome da lei. concito-vos a examinar com
imparcialidade esta causa e a proferir decisSo de
acordo com a vossa consciência e os ditames do
justiça».
Os jurados, nominalmente chamados pelo juiz, responderão
«Assim o prometo».
A r t 629
Em seguida o Presidente fará separar as
testemunhas da acusação das da defesa e recolherá umas e
outras a locais de onde não se possam comunicar nem
ouvir o que se diz no recinto do julgamento.
Art . 630 Após as providências de que tratam os artigos anteriores o Presidente, sem manifestar sua opinião
sobre o mérito da acusação ou da defesa, fará o relatório
do processo, e exporá o fato. as provas e as conclusões das
partes.
§ 1." Durante o relatório, o Presidente poderá encarregar o escrivão de ler peças do processo;
§ 2 ° Depois do relatório o Presidente mandara que
o escrivão leia peças do processo, se Isso for requerido
por alguma das partes, ou por qualquer dos jurados.
§ 3 ° Onde for possível, o Presidente mandará distribuir aos juradoj cópias dactilografadas ou impressas, da
pronúncia, do libelo e da contrariedade, e do mais que
cons derar útil para o julgamento da causa.
Dos .4(0 s Probatórios'
Art 63'
Após ns providências referidas nos artigos
anteriores, o Presidente interrogará o acusado.

Isolamento d»
teatemimka»

Relatório
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InqalrlcAo de
testemunhas

Art. 632. Terminado o interrogatório, o Presidente,
o Minisíério Público, o assistente, os advogados e, por
fim, os Jurados que o quiserem, inquirirão sucessivamente as testemunhas da acusação c, depois dessas, e na
mesma ordem, as da defesa.

Doe u m e n t a vil o

Art. 633. Os depoimentos serSo reduzidos a escrito,
em resumo, assinado o termo pela testemunha, pelo Presidente e pelas partes.

Acareação

Rrlnaulrlçfio

Art. 634. Quando duas ou mais testemunhas divergirem sobre pontos essenciais da causa será feita acareação.
Art. 635. As testemunhas podem sei reinquiridas durante os debates, a pedido de quem estiver usando da
palavra.
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Art. 642. Concluídos os debates, o Presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se precisam
de mais esclarecimentos.
Parágrafo único. Se qualquer dos jurados necessitar
de oovos esclarecimentos sobre questão de fato, o Presidente os dará ou mandará que o escrivão os dê, à vista
dos autos.
Art 643. Se a verif cação de qualquer fato. reconheeido como essencial para a decisão da causa, não puder
ser realizada imediatamente, o Presidente dissolverá o
conselho, formulando com as partes, desde logo, os quesitos
para as diligencias necessárias.

§ 1." Se houver assistente falará ele depois do promotor.
§ 2." Sendo o processo promovido pelo ofendido, o
promotor falará depois do acusador particular, tanto na
acusação como na réplica.
Orfeca
nepllrit e
tréplica
Tempo

Art. 637. Finda a acusação, o defensor terá a palavra para defesa.
A r t . 638.
treplicar.

O acusador poderá replicar e o defensor

Art. 639. O tempo destinado à acusação e à defesa
será de três horas, para cada uma. e de uma hora para
a replica e. outro tanto, para a tréplica.
§ 1." Havendo mais de um acusador ou mais de uradefensor, combinarão entre si a distribuição do tempo,
que, na falta de entendimento, será marcado pelo juiz.
pó' forma <]ue não seiam excedidos os prazos fixados neste
artigo.
§ 2." Havendo mais de um acusado, o tempo para a
acusação e para a defesa será. em relação a todos, acrescido de uma hora e elevado ao dobro o da réplica e da
tréplica, observado o disposto no p a r á g r a f o anterior.

Produçilo na
Irílurn de
documentos

Imlicnrflo de
f A l h n n <|U3
nulp*

Art 640. Durante o julgamento só será permitida a
produção de documento que tiver sido comunicado à
parte contrária com antecedência, pelo menos, de três dias,
compreendida nessa restrição a leitura de jornais ou qualquer escrito, cujo conteúdo versar sobre matéria de fato
constante do processo.
Art 641
O Presidente, de oficio ou a requerimento
de parte ou de jurado, poderá determinar ao orador que
i n d i q u e a folha dos autos onde se encontre a peça por
cie citada ou lida.

rrniKforn.ri.-a.»
do i u l ^ n n i r u i o
< „, i i i i i - . - r u - m

Dos Quesitos

Dos Debates
A r t . 636. Terminada a inquirição das testemunhas o
promotor lerá o libelo e os dispositivos da lei penal em que
o acusado se achar incurso, e produzirá a acusação.

Novo» eaciarecimeaio»

Art 644. Se não houver diligência que fazer ou.
depois de realizadas as que puderem sê-lo imediatamente, o
Presidente formulará quesitos para serem respondidos oeíos
jurados.
Art

645.

Os quesitos versarão:

I — sobre a existência do fato referido na pronúncia e no libelo;
II — sobre a autoria;
III — sobre a culpabilidade:
IV — sobre a existência de causa de exclusSo do
crime ou de isenção de culpa alegada ou não na defesa;
V - sobre a existência de causa impeditiva ou cxtintiva da punibilidade:
VI — sobre a existência de causa que desclassifique
o crime
VII — sobre a existência de circunstâncias privilegiantes ou qualificativas:
VIII — sobre a existência de circunstâncias agravantes
ou atenuantes genéricas.
Art. 646.
Na formulação dos quesitos o Presidente
observará as seguintes regras:
b) na do quesito, relativo à culpabilidade, pergunapenas o nomen hiris do crime;
b) na do quesito relativo ã culpabilidade perguntará se o agente quis o resultado ou, no caso de dolo
eventunl. se assumiu o risco de produzi-lo e não se o
acusado agiu dolosamente;
c) no que respeita a causa de exclusão de crime ou
de isenção de culpa, ou de impedimento, ou de exclusão
da punibilidade. indagará sobre cada um dos requisitos da
causa em exame, e não da ocorrência da causa em bloco:
d) relativamente às circunstâncias q u a l i f i c a t i v a s «u
privilegiantcs, indicará especificamente as que coubi'r«in c
não várias cm globo;

FormuinçAo

Teor rt«i»
quevlton
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c) quanto às circunstâncias genéricas, formulará quesito, correspondente a cada uma das alegadas, mas, além
disso, indagará sempre do iúri sobre se milita em favor do
acusado n l (j u ma circunstância atenuante não alegada. Se
o júri responder afirmativamente a esse último quesito o
j u i z aceitará a resposta, sem mais nada, para levá-la era
conta na graduação da pena.
Emllo dos
qoealto*

Art. 647. Os quesitos devem ser claros, precisos, e
rcferir-se a um único assunto. Quando necessário o Presidente os desdobrará para ensejar respostas fáceis e
inequívocas.

Plnrarldnde de

Art. 64S. O Presidente formulará tantas séries de
quesitos quantos forem os acusados.

Flarartdnde iJe

Art. 649. O Presidente formulara tantas series de
quesitos, para cada acusado, quantos forem os pontos da
acusação.

Leitora <lo*
qneHlto-9

Aaanrlnçfío do
Jalgíamrnto

Art. 650. Formulados os quesitos, o Presidente os
lerá, explicará a significação legal de cada um e indagará
das partes se têm requerimento ou reclamação que fazer e.
quer lhes atenda .quer não. fará constar da ata a reclamação
ou o requerimento.
Art. 651. Lidos os quesitos, o j u i z anunciará oue
se vai proceder o julgamento, fará retirar o acusado e
Convidará os circunstantes a deixarem a sala.
Do

Sala

Julgamento

Art. 652. Fechadas as portas, presentes o escrivão
e os oficiais de justiça, bem como os acusadores e os defensores, que se conservarão nos seus lugares, sem intervir
nas votações, o Conselho, sob a presidência do juiz, passará
a votar os quesitos que lhe forem propostos.
Parágrafo único. Onde for possível, a votação será
feita em sala especial.

Vntri-i-n

do,-

antON no;
Jurnrto-s

Art. 653. Aos jurados, quando cm sala secreta. ser3o
entregues os autos do processo, bem como. se o pedirem,
os instrumentos do crime, devendo o Presidente estar
presente para evitar a influência de uns sobre os outros.
Antes de dar o seu voto, o jurado poderá consultar os
autos, ou examinar qualquer outro elemento material de
prova existente em juízo.

Interferi nota
de acnnndor
on defensor
DlBtrlbDlrflo
cédulas

de

Art. 654. O Presidente não permitirá que os acusadores ou os defensores perturbem a livre manifestação do
Conselho, e fará retirar da sala aquele que se portar inconvenientemente, impondo-lhe a multa de mil cruzeiros.
Art. 655. Antes de proceder-se à voraçâo de cada
quesito, o juiz mandará distribuir pelos jurados pequenas
cédulas fe.tas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo umas a palavra «sim» e outras a palavra «nâo>,
a f i m de, secretamente, serem recolhidos os votos.

Art. 655. Distribuídas as cédulas, o juiz lerá o quesito que deva ser respondido e um oficial de justiça recolherá as que cont-vcrem os votos dos jurados, e outro, as
uSo utilizadas. Cada um dos oficiais apresentará, para
esse fim, aos jurados, uma urna ou outro receptáculo que
assegure o sigilo.
Parágrafo único. Após a votação de cada quesito, o
Presidente, verificados os votos e as cédulas não utilizadas,
mandará que o escrivão consigne o resultado em termo
especial e que sejam declarados o número de votos afirmativos e o de negativos.
Art. 657
As decisões do júri serão tomadas poi
maioria.
Art. 658. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver en contradição com outra ou outras já proferidas o
Presidente, explicando aos jurados em que consiste a
contradição, submeterá novamente a votos os quesitos
a que se referirem tais respostas.

mn ! n r ' »

ContradlcBo

Art. 659. Se, pela resposta dada a qualquer dos
quesitos, o Presidente verificar que ficam prejudicados os
seguintes, assim o declarará dando por finda a votação.

Prejudiitalfdade

Art. 660. Terminada a votação será o respectivo
termo assinado pelo Presidente e pelos jurados.

ASKlnntura do
(Cima

Da Se.iíenfs.
Art 661
Assinado o termo de votação o Presidente
lavrará a sentença

Prolnçn»

Art 662
A sentença será fundamentada; as conclusoes que resultarem das respostas aos quesitos também
llie servirão de fundamento

Fundamentação

Art 663. Ante-; de encerrar a audiência, o Presidente
terá, de público, a sentença.

Leitura

Art. 664. No caso de condenação, a£ender-se-á o
disposto neste Código acerca tia sentença condenatória e
suas consequências.
Art. 665. No caso de absolvição atender-se-á o
disposto ueste Código acerca da sentença absolutória e suas
consequências.
Parágrafo único. Se, pela resposta a quesito formulado aos jurados, for reconhecida a existência de causa
que faculte diminuição «ia pena. em quantidade fixa 01*
dentro de determinados limites, ao Presidente ficará reservado o uso dessa faculdade.
Art 666.
Se fCr desclassificada a infrôcSc para
ouíra deferida à competência do juiz singular, ao Presidente do Tribuna! caberá proferir, em seguida, a sentença.

Absolvfcfio
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Contcúda

,

,/
Fíilta

Art. 66?. De carta scssflo de julgamento o cscrjvão
lavrará ata. assinada pelo Presidente e pelo órgão do
Ministério Publico.
A ata descreverá fielmente todas as ocorrênciaí c mencionará cspeciamcntc:
I — a data e <i hora da instalação dos trabalhos;
II — o magistrado que os presidiu e os jurados presentes;
I I I — Os jurados que deixaram de comparecer, as
escusas legitimas e os ofícios e requerimentos a respeito
apresentados c arquivados;
IV — os jurados dispensados c as multas impostas;
V — o sorteio dos suplentes;
VI — o a d i a m e n t o da sessão, se houver ocorrido,
com a declaração do motivo;
V I I - a abertura da sessão e a presença do órgão
do Ministério Público;
V I I I — o pregão das partes e das testemunhas, o seu
comparecimcnto. ou não, c as penas impostas às que
faltaram;
IX — as testemunhas dispensadas de depor;
X — o recolhimento das testemunhas a lugar de
onde não pudessem ouvir o que se diria no recinto, nem
as respostas umas das outras;
XI — a verificação das cédulas pelo Presidente:
XII — a formação do Conselho de Julgamento cora
indicação dos nomes dos jurados sorteados e das recusas
feitas pelas partes,
X I I I — o compromisso, mediante referência ao termo;
XIV — o interrogatório, também com a simples referência ao termo;
XV — a leitura do relatório e a ocorrência de debates orais;
XVI — os incidentes;
XVII — a decisão da causa;
X V I I I — a publicação da sentença, na presença do
acusado, a portas abertas.
A falta de aat sujeita o responsável à multa de dois
mil a cinco mil cruzeiros, além da pena c r i m i n a l cm qui 1
incorrer.
Das interrupções para repouso
A r t . 668. O Presidente deverá interromper a audiência para repouso ou refeição dos jurados, defensores
ou acusadores, ou para qualquer outro f i m de modo a
assegurar que a acusação, a defesa ou o julgamento sejam
feitos em plena consciência.

CAPÍTULO III

Do procedimento nos casos de crime contra a honra
Art. 669. Nos casos de crime contra a honra seguirTe-á o procedimento ordinário, com as modificações constantes dos dispositivos seguintes.
Art 670. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem fazendoas comparecer em juizo e ouvindo-as, separadamente, sem
a presença dos seus advogados, não se lavrando termo
Art. 671. Se, depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá
entendimento entre eles, em sua presença
Art. 672. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência, a quaixa será
arquivada.
Art. 673. Quando for oferecida a «exceção da verdade» ao querelante será dado contestar a arguição no
prazo de dois dias, podendo ser inquiridas as testemunhas
arroladas na queixa ou outras, indicadas naquele prazo, em
substituição às primeiras, ou para completar o máximo
legal.

*adiPnei>t &r
trconclllacio

"E«crçâo «i«
vcrdndr"

CAPÍTULO rv
Do procedimento nos casos de crime contra a propriedade
imaterial
Art. 674. Nos casos de crime contra a propriedade
imaterial seguir-se-á o procedimento ordinário com as
seguintes modificações.
Art. 675. Sem a prova de direito de propriedade
timaterial) não será recebida a queixa, nem ordenada
qualquer diligência preliminar requerida pelo ofendido.
Art. 676, A infração de privilégio que tenha por
objeto a invenção de novos meios ou processos ou aplicação
nova de meios ou processos conhecidos será verificada
por vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão dos
objetos ou produtos obtidos pelo contrafator. com o emprego do meio ou processo privilegiado.
Parágrafo único. O juiz poderá substituir a vistoria
pelo exame feito j>or peritos oficiais que deverão- apresentar laudo em três dias, após o encerramento da diligência.
Art. 677. O juiz. no caso de vistoria, ou os peritos
na hipótese de exame pericial verificarão se há rabões que
autorizem a apreensão dos instrumentos ou do produto
do crime.
§ 1." Se o juiz substituir a vistoria pela perícia expedirá mandado de apreensão condicionada à conclusão pericial.
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§ 2° Tratando-se de estabelecimentos industriais ou
comerciais, legalmente organizados e que esteian funcionando publicamente, as diligências preliminares se limitarão
ã vistoria ou pericja e ã apreensão quando ordenadas peto
juiz. não podendo ser paralisada a atividade do estabelecimento.
5 3 ° O requerente da diligência poderá impugnar o
laudo contrário à apreensão, e o juiz ordenara que esta
se efetue se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos.
Art. 678. Encerradas as diligências, se tiver havido
perícia, os autos serão conclusos ao juiz para homologação do laudo.
Art. 679. Além das diligências preliminares previstas
nos dispositivos anteriores, o interessado poderá requerer:
a) apreensão e destruição de marca falsificada ou,
imitada, no local onde for feita ou onde quer que se
encontre, antes de utilizada para fins criminosos;
b) destruição da marca falsificada ou imitada nos
volumes, produtos ou artigos que a contiverem antes de
serem despachadas nas repartições fiscais ainda que fiquem
inutilizados os envoltórios ou os próprios produtos ou
artigos.
Art. 680. Serão apreendidas '.cx-officio> pelas alfândegas. no ato da conferência das mercadoria» o produtos ou artigos revestidos de marcas falsificadas ou imitadas ou que contenham falsa indicação de procedência.
Art. 681. Nos crimes de ação privativa do ofendido,
não será admitida queixa com fuudamento em apreensão
e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias .após a homologação do laudo.
Será dada vista ao Ministério Público dos autos de
busca e apreensão requeridas pelo ofendido se o crime
for de ação pública.
§ I.° Se ocorrer prisão em fjgrante e o réu não for
posto em liberdade, o prazo será de oito dias.
§ 2.° A observância do prazo estabelecido neste
artigo, não impede a decadência, se a queixa for apresentada mais de seis meses após o conhecimento pelo
querclante de quem seja o autor da infração.
Art. 682.
Poderá constituir matéria de defesa, no
processo criminal, a alegação de nulidade da patente ou
registro em que o pedido se fundar. A absolvição do réu.
entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação própria.
CAPÍTULO V

Do procedimento nos casos de crime falimcntat
ridndí
nc"o

Art. 683.
Nos crimes falimentares a ação poderá
sgf intentada por denúncia do Ministério Público ou por
queixa de qualquer credor habilitado por scntençn passada
cm julgado.
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Parágrafo único. Na? açõcs públicas funcionará o
órgão do Ministério Público que exercer no* processo da
falência a Curadoria da Massa Falida.
Art. 684. A denúncia ou a queixa será sempre instruida com cópia do relatório do siadíco c da ata da assembleia de credores, quando esta se tiver realizado.
Art. 685. Os credores poderão intervir como a-ssistentes em todos os termos da ação intentada por queixa
ou denúncia.
Art. 686. A ação penal não poderá iniciar-se antes
de declarada a falência e extinguir-se-á quando reformada
a sentença que a tiver decretado.
Art 687. O prazo para denúncia começará a correr
do dia em que o órgão do Ministcrio Público receber os
papéis que devem instrui-la. Não se empatará entretanto.
naquele prazo o tempo consumido posteriormente em exames
ou diligências requeridas pelo Ministério Público ou na
obtenção de cópias ou documentos necessários ao oferecimento da denúncia.
Art. 688. O inquérito judicial, a decretação da prisão
preventiva na tase do inquérito e o recebimento ou rejeição
da denúncia ou da queixa competem ao iuiz da falência e
se regem pela Lei de Falências.
Art 689 A denúncia ou queixa, uma vez recebidas
pelo iuiz do cível, serão autuadas em apartado com os
documentos que as instruam, sendo tudo remetido ao juizo
criminal, onde o processo seguirá na forma do prorcdimento
ordinário.
A r t . 690. No processo criminal não se conhecerá de
arguição de nulidade da sentença da falência.
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CAPÍTULO VI

Do procedimento para restauração de autos extraviados
Ou destruídos
Art. 691
Os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos, em primeira ou segunda instância,
serão restaurados.
§ 1." Se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão ao processo, será uma ou outra considerada como
original.
§ 2." Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo. o |uiz mandará, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, que:
a) o escrivão certifique o estado do processo segundo
a sua lembrança, e reproduza o que houver a respeito em
seus protocolos e registros:
6) sejam requisitadas cópir-s do que constar a respeito
no Instituto Médico-Legal, no Instituto de Identificação e
Estatística ou em estabelecimentos congéneres, repartições
públicas, penitenciárias ou presídios, etc.

Resra»
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c) as partes sejam citadas pessoalmente, ou se não
forem encontradas, por edital, com o prazo de dez dias, para
o processo de restauração dos autos.
§ 3.°
Proceder-se-á à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda.
Art. 692. No dia designado, as partes serão ouvidas,
mencionando-se em termo circunstanciado os pontos em que
estiverem acordes e a exibição e a conferência das certidões
e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas.
Art. 693. O juiz determinará as diligências necessárias
para a restauração, observando-se o seguinte:
I — caso ainda não tenha sido proferida a sentença,
reinquirir-se-ão as testemunhas, podendo ser substituídas as
que tjverem falecido ou se encontrarem era lugar não sã
bido:
II — os exames periciais, quando possível, ser5o repetidos, e de preferência pelos mesmos peritos;
III — a prova documental será reproduzida por meio
de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de
testemunhas:
IV — poderão também ser inquiridas, sobre os atos
do processo que deverá ser restaurado, as autoncíades, os
serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele
funcionado;
V — o Ministério Público e as partes poderão oferecer
testemunhas e produzir documentos, para provar o teor do
processo extraviado ou destruído.

Conclusão

Art. 694. Realizadas as diligências que, salvo motivo
de força maior, deverão efetuar-se dentro de vinte dias,
serão os autos conclusos para julgamento.
Parágrafo único. No curso do processo e depois de
subirem os autos conclusos para sentença, o juii poderá,
dentro em cinco dias, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração.
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Art. 695. Os selos e as taxas judiciárias, já pagos no
processo original, não serão novamente cobrados.
Art. 696. Os causadores de extravio ou destruição
de autos responderão pelas custas, em dobro, sem prejuízo
da responsabilidade criminal.
Art. 697. Julgada a restr.uração, os autos respectivos
valerão pelos originais.
Parágrafo único. Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo,
apensos a eles os da restauração.
Art. 698. Até à decisão que julgue restaurados os
autos, a sentença condenatória em execução continuará a
produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia onde o réu estiver cumprindo pena,
ou de registro que tome a sua existência Inequívoca.

Livro VI
DOS RECURSOS
Titulo l
REGRAS GERAIS
A r t . 699. Recursos sTio meios para n correçío dos
frros da sentença, quer decorram de falha no proceder
(error in procedendo) quer provenham de desacerto no j u l gar (error in indicando), seja o erro na apreciação dos
fatos ou na aplicação do Direito.
Parágrafo único.

Cnnrelto

Não há necessidade de recursos:

I — para a correção de simples erros m a t e r i a i s àa
sentença, que será fejta pelo própro prolator s pedido
•da parte interessada («Embargos de declaração»), na
conformidade do art. 351;
II — para provocar a instância superior ao caso de o
juiz obstar recurso cabível («Carta testemunhavc!»), o que
se fará na forma do art. 711:
III — para pedir a oportunidade de novo julgamento
(«Protesto por novo j ú r i » ) de acordo com o disposto no
Livro VII.
Art. 700. S3o recursos ordinários:
I — o Recurso, cm sentido esrrito:
II — a Apelação.
São recursos extraordinários:
I — o Recurso Extraordinário, em mentido esrrito;

•

II — a Revisão.
Parágrafo único. Não será admissível Recurso em
sentido estrito, quando cabível a Apelação, ainda que se
recorra somente de parte do julgado.
A r t /O! . Salvo a hipótese de mà-íé a parte não será
prejudicada pela interposição de um recurso por outro.
Parágrafo Único. Se o |uiz. desde logo. reconhecer a
impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível

Propriedíicle
do rrfur»»
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Art. 703. Quando somente a defesa interpuser
quer recurso, a decisão do juízo ou -nbuna) aã quem não
poderá ser de molde a prejudicar o recorrente.
Art. 704. Todos os recursos serão voluntários, c3i>.
havendo nenhum de oficio.
Art. 705. O recurso poderá 'cr interposto por queai
for parte principal na causa.
§ I." Nos pro;essos por crime de açSo pjb!!c3, o
ofendido poderá recorre-, substituindo-se cie M.r.i.;tério público, se esse não o fizer no prazo legal. Ne;;te caso c
ofendido funcionará como parte principal, nindn que anteriormente tenha sido assistente do Ministério Público.
§ 2.° O prazo para o ofendido contar-sc-c do ciia
seguinte ao do vencimento do prazo do Ministério Público
e será igual ao deste se o ofendido já for assistente c ijual
o dobro dê.ctc em caso contrario.
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§ 3.° O Ministério Público não poderá desistir íi
recur.r.o que haja interposto.
Art. 706. N5o poderá recorrer qi.;e:n cSo tiver legiílrco
interesse na reforma da decisão.
Art. 707
O recurso pixíerá impugnar s sentença no
todo ou em parte, presumindo- se tota! z impugnação quando
o recorrente não especificar a parte de qr.e recorre
Parágrafo único. Para conhecer a vontade do recorrente, no que diz respeito à extensão do recurso, levar»
se-So em conta as razões apresentadas.
Art 708. O recurso considerar-ce-á deserte se n5oforcm apresentadas, dentro co prazo as razões dt recorrer.
Art. 709 No caso de concurso de agentes i recurso
interposto por ura dos acusados aproveitará aos demais,
salvo se fundado em motivo exclusivamente pessoal
Art 710. O recurso será interposto poi petição ou
poi termo nos sutos assinado pelo recorrente ou por seu
representante
Art 71 1 . A Carto testc:aunháv:l í o inslnimrntc hábil
para dai conhecimento ò instlr.c-.a superior, de recurso
interposto

II — dentro de quarenta c oito horas a partir do momento cm que termina o prazo para o nronunciairiento do
juiz;
III — cm qualquer tempo enquanto o juiz obstruir o
seguimento do recurso.
Art. 714. O escrivão, ou o secretário do T r i b u n a l .
Rrribo «In perldará recibo da petição ã parte c no prazo máximo de
ç»o r rntreitn
cinco dias. no caso de recurso ordinário ou da sessenta
da Carta
dias. no caso de recurso c-xtraordinár o. fará entrega da
Carta, devidamente conferida e consertada.
Art. 715. O escrivão, ou o secretário do Inbunai
snncnu
que se negar a dar recibo, ou deixar de entregar sob
KcclnmHçBo
qualquer pretexto, o instrumento ierá suspenso por trinta
dias.
O juiz, ou o Preisdcnte do Tr bunal em face de
representação do requerente, imporá a pena e mandará que
seja extraído o instrumento, sob a mesma sonçao pelo
substituto do escrivão ou do secrdárjo do T r i b u n a l . Se
o requerente não for atendido, poderá reclamar ao Presidente
do Tribunal ad quem. que avocará os autos, para o efeito
de apreciação do pedido e imposição da pena
Parágrafo único. Se o Tribunal yd quem não tiver
poder disciplinar sobre o faltoso dl.irá conhecimento dos
fatos ao Tribunal que o tenha, para o fim de imposição
da oena.
Art 716. Extraído e autuado o instrumento a QirtH
Proredlm-mn
testemunhavel seguirá o rito que teria o recurso a que se
refere.
Art. 717. O relator, em despacho fundamentado ne
Tranramrni™
gará seguimento à Carta testemunhavel quando pedida
fora do prazo.
Art. 718. O Tribunal decidirá em prjm«iro lugar
Jnlun de ore
da admissibilidade do recurso deneqado não concedido ou
iihnçOo
obstado.
Art. 719. Se o Tribunal admitir o recurso nwnctará
jalK»m«-ni<> ii<processá-lo, ou então, se a Carta estiver s u f i c i e n t e m e n t e
rec-ur»..
instruída, iulgá-lo-á desde logo. por economia processual.

Art. 720.
pensivo.
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I — quando o jui; o
II — quando cSo o acmíí:r no prezo legal;

A Carta testemunhave! não terá Cteito suS

DOS RECURSOS ORDINÁRIOS

II) — quando, odmitíndo-o eznbora, uSo lhe der aadaCAPÍTULO

Conwssfio

Art. 712. O escrivão eu o secretario do Tribt:a-!,
conforme o ccao. a pedido do recorrente, dar-ll.e a Oarid
testemunha vel.
Ait 713 A Caru testemunhável será pciic»:
I — dcutro t's quarenta e cito Boras a parfii do t\<:~>paclio que denegar o recurso;

DO RECURSO. EM SENTIDO ESTRITO
Art. 721.

Caberá recurso, em Sentido estntc da de

I — que rejeitar a denúncia ou a queixa:
II — que der pela falta de pressuposto processual.
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III — que reconhecer a carência do qualquer das condições do exercido do direito de acão:
IX 7 — que prenunciar, impronur.ciar ou rjbsolver suaâriaracnttí o acusado ou desclassificar a iníração l na sentença de admissibilidade da acusação por cruae doloso
i.ontra £) vida):
V — r\i:z resolver sobre qualquer incidente da fiariçs;.
VI — ou: resolver sobre extinção da pUBibilidade;
VII — qi;e resolver sobre pedido de /safccas corptis;
VIII — que resolver cobre suspensão condicional da
pena;
IX — que resolver sobre livramento condicional;
X — que anular o processo da instrução criminal, no
todo ou em parte;
XI — que incluir jurado na lista geral ou desta o
excluir:
XII — que resolver sobre a suspensão do processo cm
virtude de questão prejudicial:
Xin — que resolver sobre unificação de penas;
XIV — que resolver incidente de falsidade;
XV — q:r: resolver incidentes da execução.
Parágrafo único. No caso do n." XI. o recurso será
julga-.ío psio Presidem; do Tribuna) de Justiça
Art. Til.,. O prazc para o recurso será dê cinco clias,
excctc no caio do art. 581, n.° XI erj que será de vinte
dias.
Art 123. Ou recursos, ctn jeniido estrito, vjbirSo nos
próprios autos sempre que isso não prejudicar o andancnco
da processo.
s !" Se os autos originais forem necessários â ccntinuação do processo na instância era que se encontra, o recorrente o instruirá com traslado das pcça.s essenciais.
§ 2." O recurso subira também om instrumento quando
houver mai-, de ura acusado, e qualquer deles se hoiwer
conformado coe: a decisão.
§ 3." Q-jcmdo o recurso houver de subir por instrur u n t o a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que oretenda traslado
O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo
de cinco dias, e coiúerá a decisão recorrida, o teor de
sua intimação, se por outra forma nSo for possível
verificar-íe a cportanid^de do recurso, e o tcrino da
interposição.
Ç 4.° Guando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei. poderá o juiz prorrogá-lo até e dobro
Art. 721 Terão efeito suspensivo os recursos de decisões que julgarem quebradd a fiança, das que concederam
livramento condicional das que converterem a multa em
pena privativa da liberdade e das que pronunciarem o
acusado.
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§ 1." O recurso do despacho que julgar quebrcicia a
fiança, suspenderá unicamente o cfciro de perda da mc;:idc
de seu valor.
§ 2." O recurso de decisão de imoronúncia ou de extinção da punibilidade não impedirá que o acusado, se cs j .iver
preso, seja posto em liberdade:
I — se o máximo da pena cominada à infreçSo for
menor do que oito anos;
II — cm qualquer caso, se o acusado se houver apresentado espontaneamente à autoridade, ainda que se diga
inocente.
Art 725. Dentro de três dias contados da interposição 'do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o
traslado, o fizer com vista ao recorrente, esse oferecerá
as razões e. em seguida, será aberta vista à parie contrária por igual prazo, para contra-arrazoar O acusado
será intimado do prazo na pessoa do defensor
Art. 726. Apresentadas as razões e com a? contrarazões ou sem elas. os autos do recurso serã. conclusos
ao juiz que. dentro de dois dias, reformará ou manterá sua
decisão, podendo sustentar o novo pronunciamento.
§ 1.° O juiz poderá mandar instruir o recurso com
es traslados que lhe parecerem necessários.
§ 2." Se o juiz mantiver a decisão recorrda os autos
do recurso subirão à instância superior; se a reformar, a
parte contrária ao recorrente poderá, por sua vez recorrer
da nova decisão se dela couber recurso, o qual subirá
independentemente de novos arrazoados ou decisões.
Art. 727. Em qualquer c?.so o recurso subirá dentro
de cinco dias, contados da confirmação do decidido ou da
interposição do novo recurso.
Art. 728. Publicada a decisão da instância superior
os autos voltarão ao juiz a çuo.
CAPÍTULO I
DA APELAÇÃO
Art. 729. Caberá apelação:
I — das decisões que julgarem o mérito;
II — das que, embora não entrando no mérito, tiverem
força de definitivas e não estiverem previstas no capitulo
anterior.
§ 1.° Das decisões do Tribunal do lúri somente caberá
apelação quando:
a) .ocorrer nulidade posterior à pronúncia:
i ' ) for a sentença do juiz Presidente contrária ã lei
cr;
' 'cisão 'los lurados;
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c) houver erro ou injustiça no tocante A aplicação
da pena ou da medida de segurança:
d) houver manifesto erro do fato dos jurados na
apreciação da prova dos autos.
§ 2." Se a sentença do juiz Presidente for contrária
à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos
quesitos, o Tribunal ad quem fará a devida retificacáo.
§ 3." Interposta apelação cora fundamento no § 1.°.
letra c, deste artigo o Tribunal ad quem se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de
segurança.
§ -3.' Se a apelação se fundar no n." I I I , letra d.
do 5 1." deste artigo, e o Tribunal ad quem se convencer
de que a decisão dos jurados se baseia cm manifesto erro
de- fato na apreciação da prova dos autos dar Jhs á provimento para sujeitar o acusado a novo julgamento; não se
admitirá, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.
Ari. 730. A apelação suspende a execução da sentença, calvo se se for absolutória e
I — a pena máxima cominada ,-ITI lei for pecuniária ou
inferior a oito anos de privação da liberdade;
II — qualquer que seja a peca coimnada em lei, o
ncusndo se houver apresentado espontaneamente à autoridade;
III — a absolvição houver decorrido de decisão unânime
do J ú r i .
'
Ar;. 731. AS apelações poderão ser interpostas quer
Cm relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele.
A apelação parcial somente possibilita a reíorni- do parte
Impugnadai
Parágrafo único. Se o recurso não é claro quanto a
sua extensão, a superior instância levará ern conta as razões
apresentadas, para verificar se a apelação foi total ou parcial
e, cesse caso. qual a parte impugnada.
Art. 732 O prazo para a apresentação do recurso
será de cinco dias.
Apresentada a apelação, cada uma das parles terá o
prazo de oito dias, para oferecer razões e contra-razões.
respectivamente, salvo nos processos sumários, e.w que os
prazos serão de três'dias cada um.
§ 1.* Se houver assistente, t?3te arrazoará EO prazo
de três dias, apôs o Ministério Público.
§ 2.° Se a ação penal for movida pela parte ofendida.
o Ministério Público terá vista dos autos, no prazo de
três dias e depois do querelante.
§ 3.° Quando forem dois ou mais os apelantes ou
apelados, os prazos serão comuns.
Art. 733. O apelante poderá apresentar as ra:ôes na
superior instância, mas nesse caso deverá declara -Io ca petição ou térreo.

§ 1.° Se as razões do apelante forem apresentadas
na instância de recurso o prazo fluirá do dia em que o
relator lr)e der vista dos autos.
§ 2." Nesta hipótese o apelante deverá depositar no
cartório do juízo a quo a reprodução textual das razões
para que o apelado delas tome conhecimento.
§ 3.° O apelado poderá contra-arrazoar na superior
instância ou apresentar as razões no cartório do juízo recorrido para que as faça subir ao prazo de cinco dias.
Art. 734. Apresentadas as razões e contra-razõcs ou
declarado que isso será feito na superior instância o; autos,
no prazo de cinco dias, serão apresentados ao Tribunal, ou
serão entregues ao Correio sob registro.
Art. 735. Se houver mais de um acusado e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado,
caberá ao apelante promover extração Io traslado dos autos,
o qual deverá ser remetido à instância Superior no prazo
de trinta dias contado do dia em que o apelado entregou
as razões ou do vencimento do prazo para a apresentação
delas.

Sabida ilo3
autos

SubJfla ao
traslado

Parágrafo único. As despesas do traslado correião por
conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de parle
pobn ou do Ministério Público.
Art. 736. Quando subirem os orôorios autos originais,
ficará em cartório traslado das peças essenciais do processo.
Parágrafo único. À providência -eferida neste artigo
é dispensada nos lugares que forem sede do Tiibunal ad
quem.
CAPÍTULO

Conservação A
t r u i i n d a em
cnrífirlo

III

PROCEDIMENTO NO TRIBUNAL «AD QUEM> EM
MATÉRIA DE RECURSOS ORDINÁRIOS
Art. 737. Ressalvada a competência constitucional
do Tribunal Federal de Recursos (Const. Fed. art. 101,
II. «b», /ine) os recursos ordinários serão julgados pelos
Tribunais de Justiça ou pelos de Alçada, na conformidade
das leis estaduais respectivas.

Compefíncia

Art. 738. Nos recursos cm sentido estrito, com
cxceção do interposto de sentença que concede ou nega
Habeas Corpus e nas apelações de sentenças proferidas
em processo Je procedimento sumário ou sumaríssimo, os
autos serão mandados ao Ministério Público pelo prazo
de cinco dias.
Parágrafo único. O Ministério Público não terá vista
dos autos nos recursos de sentença concessiva ou denegatória
de Habeas Corpus.
Art. 739. Em seguida os autos irão ao relator o
qual, dentro de cinco dias, mandara colocar o processo
cm pauta de julgamento.

necnrso em
sentido estrito

Reíaíor

112 —
reín»»rio * voto do
relator

Art. 740. No dia do Julgamento, o Presidente anuncia-lo-á e mandará apregoar as partes. Em seguida, coro
a presença delas ou a sua revelia, o relator fará a exposição
do feito e votará.
Art. 741. Em seguida o Presidente dará a palavra
ao recorrente e ao recorrido, se a pedirem, nesta ordem,
por quinze minutos cada um.
Parágrafo único. Se houver auxiliar de acusaçSo.
falará ele em seguida ao Ministério Público e pelo tempopor este não ocupado. Se o Ministério Público esgotar
os quinze minutos, o auxiliar terá cinco minutos para
falar.

Julyameitto

R*<tlT»O dl* OtU"

irnr" Que eoa>linhes* Corpras
Apelaçfio —
ordlnfirlo

Art. 742. Terminados os debates, a palavra voltará
ao relator que poderá manter ou reformar seu voto.
Parágrafo único. A Inobservância do rito processual
assestado neste dispositivo e no anterior acarretará nulidade insanável .
Art. 743. Designado o relator, os recursos de sctvtença que concede ou nega Habeas Corpos devem ser
julgados na primeira sessão.

Art. 749.

Para a decisão basta a maioria de votos.

o por
n-.clor!a

ParSgrafo único. Havendo empate d"e votos no julgamento de recursos, se o Presidente do Tribunal (pleno,
câmara ou turma), não tiver tomado pari',- na votação,
proferirá o voto de desempate; ao caso contrarie, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu.

Desempate

Ari. 750. O acórdão será apresentado â conferincia
no prazo de duas sessões, pelo juiz incumbido ds lavrá-lo.
Art. 751. No julgamento dnr; apelações poderá o
Tribunal (pleno, câmara ou turma), proceder a novo
interrogatório do ficusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências.
Art. 752. O Tribunal (plp-io, c3mnra eu turras)
atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 354 e
355, no que for aplicável, nSo podeudo, porém, ser
agravada a pena. quando somente o acuisdo houver apelado
da sentença.

Confortada

Tíitilo III

Art. 744. As apelações de sentenças proferidas em
processo de procedimento ordinário seguem o rito estabelecido nos art. 738 e SCQS.. com as seguintes modificações:
l — exarado o relatório nos autos, passarão eles
ao revisor, que terá Igual prazo para o exame do processo
e pedirá designação de dia para o julgamento.
H — os prazos serão ampliados ao dobro.

Co íftrl
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Art. 745. No caso de impossibilidade de obszrvância
de qualquer dos prazos legais, os motivos da demora serão
declarados nos autos.
Art. 746. Se houver divergência entre a senteeça
proferida pelo Presidente do tribunal do júri e ae respostas
dos jurados aos quesitos, o Tribunal de Justiça fará
a retificaçâo devida, aplicando a pena legal.
Art. 747. No caso de contradição entre as respostas
aos quesitos, o Tribunal de Justiça fará prevalecer a
que se ajustar â prova dos autos, salvo quando uma
importar a absolvição e outra a condenação do réu, caso
em que se declarará a nulidade do Julgamento.
Art. 748. Se a apelação se fundar no § l', letra
cb>. do art. 729 e o Tribunal de Justiça se convencer de
que a decisão dos jurados se baseia em erro de fato ca
apreciação das provas existentes nos autos, dará provimento
a apelação para aplicar a pena legal, ou absolver o réu,
conforme o caso.
Parágrafo único. Interposta a apelação com fundamento
no o° III, letra ccs. do art. 729. o Tribunal de Justiça,
dando-lhe provimento, retificarâ a aplicação da pena ou
da medida de segurança.

DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
CAPITULO I

DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM SENTIDO
ESTRITO
Art. 753. Caberá Recurso Extraordinário P^ra o
Supremo Tribunal Federal das decisões proferiJr.s, era
única ou última instância, pelos Tribunais c Juizes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,
nos casos previstos na Constituição Federal ( a r t . 101, I I I ) .
Art. 754. O recurso extraordinário será interposto
dentro de dez (10) dias, depois de intimada a parte da
decisão recorrida, t'u de publicadas as suas conclusões
no órgão oficial.
Art. 755. Se o recurso for baseado no art. 101,
III, «d*, da Constituição, deverá ser feita n prova da
divergência mediante certidão ou indicação cio número c
página do jornal ou repertório de jurisprudência que houver
publicado as decisões.
Art. 756. O recurso será cKrlciJo ao Presidente do
Tribunal de cuja decisão for interpostos.
Art. 757. Recebida a pciiçSo, pubiicar-so-â aviso
do seu recebimento e ficará ela na Secretaria do Tribunal
à disposição do recorrido, que poderft examiná-la e i m p u g n a r
o cabimento do recurso cierjtr'» cie ",rôs (3) dias. a ccnt^r

Cabimento

Prazo

Prova d n <JIvcrt;BncIa

Uí-Ffínaiírio
imprírnnçao
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Carta testemunliave)

Admlssilo. Vlstn às partes

Deserção
eniesHii dos
autos

Competência

Deserção
Desistência

neintor

Ari. 758. Findo o prazo estabelecido no artigo anterior os autos serão conclusos ao Presidente do Tribunal
de cuja decisão se recorreu, tenha ou não havido impugnação, para que ele decida, em cinco dias do cabimento
do recurso.
Parágrafo único. A decisão sobre a admissibilidade,
qualquer que seja, será motivada.
Art. 759. Se o recurso não .for admitido, o recorrente
poderá pedir Carta tcstemunhável. instruída com certidão
do despacho e com as peças por ele indicadas obedecendose ao que sobre ela se dispõe neste Código.
A r t . 760. Admitido o recurso, mandará o presidente
do Tribunal abrir vista dos respectivos autos, sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido, para que cada um,
no prazo de dez (10) dias, apresente razões, por escrito.
Parágrafo único. O recurso considera-se-á deserto
se o recorrente não apresentar razões dentro do prazo
Art. 761. Apresentadas as razões do recorrente e
decorrido o prazo para as do recorrido, com a defesa, ou
sem ela se não houver sido apresentada, os autos serão
entregues, dentro de quinze (15) dias, à Secretaria do
Supremo. Tribunal Federal, ou postos no correio sob
registro, dentro do mesmo prazo, se originários dos Estados
ou dos Territórios.
Art. 762. A atribuição de competência para o |u!gamento do Recurso Extraordinário no Supremo Tribunal
( t u r m a s , câmaras ou pleno) dependerá do que for disposto
em seu Regimento Interno.
Art. 763. O recurso considerar-se-á deserto se n5o
for preparado no prazo regimental.
Art. 764. Se o recorrente desistir do recurso, o
Tribunal não mais poderá conhecer do feiío, salvo se
outra parte houver também interposto o Recurso Extraordinário.
Art. 765. Feito o preparo, o Recurso será apresentado ao Presidente para a escolha do relator.

Conclusões do
relator

Art. 766.
conclusos.

Escolhido o relator, os autos lhe serão

Trnnonmento
Jo itecurso

Art. 767. O relator, por
negará seguimento do Recurso:

despacho

fundamentado,

I — quando visar a mera apreciação de prova;
II — quando o acórdão recorrido assentar em mais
de um fundamento e o Recurso objetivar apenas um
deles;
I I I — quando tiver havido erro grosseiro na interposição:
IV — quando for manifesta a inexistência da alegada
divergência jurisprudência!;
V — quando intempestivo.

Art. 768. Do despacho do trancamento caberá agravo
para o Tribuna] (plerxj, câmara ou turma, conforme dispuser
o Regimento), dentro de cinco dias.
Parágrafo único. Sc for provido o agravo, os autos
voltar5o ao relator para que prossiga co feito.
Art. 769. Admitido o recurso, o relator, dentro de
30 dias, apresentará o Relatório.

Visto e reiatorlo

Art. 770. Em seguida serão os autos conclusos ao
revisor para, em vinte dias, ratificar ou rctificar o relatório
e pedir dia para julgamento.

Conclusão para
o revisor

Art. 771. O Presidente (da turma, câmara ou pleno.
conforme dispuser o Regimento) designará dia para o
julgamento.

Designação de
dia para a
Julgamento

Art. 772. O Tribunal pronunciar-«e-á preliminarmente sobre o cabimento do Recurso, dele não conhecendo
se entender que não se trata de nenhuma das hipóteses
previstas na Constituição Federal, art. 101, III, «a», «b»,
«c» e «d». Sc entender que o Recurso se enquadra em
qualquer delas, passará ao julgamento da questão federal
controvertida.

Admissibilidade

CAPÍTULO n
DA REVISÃO
Ari. 773. Caberá revisSo de processos findos em
que tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação,
avaliação ou enquadramento.
Art. 774.

À revisão dos processos findos será admi-

tida:

Cabimento

Casos

I — quando a sentença condenatória for contrária
à evidência dos autos;
II — quando a sentença condcnatória se fundar em
depoimentos, exarjes eu documentos comprovadamente
íajcos;
III — quando, após z sentença, se descobrirem novas
provas que invalidem a condenação ou que determinem
eu autorizem diminuição da pena.
Art. 775. A revisSo poderá ser requerida em qualquer tempo.
Parágrafo único. Não será admissível a reiteração
do pedido, salvo se baseado em novas provas ou novo
íundamento.
Art. 776. A revisão poderá ser pedida pelo próprio
réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso
de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente
ou irmão.
Art. 777.
julgadas:

As revisões criminais serSo processadas e

I — pelo Supremo Tribunal Federal se a condenaçSo
houver sido por êlc imposta ou confirmada em Qrau de

Oportunidade
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recurso (competência constitucional e x p l í c i t a ) , ou ainda
se a sentença revisanda houver transitado cm julgado
sem interposição de recurso, desde que esse fosse de
sua competência (competência constitucional i m p l í c i t a ) ;
II — pelo Tribunal Federal de Recursos se a condenação houver sido por ele imposta ou confirmada em
grau de recurso (competência constitucional explicita), ou
ainda se n sentença rcvisandn houver transitado em julgado
sem interposição de recurso, desde que esse fosse de
sua competência (competência constitucional i m p l í c i t a ) :
III — pelos Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos
demais casos e observados os mesmos critérios.
liclntor ,
revisor

Instrumento

Recurso de Indeferimento

ao Procurador-Geral

Prosseguimento

Art 778. O requerimento será distribuído a um
relator e a um revisor, devendo funcionar como relator
juiz que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase
do processo.
Ari. 779. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
c com as peças necessárias à comprovação dos fatos
arguidos.
§ 1." O relator deverá determinar çue se apensem os
autos originais, se daí não Edvier clificuktade à execução
normal da sentença.
§ 2" Se o relator julgar insuficientemente instruído
o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se
apensem os autos originais, indcferi-lo-á in limine
Art. 780. Desse indeferimento caberá agravo para
o órgão (câmaras, turmas, pleno) ao qual competir o
julgamento da revisão.
§ 1° Interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa
para o julgamento e o relatará, sem tomar parte na
votação.
Art. 781. Se o requerimento não for indeferido
limine, abrir-se-á vista ao Procurador-Geral que dará
recer no prazo de dez dias. Em seguida, examinados
autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e
visor, julgar-se-á o pedido na primeira oportunidade.

in
paos
re-

Art. 782. Se o Tribuna] julgar procedente o pedido
poderá, conforme o caso:
I — anular o processo, no todo ou cm parte:
II — absolver o réu;
III — diminuir a peca.

Reintegração

Art. 783. Se o Tribunal absolver o réu ou reconhecer
nulidade que impeça a reinstauração do processo, ficarão
restabelecidos todos os direitos perdidos em virtude da
condenação.

Art. 784. Â vista da certidão do acórdão que reformar ou cassar a sentença condenatória, o juiz mandará
juntá-la imediatamente aos autos, para inteiro cumprimento
da decisão.
Art. 785. O Tribunal, se o interessado o requerer,
poderá reconhecer o direito a uma Justa indenização pelos
prejuízos sofridos.
§ 1° Por essa indenização, que será liquidada no
juizo 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
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§ 2° A indenização não será devida se o erro ou
a injustiça da condenação proceder de ato imputável ao
próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de
prova em seu poder.
Art 786. Quando, no curso da revisão, falecer a
pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente
•do Tribunal nomeará curador para a defesa.

do ré«

•>

Livro VÍII
Livro VK

DO PROTESTO POR NOVO ÍÚR!

DAS RELAÇÕES JURISDICiONÀIS
COM AUTORIDADES ESTRANGEIRAS
Título I

Ari. 7S7. O protesto por novo júri é privativo da
defesa, e somente se admitirá quando a sentença condenatória íôr de reclusão por tempo igual ou superior a
vinte anos, não podendo em caso algum ser feito mais
de uma vez.
§ 1° Nf;o se admitirá protesto por novo júri, quando
a pena for imposta eza grau d; apelação.
J 2° O protesto invalidará qualquer recurso interposto
e será feito na forma e nos prazos estabelecido"; para
a apelação,

Protesto e.
apelação

§ 3' No segundo julgamento não servirão jurados que
tenham tomado parte no primeiro.
Art. 788. O protesto por novo júri não impedirá
a apelação, quando, peia mesma sentença, o réu tiver
sido condenado por outro crime, em que não caiba aquele
proteste. A apeíação, entretanto, ficará suspensa, até a
nova decisão provocada pslo protesto.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 789. As sentenças estrangeiras não serão homolegadas, nem as cartas rogatórias cumpridas, se contrárias
õ ordem pública e aos bons costumes.

Ordem irfbHca
Bons cosíamrp

Art. 790. O trânsito, por via diplomática, dos documentos apresentados constituirá prova bastante de sua
autenticidade.

v:n d.!pi.-:ir.í,n?a

TítrJo D
DAS CARTAS ROGATÓRIAS
Art. 79J. As cartas rogatórias serão, pelo respectivo
jui:r, remetidas no Ministro da Justiça, a fiai de ser pedido
o ec-,1 cumprimento, por via diplomática, às autoridades
estrangeiras competentes.
Art. 792. As cartas rogatórias emanadas de autoridades estrangeiras competentes não dependem de homologação c serão atendidas Se encaminhadas por via diplomática
e desdt: que o crime, segundo a lei brasileira, não exclua
a extradição.
§ l 5 As rogatórias acompanhadas de tradução cm
iinçum nacional, feita por tradutor oficial ou juramentado,
serão, após exequatur do presidente do Supremo Tribunal
Federal, cumpridas pelo juiz criminal do lugar onde as
diligências tenham de efetuar-se, observadas ES formalidades
prescrita, neste Código.
§ 2" A carta rogatória será pelo presidente do Supremo
Tribunal Federal remetida ao presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, do Distrito Federa!, ou do Território
a fim de ser encaminhada ao juiz competente.
6 3" Se a ação for privada, segundo p. iei brasileira,
o iindamento, após o cxcquatur, dependerá do interessado,
a quem incumbirá o pagamento das despesas.

Fnssira

Cnmprtuicm»

Enrnminhnmento
AçSo privada
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saneamento

§ 4° Ficará sempre na secretaria do Supremo Tribunal
Federa] cópia da carta rogatória.
Art. 793. Concluídas as diligências a carta rogatória
será devolvida ao presidente do Supremo Tribunal Federal.
por intermédio do presidente do Tribuna] de Justiça, o
qual, antes de fazé-lo, mandará completar qualquer diligência ou sanar qualquer nulidade.
Art 794 O despacho que conceder o exeqitatuc
marcará, para o cumprimento da diligência, prazo razoável,
que poderá ser excedido, havendo justa causa, que será
consignada em oficio dirigido ao presidente do Supremo
Tribuna) Federal, juntamente com a carta rogatória.

Titulo ííl
DA HOMOLOGAÇÃO DAS SENTENÇAS
ESTRANGEIRAS
Art. 795. As sentenças estrangeiras deverão ser
previamente homologadas pelo Supremo Tribunal Federal
para que produzam os efeitos do art. 10 do Código Penal.
Be<tul»!to*

Art. 796. A sentença penal estrangeira será homologada, quando a aplicação da lei brasileira produzir na
espécie as mesmas consequências e concorrerem os seguintes
requisitos:
I — estar revestida das formalidades externas necessárias, segundo a legislação do país de origem;
I! — haver sido proferida por juiz competente,
apôs citação regular, segundo a mesma legislação;
III — ter passado em julgado;
IV — estar devidamente autenticada pelo cônsul
brasileiro do lugar de origem;
V — estar acompanhada de tradução, feita por
tradutor público.

Iniciativa

Art. 797. O Procurador-Geral da República, sempre
que tiver conhecimento da existência de sentença penal
estrangeira, emanada de Estado que tenha com o Brasil
tratado de extradição e que haja imposto medida de segurança pessoal ou pena acessória que deva ser cumprida
no Brauil, pedirá ao Ministro da Justiça providências para
a obtenção de elementos que o habilitem a requerer a
homologação da sentença.
§ l* A homologação de sentença emanada de autoridade judiciária de Estado que não tiver tratado de extradição com o Brasil dependerá de requisição do Ministro
da Justiça.
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Art. 798. Distribuído o requerimento de homologação.
o relator mandará citar o interessado para deduzir cmbarços,
dentro de dei dias. se residir no Distrito Federal, ou trinta
dias, no caso contrário.
§ 1.° Se nesse prazo o interessado n3o deduzir 03
embargos, ser-lhe-á pelo relator nomeado defensor, o qual
deutro de dez dias produzirá a defesa.
§ 2.' Os embargos somente poderão fundar-se em
dúvida sobre a autenticidade de documento, sobre a inteligência da sentença, ou sobre a falta de qualquer dos
requisitos enumerados nos arts. 789 e 796.
§ 3° Contestados os embargos dentro de dez dias pelo
Procurador-Geral, irá o processo ao relator c ao revisor.
§ 4" Homologada n sentença, ícró a respectiva Carta
enviada ao Presidente do Tribunal de Justiça da unidade
era que deva ser executada.
§ V Recebida a Carta de sentença, o Presidente do
Tribunal de Justiça a remeterá ao j u i z do lugar de residência
do sentenciado, para a aplicação da medida de segurança
cm da pena acessória, observadas as disposições do Código
«Ias Execuções Penais.
Art. 799. O interessado na execução de sentença
penal estrangeira, para efeitos civis, poderá requerer ao
Supremo Tribunal Federal a sua homologação, observando-se
o que a respeito prescreve o Código de Processo Civil.

Defensor
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§ 1° Os dados acima enumerados constituem o mínimo
exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis
ao serviço da estatística criminal.
§ 2° Esses dados serão lançados anualmente cm mapa
e remetidos ao Serviço de Estatística Demográfica Moral
e Política do Ministério da- Justiça.

Livro IX
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 800. A execução reger-se-á pelo que disputcr
o Código das Execuções Penais.

Ca
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Estatístico
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Art. 801. O escrivão somente poderá entregar autos
em confiança, ao juiz, ao órgão do Ministério Público,
aos advogados c peritos que funcionarem no processo c
mt-diante assinatura de carga.
*Art. 802. A estatística judiciária crimina!, a cargo
do Instituto de Identificação c Estatística ou repartições
congéneres, terá por base o boletim individual, que será
parte integrante dos autos e versará sobre:
l — os crimes e as contravenções praticados durante
o trimestre, com especificação da natureza de cada um.
meios utilizados e circunstâncias de tempo e lugar;
II — as armas proibidas que tenhaai sido apreendidas;
III — o número de delinquentes, mencionadas as
infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo. idade,
filiação, estado civil, prole, residência, cicios de vida e
condições económica:, grau de instrução, religião, e condições de saúde física e psíquica;
IV — o número dos casos de cc-delinqúência;
V — a reincidência e os antecedentes judiciários;
VI — as sentenças condenatórias ou absolutórias,
bem como as de pronúncia, impronúncia ou despronúncia;
VII — a natureza das penas impostas;
VIII — a natureza das medidas de segurança aplicadas;
IX — a suspensão condicional da execução da pena.,
quando concedida;
X — as concessões ou denegações de kabsas corpos.

§ 3° O boletim individual a que se refere este
artigo é dividido em três partes destacáveis, conforme
modelo anexo a este Código, e será adotado nos Estados,
no Distrito Federal e nos Territórios. A primeira parte
ficará arquivada no cartório policial; a segunda será
remetida ao Instituto de Identificação e Estatística, ou
repartição congénere; e a terceira acompanhará os autos.
e, depois de passar em julgado a sentença definitiva, lançados
os dados finais, será enviada ao referido Instituto ou repartição congénere.
Ari. 803

Este Código entrará em vigor no dia

Art. 804. Nos processos pendentes na data de entrada
em vigor deste Código, observar-se-á o seguinte:
I — A prisão provisória e à fiança aph'car-se-5o
os dispositivos que forem mais favoráveis;
II — O prazo já iniciado, inclusive o estabelecido
para a interposição de recurso, será regulado pela lei
anterior, se esta não estatuir prazo menor do que o
fixado neste Código.
III — A falta de arguição em prazo já decorrido,
ou dentro do prazo iniciado antes da vigência deste Código
e terminado depois de sua entrada em vigor, sanará a nulidade se a legislação anterior lhe atribuir esse efeito.
IV — Nos casos cm que já se tenha iniciado a
produção de prova testemunhal, o processo seguirá, até
a sentença de primeira instância, com o rito estabelecido
na lei anterior.
V — As perícias já iniciadas, continuarão de acordo
com o que for disposto na lei anterior.
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VI — Os recursos já interpostos continuarão a regerse pela lei anterior.
Art. 805. E abolido o «banco dos réus». Quando
o acusado comparecer em juízo rentar-sc-á ao lado do
advogado, com quem poderá cor, fabular, contanto que
não perturbe o ato que estiver scn.^o realizado

Abolição do
•'banco dos
rtux"

Art. 806. Ê vedado aos juizes fazer censuras ou
advertências não previstas em lei

Censoras e
advertências

