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Decreto-Lei

3.869 de 1941 (Código
de processo Penal) para
tornar

irrecorrível

a

decisão de pronúncia no
rito do júri
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei altera o Código de Processo Penal, tornando irrecorrível a decisão de
pronúncia.
Art. 2º. O Decreto-Lei 3.869 de 1941 (Código de Processo Penal) passa a viger com as
seguintes alterações:
“Art. 373………………….
……………………………
III - na decisão que, em grau de recurso, pronunciar o
réu;
…………………………………………………………………
Art. 421. Proferida a sentença de pronúncia, os autos
serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do
§1º. Mesmo após a pronúncia, havendo circunstância
superveniente que altere a classificação do crime, o juiz
ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público.
……………………………………………………………..
Art. 427………………………………….
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Júri.

…………………………………………..
§4º. Após a pronúncia, não se admitirá o pedido de
desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a
fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento
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anulado.
Art.

428.

O

desaforamento

também

poderá

ser

determinado, em razão do comprovado excesso de
serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o
julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis)
meses, contado da decisão de pronúncia.
Art. 583……………………………………..
………………………………………………
II - nos casos do art. 581, I, III, VI, VIII e X;
………………………………………………
“Art. 593………………………………….
……………………………………………
III -.....................................................
a - ocorrer nulidade na sentença de pronúncia ou
posterior à sentença de pronúncia.
…………………………………………” (NR)
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto-Lei 3.689 de 1941 (Código de
I - O inciso IV do art. 581;
II - o parágrafo único do art. 583.
III - o §2º do art. 584;
IV - o art. 585.
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Processo Penal):
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JUSTIFICAÇÃO

Sala das Sessões, (data)
KIM KATAGUIRI
Deputado Federal (DEM-SP)

O presente projeto de lei visa tornar irrecorrível a decisão de pronúncia
prevista no Decreto-Lei 3.869 de 1941 (Código de Processo Penal).
A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime
doloso contra a vida, submetendo o acusado ao julgamento do Tribunal de Júri.
Vê-se, assim, que é uma decisão interlocutória mista não terminativa, ou
seja, não há análise de mérito. O juiz não condena nem absolve o acusado,
tampouco põe fim ao processo, apenas encerra a primeira fase do tribunal do júri
através da referida decisão e dá início à segunda fase, que é o julgamento pelo
tribunal do júri.
Na atual sistemática, a decisão de pronúncia pode ser contrastada por
deste recurso para iniciar seus trabalhos. Ora, em um país que tem uma epidemia
de crimes contra a vida, este procedimento burocrático não faz sentido.
Propomos, portanto, que a decisão de pronúncia seja irrecorrível.
Qualquer nulidade na decisão de pronúncia poderá ser alegada pela defesa quando
da apelação da decisão do júri, se esta for condenatória.
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meio de recurso em sentido estrito, sendo que o júri deve aguardar o julgamento
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
LIVRO I
DO PROCESSO EM GERAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO XI
DA APLICAÇÃO PROVISÓRIA DE INTERDIÇÕES
DE DIREITOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA
Art. 373. A aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada
pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do
ofendido, ou de seu representante legal, ainda que este não se tenha constituído como assistente:
I - durante a instrução criminal após a apresentação da defesa ou do prazo concedido
para esse fim;
II - na sentença de pronúncia;
III - na decisão confirmatória da pronúncia ou na que, em grau de recurso,
pronunciar o réu;
IV - na sentença condenatória recorrível.
§ 1º No caso do n. I, havendo requerimento de aplicação da medida, o réu ou seu
defensor será ouvido no prazo de dois dias.
§ 2º Decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para a sua
execução, na forma do disposto no Capítulo III do Título II do Livro IV.
Art. 374. Não caberá recurso do despacho ou da parte da sentença que decretar ou
denegar a aplicação 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.
.......................................................................................................................................................
LIVRO II
DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE
TÍTULO I
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DO PROCESSO COMUM
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS
DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Pronúncia, da Impronúncia e da Absolvição Sumária
(Denominação da seção com redação dada pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no
DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
.......................................................................................................................................................
Art. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz
presidente do Tribunal do Júri. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 11.689, de
9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
§ 1º Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância
superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao
Ministério Público. (Parágrafo único transformado em § 1º e com redação dada pela Lei nº
11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
§ 2º Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias
após a publicação)
Seção III
Da Preparação do Processo para Julgamento em Plenário
(Denominação da seção com redação dada pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no
DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a
intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário,
até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer
diligência. (Artigo com redação dada pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de
10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
.......................................................................................................................................................
Seção V
Do Desaforamento
(Denominação da seção com redação dada pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no
DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a
imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do
Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do
juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da
mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (“Caput”
do artigo com redação dada pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008,
em vigor 60 dias após a publicação)
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§ 1º O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência
de julgamento na Câmara ou Turma competente. (Parágrafo único transformado em § 1º e com
redação dada pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60
dias após a publicação)
§ 2º Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar,
fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
§ 3º Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em
vigor 60 dias após a publicação)
§ 4º Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o
julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a
fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a
publicação)
Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do
comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento
não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão
de pronúncia. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada
no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
§ 1º Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de
adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
§ 2º Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando
julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri,
nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao Tribunal que
determine a imediata realização do julgamento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.689, de
9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
Seção VI
Da Organização da Pauta
(Seção acrescida pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor
60 dias após a publicação)
Art. 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos,
terão preferência: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008,
publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
I - os acusados presos; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada
no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
II - dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão;
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor
60 dias após a publicação)
III - em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias
após a publicação)
§ 1º Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será
afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados,
obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
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§ 2º O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão
de processo que tiver o julgamento adiado. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.689,
de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
.......................................................................................................................................................
LIVRO III
DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS RECURSOS EM GERAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
I - que não receber a denúncia ou a queixa;
II - que concluir pela incompetência do juízo;
III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;
IV - que pronunciar o réu; (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.689, de
9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir
requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a
prisão em flagrante; (Inciso com redação dada pela Lei nº 7.780, de 22/6/1989)
VI - (Revogado pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, publicada no DOU de 10/6/2008,
em vigor 60 dias após a publicação)
VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;
IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa
extintiva da punibilidade;
X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;
XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;
XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;
XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;
XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;
XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;
XVII - que decidir sobre a unificação de penas;
XVIII - que decidir o incidente de falsidade;
XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;
XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;
XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;
XXII - que revogar a medida de segurança;
XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita
a revogação;
XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples;
XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal,
previsto no art. 28-A desta Lei. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, publicada
na Edição Extra do DOU de 24/12/2019, em vigor 30 dias após a publicação)
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Art. 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos
dos ns. V, X e XIV.
Parágrafo único. O recurso, no caso do nº XIV, será para o presidente do Tribunal
de Apelação.
Art. 583. Subirão nos próprios autos os recursos:
I - quando interpostos de oficio;
II - nos casos do art. 581, ns. I, III, IV, VI, VIII e X;
III - quando o recurso não prejudicar o andamento do processo.
Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois
ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda
intimados da pronúncia.
Art. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de
concessão de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581.
§ 1º Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do nº VIII do art.
581, aplicar-se-á o disposto nos arts. 596 e 598.
§ 2º O recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o julgamento.
§ 3º O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o
efeito de perda da metade do seu valor.
Art. 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se
prestar fiança, nos casos em que a lei a admitir.
Art. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias.
Parágrafo único. No caso do art. 581, XIV, o prazo será de vinte dias, contado da
data da publicação definitiva da lista de jurados.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA APELAÇÃO
Art. 593. Caberá apelação no prazo de cinco dias: (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 263, de 23/2/1948, publicada no DOU de 26/2/1948, em vigor: no Distrito
Federal, 3 dias após a publicação; 10 dias nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas;
e, 20 dias, nos demais Estados e Territórios)
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por Juiz
singular; (Inciso com redação dada pela Lei nº 263, de 23/2/1948, publicada no DOU de
26/2/1948, em vigor: no Distrito Federal, 3 dias após a publicação; 10 dias nos Estados do
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas; e, 20 dias, nos demais Estados e Territórios)
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por Juiz
singular, nos casos não previstos no capítulo anterior; (Inciso com redação dada pela Lei nº
263, de 23/2/1948, publicada no DOU de 26/2/1948, em vigor: no Distrito Federal, 3 dias após
a publicação; 10 dias nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas; e, 20 dias, nos demais
Estados e Territórios)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: (Inciso com redação dada pela Lei
nº 263, de 23/2/1948, publicada no DOU de 26/2/1948, em vigor: no Distrito Federal, 3 dias
após a publicação; 10 dias nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas; e, 20 dias, nos
demais Estados e Territórios)
a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; (Alínea com redação dada pela Lei nº
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263, de 23/2/1948, publicada no DOU de 26/2/1948, em vigor: no Distrito Federal, 3 dias após
a publicação; 10 dias nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas; e, 20 dias, nos demais
Estados e Territórios)
b) for a sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
(Alínea com redação dada pela Lei nº 263, de 23/2/1948, publicada no DOU de 26/2/1948, em
vigor: no Distrito Federal, 3 dias após a publicação; 10 dias nos Estados do Rio de Janeiro,
São Paulo e Minas; e, 20 dias, nos demais Estados e Territórios)
c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de
segurança; (Alínea com redação dada pela Lei nº 263, de 23/2/1948, publicada no DOU de
26/2/1948, em vigor: no Distrito Federal, 3 dias após a publicação; 10 dias nos Estados do
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas; e, 20 dias, nos demais Estados e Territórios)
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. (Alínea
acrescida pela Lei nº 263, de 23/2/1948, publicada no DOU de 26/2/1948, em vigor: no Distrito
Federal, 3 dias após a publicação; 10 dias nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas;
e, 20 dias, nos demais Estados e Territórios)
§ 1º 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 retificação. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 263, de 23/2/1948, publicada no DOU de 26/2/1948, em vigor: no Distrito
Federal, 3 dias após a publicação; 10 dias nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas;
e, 20 dias, nos demais Estados e Territórios)
§ 2º Interposta a apelação com fundamento no nº III, letra c , deste artigo, o Tribunal
ad quem, se lhe der provimento retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 263, de 23/2/1948, publicada no DOU de 26/2/1948, em
vigor: no Distrito Federal, 3 dias após a publicação; 10 dias nos Estados do Rio de Janeiro,
São Paulo e Minas; e, 20 dias, nos demais Estados e Territórios)
§ 3º Se a apelação se fundar no nº III, letra d, deste artigo, e o Tribunal ad quem se
convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lheá provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo,
segunda apelação. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 263, de 23/2/1948, publicada no DOU de
26/2/1948, em vigor: no Distrito Federal, 3 dias após a publicação; 10 dias nos Estados do
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas; e, 20 dias, nos demais Estados e Territórios)
§ 4º Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito,
ainda que somente de parte da decisão se recorra. (Parágrafo único transformado em § 4º pela
Lei nº 263, de 23/2/1948, publicada no DOU de 26/2/1948, em vigor: no Distrito Federal, 3
dias após a publicação; 10 dias nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas; e, 20 dias,
nos demais Estados e Territórios)
Art. 594. (Revogado pela Lei nº 11.719, de 20/6/2008, publicada no DOU de
23/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação)
Art. 595. (Revogado pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, publicada no DOU de
5/5/2011, em vigor 60 dias após a publicação)
Art. 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto
imediatamente em liberdade.
Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança
aplicada provisoriamente (Artigo com redação dada pela Lei nº 5.941, de 22/11/1973)
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