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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Altera o art. 312, da Lei 12.403 de 4 de maio de 2011.
“Art. 312 A prisão preventiva só poderá ser decretada nas
hipóteses necessárias para afastar risco concreto à
conveniência da instrução criminal ou à futura aplicação da lei
penal, isso se existir prova da materialidade do crime e indícios
suficientes de autoria".
Art. 2º Esta lei entra em vigor imediatamente após a data da
sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta legislativa tem o objetivo de retirar o
requisito da ordem pública e econômica do art. 312 da Lei 12.403, de 4 de maio de
2011. Originalmente, a Lei das Cautelares foi elaborada por um grupo de juristas a
pedido do Ministério da Justiça no ano de 2000, juntamente com outras propostas
para reformar aspectos do Código de Processo Penal em conformidade com a
Constituição da República de 1988.
Foram as chamadas III Jornadas Brasileiras de Direito
Processual Penal ocorrida em Brasília, em agosto do ano 2000. A proposta de
reforma da sistemática da prisão cautelar foi apresentada à Câmara dos Deputados,
em 12 de março de 2001.
A Comissão de notáveis foi composta, entre outros, por Ada
Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Scarance Fernandes e
Rogério Laura Tucci.
É que a Constituição de 19881 trouxe um conjunto de
princípios e regras conduzidos pelo equilíbrio entre os “dois valores fundantes do
novo processo penal no mundo inteiro: o garantismo e a eficiência”. O “garantismo,
visto tanto no prisma subjetivo dos direitos públicos das partes, e, sobretudo da
defesa, como no enfoque objetivo de tutela do justo processo e do correto exercício
da função jurisdicional. Eficiência, que se desdobra em efetividade do processo
penal, como instrumento da persecução penal, e em eficácia dos direitos
fundamentais, também tutelado por intermédio do processo”.
A prisão para a garantia da ordem pública e econômica é um
dos resquícios inquisitoriais do processo penal brasileiro e, portanto, sua
manutenção é incompatível com a Constituição da República de 1988. O legislador
que aprovou a Lei das Cautelares perdeu a oportunidade de ter retirado esse
requisito de claro cariz autoritário. É o que se pretende corrigir.
Na Alemanha, o conceito de ordem pública tem sua origem
1

O processo em evolução, publicada pela editora Forense, a Prof. Ada Pellegrini Grinover, pág. 206 e 216.
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histórica no estado de exceção e está intimamente ligado ao exercício da política.
Em 1919, durante o conturbado período do entre guerras, o art. 48 da Constituição
de Weimar estabeleceu, que no caso de perturbação ou “ameaça grave a segurança
e ordem pública na República compete ao Presidente decretar as medidas
necessárias ao restabelecimento da ordem e da segurança, mesmo com o recurso à
forca armada”. E “para este fim, pode suspender, total ou parcialmente, os direitos
fundamentais dos artigos...2”
Para Agamben, “não é possível compreender a ascensão de
Hitler ao poder sem uma análise preliminar dos usos e abusos desse artigo nos anos
que vão de 1919 a 19333. O uso político do art. 48 da Constituição de Weimar
possibilitou prisões em massa de milhares de militantes comunistas, judeus ou
daqueles assim considerados como inimigos do estado.
Foi com reforma nacional socialista de 19354 que o processo
penal alemão incorporou a permissão para se determinar o encarceramento
provisório com fundamento na excitação da opinião pública provocada pelo delito o
que durou até o ano de 1945.
No Brasil, embora o Código de Processo Penal de 1832 já
trouxesse o “clamor público” como fundamento para a prisão antes da culpa formada
(o que depois veio a ser modificado com a reforma de Francisco Campos), ela
estava ligada à prisão em flagrante, ou ao chamado quase flagrante, sendo que foi
somente no CPP de 1941, na Era Vargas5, que a ordem pública ficou atrelada à
prisão preventiva, seis anos, portanto, depois da Alemanha.
Em síntese, a ordem pública para a prisão preventiva surge no
processo penal da Alemanha nazista, influencia a legislação fascista de Mussolini e
chega até o ordenamento brasileiro.
Com a derrota alemã, houve uma reforma da legislação que
sustentou o nacional socialismo e essa previsão foi retirada. No entanto, vige até os
dias atuais no Brasil, porque representa um verdadeiro cheque em branco para o

2

MIRANDA, Jorge. Textos históricos do direito constitucional. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda,
1990. p. 277.
3
AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2004. p. 28 e 29.
4
BAROSIO, Vittorio. Il processo penale tedesco: dopo la riforma del 1965. Milano: Giuffrè Editore, 1967. p. 16:
“A reforma nacional socialista de 1935 agregou outros dois motivos, consistentes, respectivamente, no perigo
que ‘o imputado se aproveitaria da liberdade para cometer novos crimes’, e na circunstância que ‘pela
gravidade da ação cometida e pela excitação da opinião pública que esta provocou, não fosse tolerável deixar o
imputado em liberdade’. Em 1945, eliminou-se o segundo motivo e, com a lei de unificação de 1950, também o
primeiro.” [Tradução nossa.]
5
CRUZ, Rogério Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2006. p. 37: “Chegamos então, ao Código de Processo Penal de 1941, elaborado na ambivalência
autoritária que caracterizou o Estado Novo de Getúlio Vargas, influenciado pela matriz fascista italiana de
Mussolini, e, consequentemente, pelos códigos elaborados nesse regime de cariz totalitário.”
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exercício punitivo6. Ademais de inconstitucional, a sua previsão no direito
processual penal contribui para a banalização da prisão preventiva e para que o
Brasil tenha 40% da sua população carcerária constituída de presos provisórios.
A proposta é motivada, ainda, pela situação carcerária
brasileira e compõe uma série de projetos de lei que elaborei com foco na
racionalização e humanização do sistema de justiça criminal.
Segundo dados do INFOPEN - Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias - de 2014, cerca de 67% da população prisional do país
é formada por pretos e pardos, ou seja, 2 em cada 3 detentos são negros. A
juventude, por sua vez, também é maioria no sistema carcerário brasileiro, sendo
56% da população composta por pessoas entre 18 e 29 anos.
O Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo,
e nos últimos 14 anos o número de presos no país cresceu mais de 160%. Cerca de
40% das pessoas em privação de liberdade estão presas provisoriamente, por força
da prática amplamente difundida no judiciário brasileiro que, a despeito da lei
processual, converte a prisão cautelar de exceção em regra. A proposta, portanto,
busca atacar a banalização da prisão provisória e reduzir esses absurdos números.
Em 2016 foi divulgado relatório da ONU acerca das práticas de
tortura e maus tratos nos presídios brasileiros. Para este documento, o sistema
carcerário brasileiro passa por uma “superlotação endêmica”.
Apenas no primeiro semestre de 20147, o Departamento
Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça (Depen) informou 565 mortes no
sistema prisional, sendo metade delas classificada como intencionais, violentas –
portanto, algo como 280. E esses números não contam com os dados dos estados
de São Paulo e Rio de Janeiro que abrigam um terço da população carcerária
nacional.
Desta forma, a proposta contribui para retirar do processo
penal um dos seus elementos inquisitórios, adequá-lo a Constituição da República
de 1988 e para a redução dos índices de encarceramento em massa, notadamente
da banalização das prisões preventivas.
Sala das Sessões, 07 de março de 2017.
WADIH DAMOUS
Deputado Federal PT/RJ

6

Discursos sobre a ordem: uma análise do discurso do Supremo Tribunal Federal nas decisões de prisão para
garantia da ordem pública:
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/14100/1/2013_PatrickMarianoGomes.pdf
7
http://outraspalavras.net/maurolopes/2017/01/10/pastoral-carceraria-se-colocassem-caes-e-gatos-nospresidios-tratados-como-as-pessoas-o-sao-teriamos-milhoes-nas-ruas/
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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

LEI Nº 12.403, DE 4 DE MAIO DE 2011
Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de
3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal, relativos à prisão processual, fiança,
liberdade
provisória,
demais
medidas
cautelares, e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os arts. 282, 283, 289, 299, 300, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317,
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 334, 335, 336, 337, 341, 343, 344, 345, 346, 350 e
439 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"TÍTULO IX
DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE
PROVISÓRIA"
"Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a:
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a
instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática
de infrações penais;
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.
§ 1º As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente.
§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por
representação da autoridade policial ou mediante requerimento do
Ministério Público.
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida,
o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da
parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças
necessárias, permanecendo os autos em juízo.
§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o
juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu
assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em
cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312,
parágrafo único).
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§ 5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar
a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se
sobrevierem razões que a justifiquem.
§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar (art. 319)." (NR)
"Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da
investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão
preventiva.
§ 1º As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a
que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena
privativa de liberdade.
§ 2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora,
respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio." (NR)
"Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da
jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar
da precatória o inteiro teor do mandado.
§ 1º Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio
de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o
valor da fiança se arbitrada.
§ 2º A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções
necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação.
§ 3º O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida." (NR)
"Art. 299. A captura poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por
qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a
requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta."
(NR)
"Art. 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já
estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei de execução penal.
Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos
procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer,
onde ficará preso à disposição das autoridades competentes." (NR)
"Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à
família do preso ou à pessoa por ele indicada.
§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será
encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o
autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a
Defensoria Pública.
§ 2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de
culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do
condutor e os das testemunhas." (NR)
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"Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá
fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os
requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas
ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o
agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput
do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade
provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais,
sob pena de revogação." (NR)
"Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal,
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação
penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do
assistente, ou por representação da autoridade policial." (NR)
"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso
de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras
medidas cautelares (art. 282, § 4º)." (NR)
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação
da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada
em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
IV - (revogado).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver
dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer
elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado
imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese
recomendar a manutenção da medida." (NR)
"Art. 314. 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 previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal." (NR)
"Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva
será sempre motivada." (NR)
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"CAPÍTULO IV
DA PRISÃO DOMICILIAR"
"Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou
acusado em sua residência, só podendo dela ausentar- se com autorização
judicial." (NR)
"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos
de idade ou com deficiência;
IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto
risco.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos
requisitos estabelecidos neste artigo." (NR)
"CAPÍTULO V
DAS OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES"
"Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas
pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer
distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela
permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando
o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a
prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados
com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser
inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de
reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o
comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou
em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
§ 3º (Revogado).
§ 4º A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI
deste Título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares."(NR)
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"Art. 320. A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às
autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional,
intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas." (NR)
"Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão
preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados
os critérios constantes do art. 282 deste Código.
I - (revogado)
II - (revogado)." (NR)
"Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos
de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4
(quatro) anos.
Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que
decidirá em 48 (quarenta e oito) horas." (NR)
"Art. 323. Não será concedida fiança:
I - nos crimes de racismo;
II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
terrorismo e nos definidos como crimes hediondos;
III - nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a
ordem constitucional e o Estado Democrático;
IV - (revogado);
V - (revogado)." (NR)
"Art. 324. 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
referem os arts. 327 e 328 deste Código;
II - em caso de prisão civil ou militar;
III - (revogado);
IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão
preventiva (art. 312)." (NR)
"Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos
seguintes limites:
a) (revogada);
b) (revogada);
c) (revogada).
I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja
pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro)
anos;
II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da
pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.
§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá
ser:
I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;
II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou
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III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.
§ 2º (Revogado):
I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado)." (NR)
"Art. 334. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a
sentença condenatória." (NR)
"Art. 335. Recusando ou retardando 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 em 48 (quarenta e oito)
horas." (NR)
"Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento
das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o
réu for condenado.
Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição
depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal)." (NR)
"Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado
sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal,
o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o
disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código." (NR)
"Art. 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado:
I - regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem
motivo justo;
II - deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo;
III - descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança;
IV - resistir injustificadamente a ordem judicial;
V - praticar nova infração penal dolosa." (NR)
"Art. 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de
metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras
medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva."
(NR)
"Art. 344. Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se,
condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da
pena definitivamente imposta." (NR)
"Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e
mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo
penitenciário, na forma da lei." (NR)
"Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas
no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo
penitenciário, na forma da lei." (NR)
"Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação
econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o
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às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras
medidas cautelares, se for o caso.
Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer
das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art.
282 deste Código." (NR)
"Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço
público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral." (NR)
Art. 2º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 289-A:
"Art. 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do
mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça para essa finalidade."
§ 1º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no
mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que
fora da competência territorial do juiz que o expediu.
§ 2º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que
sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções
necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao
juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do
mandado na forma do caput deste artigo.
§ 3º A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de
cumprimento da medida o qual providenciará a certidão extraída do registro
do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou.
§ 4º O preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso LXIII do
art. 5º da Constituição Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu
advogado, será comunicado à Defensoria Pública.
§ 5º Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa
do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no § 2º do
art. 290 deste Código.
"§ 6° O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado
de prisão a que se refere o caput deste artigo."
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação
oficial.
Art. 4º São revogados o art. 298, o inciso IV do art. 313, os §§ 1º a 3º do art. 319,
os incisos I e II do art. 321, os incisos IV e V do art. 323, o inciso III do art. 324, o § 2º e seus
incisos I, II e III do art. 325 e os arts. 393 e 595, todos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal.
Brasília, 4 de maio de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
FIM DO DOCUMENTO
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