
ATUAÇÕES LEGISLATIVAS

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 
PL 8045/2010

Tão logo se deu a constituição, em fevereiro de 2016, de Comissão Especial para a análise do 
Projeto de Lei nº 8045/2010, que se consubstancia em projeto de novo Código de Processo 
Penal, o IBCCRIM e outras entidades manifestou-se para chamar atenção às possíveis mudanças. 

Por se tratar de um projeto diferente de todos os demais projetos de lei em que o IBCCRIM já se 
manifestou, não haveria espaço, aqui, para resumir a posição do IBCCRIM. 

De toda forma, é possível ler do oficio encaminhado ao Deputado Presidente daquela Comissão 
Especial, que o IBCCRIM e outras entidades que subscreveram ao seu lado aquele documento, 
tem a preocupação de evitar retrocessos civilizatórios no processo penal e manter o espírito, no 
novo Código, de que o processo penal deve ser concebido como mecanismo de contenção – e 
nunca de impulsionamento – ao exercício do poder punitivo estatal. 

Pontualmente, o IBCCRIM já se manifestou, apresentando algumas propostas de emendas aos 
Deputados, e ao longo dos trabalhos da citada Comissão, outros estudos serão apresentados e 
publicizados.

Trata-se da elaboração de um novo Código de Processo Penal. Portanto, toda e qualquer 
discussão que lhe seja correlata prescinde de ampla meditação, a ser feita com responsabilidade 
e serenidade, motivo pelo qual, desde aquele momento, o IBCCRIM acompanha, com atenção, os 
trabalhos da citada Comissão.
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