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Ligeiras considerações sobre a 
aplicação do novo Código de Processo 

Civil ao Processo Penal 
1 ,., l 

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas 

o advento de um Código de Processo Civil em 2015, com vigência a 
partir de 2016, naturalmente, desperta no processo penal - que entre 
nós é governado por um Código de 1941, vigente desde 1942 - uma sen
sação de que certas deficiências legislativas já passam do tempo de ser 
enfrentadas. 

Metaforicamente, nosso CPP é irmão do CPC de 1939, tio do CPC 
de 1973, tio-avô do CPC em vigor ... E, enquanto no ramo cível da família 
Processo, pai e avô já se aposentaram, no lado criminal o velhinho con
tinua no batente, do alto de seus 77 anos, sem compulsória que lhe dê o 
merecido descanso. 

Mas a alegoria acima não pode ser levada tão a sério. No mundo das 
leis, como entre os juízes dos países anglo-saxões, não há aposentadoria 
para quem continuar a bem servir. E essa deve ser a única regra para 
aferir se uma norma vetusta deve ser mantida ou não. 

o Código Comercial de 1850, ainda em vigor - embora dele pou
co reste -, foi além do seu sesquicentenário. O Código Civil de 1916 
vigeu mais de 85 anos como uma das melhores leis da nossa história 
jurídica. O da França - evidentemente muito modificado - está aí des
de 1804, para não falarmos na sempiterna Constituição dos Estados 
Unidos de 1787. 

Muitos juristas dizem que as leis boas - como os impostos e os vi
nhos - são as que sobrevivem ao teste do tempo. De fato, nem toda mu
dança legislativa é para melhor. E até um dos grandes poetas brasileiros, 
o paraibano AUGUSTO DOS ANJOS, já deixou registrado: 
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Eu puxava os cabelos desgrenhados 

Como o Rei Lear, no meio da floresta! 

Maldizia, com apóstrofes veementes, 

No estentor de mil línguas insurrectas, 

O convencionalismo das Pandectas 

E os textos maus dos códigos recentes!" 

(As Cismas do Destino) 

Enquanto o Congresso analisa o projeto de um possível futuro novo 
CPp, porém, a realidade jurídica continua a nos impor, hoje e a cada dia, 
a necessidade de aplicar o que temos da melhor forma possível. E o CPC 
de 2015, obviamente, trouxe algumas inovações que tiveram inevitáveis 
reflexos na seara criminal. 

Já no ano do início da vigência desse diploma, livro coordenado por 
ANTONIO DO PASSO CABRAL, EUGÊNIO PACELLI e ROGERIO SCHIET
TI CRUZ, de que tive a honra de participar, trabalhou essa temática. Em 
nota introdutória ao volume, ficou registrado que, no meio da miríade 
de mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil à processua
lística brasileira, inclusive a penal, 

"A primeira delas - e a mais óbvia - decorre do art. 3º do CPP, que de
termina a aplicação subsidiária do CPC aos processos criminais. O CPC 
avançou em relação a este dispositivo, prevendo, em seu art. 15, sua 
aplicabilidade além das fronteiras do processo civil, tanto subsidiaria
mente como também de maneira supletiva. A regra não menciona ex
pressamente o processo penal (o que, em nosso sentir, seria desneces
sário, ante o teor do art. 3º do CPP), mas evidencia ter sido intenção do 
legislador estabelecer verdadeiro "diálogo de fontes" entre as normas 
dos diversos ramos do direito processual brasileiro:'l 

No espírito desse introito, a I Jornada de Direito Processual Civil 
chegou a aprovar enunciado decretando: 

"Enunciado 3 - As disposições do CPC aplicam-se supletiva e subsidia
riamente ao Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis 
com esta Lei."2 

1. CABRAL, Antonio do Passo, PACELLI, Eugênio et CRUZ, Rogerio Schietti. (Repercussões do 
Novo CPC no) Processo Penal, Salvador: Juspodivrn, 2016, pp. 5/6. 

2. CJF, Jornada de Direito Processual Civil, 2017. 
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A proposta que se consolidou em tal formulação, a meu sentir, na 
verdade, não deveria, maxima venia, sequer ter sido votada na Jornada, 
porque em rigor não se trata de um enunciado de Processo Civil, mas 
sim de Processo Penal. 

Em outras palavras: caberia a uma hipotética Jornada de Direito 
Processual Penal aprovar um enunciado dizendo que ao CPP se aplicam 
supletiva e subsidiariamente as regras do CPC no que não forem incom
patíveis com aquele código. 

Feita essa observação - ou reserva - inicial, tem-se que o enunciado, 
além de razoável, situa-se no plano da já referida teoria do diálogo das 
fontes, que hodiernamente tem sido aceita como balizadora da aplicação 
harmônica do Direito em nosso ordenamento, de modo unitário ou ho
lístico, ainda que com a colaboração de substratos normativos oriundos 
de ramos jurídicos diversos, de variadas origens legislativas, mesmo de 
abrangência em princípio desigual. 

A respeito, veja-se a lição de CLAUDIA LIMA MARQUES: 

UÉ o chamado 'diálogo das fontes' (di + a = dois ou mais; logos = ló
gica ou modo de pensar), expressão criada por Erik Jayme, em seu 
curso de Haia (Jayme, Recuei! des Cours, 251, p. 259), significando 
a atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas 
fontes legislativas, leis especiais (como o CDC, a lei de seguro-saúde) 
e gerais (como o CC/2002), com campos de aplicação convergentes, 
mas não mais iguais. 

Erik Jayme, em seu Curso Geral de Haia de 1995, ensinava que, em face 
do atual 'pluralismo pós-moderno' de um direito com fontes legislativas 
plúrimas, ressurge a necessidade de coordenação entre leis no mesmo 
ordenamento, como exigência para um sistema jurídico eficiente e justo 
(Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmo
derne. Recuei! des Cours, 11, p. 60 e 251 e ss.). 

O uso da expressão do mestre, 'diálogo das fontes', é uma tentativa de 
expressar a necessidade de uma aplicação coerente das leis de direito 
privado, coexistentes no sistema. É a denominada 'coerência derivada 
ou restaurada' (cohérence dérivée ou restaurée), que, em um momen
to posterior à descodificação, à tópica e à microrrecodificação, procura 
uma eficiência não hierárquica, mas funcional do sistema plural e com
plexo de nosso direito contemporâneo, a evitar a 'antinomia', a 'incom
patibilidade' ou a 'não coerência'. 

'Diálogo' porque há influências recíprocas, 'diálogo' porque há aplicação 
conjunta das duas normas ao mesmo tempo e ao mesmo caso, seja com
plementarmente, seja subsidiariamente, seja permitindo a opção pela 
fonte prevalente ou mesmo permitindo uma opção por uma das leis 

361 



Marcelo Navarro Ribeiro Dantas 

em conflito abstrato - solução flexível e aberta, de interpenetração, ou 
mesmo a solução mais favorável ao mais fraco da relação (tratamento 
diferente dos diferentes)"3 

Registre-se, mais, que os Tribunais brasileiros vêm acolhendo a 
mencionada teoria, e admitindo, por sinal, sua aplicação específica 
na esfera do processo, consoante se justificou na proposta original do 
enunciado sob epígrafé. 

A mesma justificação argumenta ser 

"Imperiosa a leitura do vetusto cpp à luz a Constituição Federal e do 
vanguardista CPC/2015, já que as normas fundamentais previstas neste 
propalam justamente os valores previstos na Carta Magna, permitindo 
uma redemocratização do processo penal:'s 

Mas o próprio Código de Processo Penal, ao dizer; em seu art. 3º, 
que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação 
analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito, sus
cita comentários como o seguinte, de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, a 
propósito da aplicação supletiva e subsidiária do CPC ao Processo Penal: 

"não há nenhuma razão lógica para se afastar a aplicação supletiva e 
subsidiária do novo CPC ao processo penal, até mesmo porque tal prá
tica já era - e continuará sendo - recorrente na vigência do antigo (e 
do novo) cpc. Exemplificativamente, como a legislação penal nada 
diz acerca do procedimento a ser utilizado para a produção da prova 
antecipada prevista no art. 225 do CPP, a doutrina sempre sustentou 
a possibilidade de aplicação subsidiária dos arts. 846 a 851 do antigo 
CPC (arts. 381 a 383 do novo CPC). ( ... ) Etimologicamente, existe uma 
diferença entre aplicação supletiva e subsidiária. A primeira se destina 
a suprir algo que não existe em uma determinada legislação, enquanto a 
subsidiária serve de ajuda ou de subsídio para a interpretação de algu
ma norma ou mesmo um instituto, operando como que a dar sentido a 
uma disposição legal menos precisa. Ambas as figuras, de algum modo, 
acabam englobadas pela analogia."6 

3. BENJAMIN, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe et MARQUES, Claudia Lima. Manual 
de direito do consumidor, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pp. 89/90. 

4. REsp 1272827; REsp 1184765; RMS 49370; AgRgno REsp 1483780; REsp 1321614; AgRg no 
AREsp 360490; REsp 1216673; REsp 1009591, entre outros. 

5. GABRIEL, Anderson de Paiva. O Contraditório Possível no Processo Penal: Uma análise dafase 
pré-processual à luz do CPCj15 e da Constituição. Dissertação apresentada no mestrado em 
processo pela UER). Aprovada com distinção por banca composta pelos professores Luiz Fux, 
Humberto Dalla e Marcellus Polastri. 

6. LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, 2ª ed., Salvador: )uspodivm, 
2017, p. 35. 
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o autor supracitado parte do art. 15 do CPC vigente, segundo o qual 
na ausênCÍa de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou 
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva 
e subsidiariamente, e afirma que, apesar da ausência de remissão aos 
processos criminais, nada obsta a que isso se possa fazer. 

Isso não apenas é uma conclusão óbvia como às vezes até inescapá
vel, porque há situações em que, se assim não se proceder; não haverá 
saída. Veja-se o caso dos recursos especiais e extraordinários criminais. 
Como o CPP só trata deles - na verdade, apenas do último, pois o STJ 
sequer existia ao tempo da edição da codificação processual penal - em 
dois modestíssimos dispositivos, os arts. 637 e 638, claramente insu
ficientes para regular seu procedimento,? revogadas que foram outras 
regras a tanto atinentes, o tema era regido pela Lei 8.038, de 28 de maio 
de 1990. Pois bem, o CPC de 2015, em seu art. 1.072, IV; revogou expres
samente os arts. 26 a 29 desse diploma, criando aí um "buraco negro". 
Não havendo outra norma a aplicar aos REs e REsps criminais, é óbvio 
que as do CPC têm de ser usadas para colmatar essa lacuna legislativa 
que se abriu. Aplicação supletiva necessária. 

E não só a doutrina do Processo Penal entende que o CPC, subsidiá
ria ou supletivamente é a norma básica de processo a que, em princípio, 
se deve recorrer; mesmo não tendo mencionado os feitos criminais em 
seu art. 15. Na esfera doutrinária do Processo Civil, essa também é a 
tônica, como se vê do que diz JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - por sinal, 
referenciado pelo antes citado LIMA - a propósito do já transcrito e mul
tirreferido art. 15 do CPC: 

"outros Códigos, ainda que não tenham uma disposição como a mencio
nada, referem-se, aqui e ali, ao Código de Processo Civil ( ... ). A aplicação 
do Código de Processo Civil deve dar-se somente naquilo em que for 
compatível com a lei omissa. Assim, p. ex., tem-se decidido que a regra 
prevista no art. 219 do CPCj2015 (contagem de prazo em dias úteis) 
não se aplica ao processo penal, em razão da regra prevista no art. 798 
do CPP (segundo o qual os prazos são contínuos; cf ST}, AgRg no AREsp 
962.681jDF, ReI. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., j. 2016)."8 

7. "Art. 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo 
recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da 
sentença. Art. 638. O recurso extraordinário será processado e julgado no Supremo Tribunal 
Federal na forma estabelecida pelo respectivo regimento interno." 

8. MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 5ª ed., São Paulo: Edi
tora Revista dos Tribunais, 2017, pp. 82/83. 
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De fato, assim é, mas - eis uma importante ressalva a fazer, e que 
talvez seja o núcleo deste desalinhavado artigo -, nem sempre de modo 
tão automático. Porque há situações em que o CPP não é incompatível 
com uma dada previsão do CPC, e ainda assim esta pode não se aplicar 
ao Processo Penal. 

Veja-se, por exemplo, que o novo CPC prevê (o anterior já o fazia) 
prazos em dobro para litisconsortes com procuradores de escritórios 
de advocacia distintos (art; 229) e para o Ministério Público (art. 180) 
e não há nada no CPP que seja incompatível com isso, mas o Superior 
Tribunal de Justiça - a quem compete, constitucionalmente, a última pa
lavra sobre aplicação da lei federal- tem entendido que essa disposição 
não vale para o Processo Penal. 

Outro caso: as multas penalizatórias previstas no agravo interno e 
nos embargos de declaração (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 3º e 4º) não 
são aplicáveis aos recursos criminais correspondentes - embora nada 
no CPP o impeça -, também de acordo com o entendimento do STJ. 

Situação ainda mais eloquente surge de um dos mais importantes e 
debatidos dispositivos do novo CPC, o art. 10, que consagra o princípio 
da não surpresa, ou seja, que o juiz não pode decidir, em grau algum de 
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 
às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 
sobre a qual deva decidir de ofício. Não há dispositivo específico no CPP 
que a tanto se oponha, mas parece não fazer sentido aplicar-se isso, de 
modo geral, ao Processo Criminal. 

Imagine-se que o Juiz está analisando um caso em que claramente 
está prescrita a pena do réu - e imagine-se, mais, que este está preso -, po
rém não pode declarar tal prescrição de ofício e mandar soltá-lo imediata
mente, porque deve, primeiro, ouvir o Ministério Público? Seria absurdo. 

Em todas essas hipóteses, e em outras ainda que não vale a pena 
enumerar - já para não tornar este artigo excessivamente atentatório à 
paciência do leitor, já para não incorrer em esquecimentos indesculpá
veis quando se pretendem listas exaustivas -, apesar de não haver uma 
incompatibilidade clara entre a lei processual penal e o CPC, não se deve 
aplicar esta, mesmo diante da omissão daquela na situação específica, 
porque os princípios do Processo Criminal, alguns, inclusive, de estatura 
constitucional, não o recomendam. 

Assim sendo, penso que é com essas ponderações todas que se deve 
compreender esse padrão da utilização de normas do CPC no Processo 
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Penal: ele é uma diretriz, não uma regra aritmética ou automática em 
relação a essa aplicação subsidiária ou supletiva. 

Concluo voltando ao pensamento de CABRAL, PACELLI e CRUZ na 
obra referida no início do presente texto: 

"Nos tempos atuais, em que o processo penal passa por profunda re
flexão sobre alguns de seus institutos e por mudança radical em seus 
paradigmas - oriunda sobretudo da jurisprudência, em que a ineficiên
cia da técnica processual é mais sentida -, um olhar sobre os institutos 
previstos no CPC pode renovar o debate e reformular as premissas a 
partir de uma base legal atualizada e de qualidade."g 

Que isso possa servir tanto para balizar o intérprete quanto para 
inspirar o legislador, neste momento de mudança. 

9. CABRAL, Antonio do Passo, PACELLI, Eugênio et CRUZ, Rogerio Schietti. Ob. cit., p. 6. 
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