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1. A lei nO 12.403, de 04 de Maic 
reforma parcial. 

Em Janeiro do ano de 2001 foram apre~ 
oito projetos de lei pelo Poder Executivo ao Con 
dar maior coerência ao processo penal brasilE 
tuição Federal. O objetivo foi aprimorar o pro( 
de vista de uma prestação jurisdicional mais 
racional, e ao mesmo tempo, menos seletivé 
chamada "Comissão Pellegrini" essa tarefa (cor 
Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gome~ 
Fernandes, Luiz Flávio Gomes, Miguel Reale , 
Leão, Petrônio Calmon Filho, Rogério Lauria . 
Beneti, Rui Stoco e René Ariel Dotti). 

Três desses projetos já se tornaram 
2008, a saber: 1) a Lei n° 11.689/2008, que é 

em que trata do Tribunal do Júri e respectivo 
11.690/2008, que modificou em parte adisciplin, 
penal e; 3) Lei n° 11.719/2008, modificadorad 

Todas as três leis ainda sofrem, por as 
jurídica. Os diversos setores que operam o s 
Brasil ainda estão às voltas com várias dúvidas E 
inevitavelmente são trazidas por qualquer reforrr 
jurídicos. 

E é nesse contexto que surgiu a Lei n° 
dispositivos do Código de Processo Penal, relal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


