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iNTRodução

o livro que o leitor tem em mãos nasceu de duas iniciativas isoladas que, 
por circunstâncias especiais, terminaram por conjugar-se.

com efeito, em razão do gentil convite de Flávio cardoso Pereira para 
escrever um artigo em homenagem ao Professor michele taruffo me senti 
animado a retomar os estudos sobre a prova penal e o processo no estado de 
direito, tema caro ao homenageado.

a experiência de mais de duas décadas como magistrado criminal, pesqui-
sador e professor influiu na minha decisão, pois a defesa de uma concepção 
racional-legal de justiça revelou-se no dia-a-dia do sistema penal, com alguma 
frequência, o único recurso com o qual as partes poderiam contar para deter 
práticas decisionistas que ainda estão impregnadas em nossa cultura.

conceber o processo como entidade epistêmica e defender a importância 
de controles empíricos não é tarefa que esteja isenta de críticas.

espero que durante a sustentação da tese central possa ter apresentado 
razões suficientes para responder a objeções que resultam, em sua maioria, do 
desenvolvimento dos estudos jurídicos nesta nova etapa da cultura jurídica 
brasileira.

creio que um processo penal regido pela presunção de inocência deve 
tutelar com muito cuidado a atividade probatória, por meio da adoção de 
um rigoroso sistema de controles epistêmicos que seja capaz de dominar o 
decisionismo, que é identificado no texto como a «possibilidade de decisão 
arbitrária, dependendo unicamente da possibilidade de decidir».1

1  ChrIstensen, ralph. la paradoja de la decisión judicial. teoría de sistemas y descons-
trucción. La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal: decadencia o 
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o sucesso de uma empresa do gênero depende sempre de compromissos 
políticos em torno das concepções de estado de direito e devido processo legal 
e da maturidade do debate sobre as funções do próprio processo penal neste 
marco de referências.

ao tempo em que escrevia as primeiras linhas do artigo-homenagem, em 
seguida à aposentadoria no tribunal de justiça do rio de Janeiro, fui procurado 
por advogados que, para empregar as palavras de Pierre Bourdieu, estavam 
dotados de especial lucidez epistemológica e encontravam-se comprometidos 
em termos de vigilância ética.2 Esses advogados, citados ao final do trabalho, 
entenderam de questionar o modo arbitrário devotado por algumas autori-
dades quanto à preservação da cadeia de custódia das provas, particularmente 
em relação ao produto das intervenções cautelares promovidas inaudita altera 
pars.

as consultas deram origem a pareceres e um deles foi apreciado por 
ocasião do julgamento do Hc 160.662-rJ,3 pela 6ª turma do superior 
tribunal de Justiça.

Por unanimidade foi acolhida a tese da quebra da cadeia de custódia e o 
tribunal declarou a ilicitude da prova com base nos contundentes e bem funda-
mentados votos da ministra assusete magalhães, relatora do habeas corpus, 
e do ministro rogério schietti.

creio que se trata de importante avanço no âmbito do direito brasileiro 
orientado ao objetivo de conferir concretude às garantias constitucionais em 
áreas sensíveis até bem pouco tempo intocadas por doutrina e jurisprudência.

O desafio colocado pelos pareceres justificou a ampliação da obra e o 
aprofundamento de vários assuntos correlatos, indispensáveis à compreensão 
das premissas e conclusões. entre os temas coadjuvantes sublinho a nova 
perspectiva analítica pela qual enfoco os sistemas processuais e que espero 
tenha o potencial de reabrir os debates em área cuja negligência tende a custar 
caro à democracia.

Bem, o que deveria ser um artigo transformou-se em livro e ficam meus 
agradecimentos ao Professor marcelo Porciuncula e à editora marcial Pons 
pelo interesse demonstrado em publicar a obra.

O leitor notará que embora haja encerramento, não há um «capítulo» espe-
cífico dedicado à conclusão. Tampouco existem sínteses em forma de «orelha 
de livro». a exemplo da cadeia de custódia, os argumentos aqui também estão 

evolución? Juan Pablo montiel (org.). Barcelona: marcial Pons, 2012, p. 130.
2  BourdIeu, Pierre. O senso prático. 3. ed. Petrópolis: vozes, 2013, p. 12.
3  Julgado em 18.02.2014, rel. ministra assusete magalhães. acórdão não disponível até esta 
data.
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encadeados e a sequência deles me parece essencial para compreender o todo. 
apreendê-los implicará ler o livro, que sinceramente espero que agrade.

tenho profunda gratidão por ana Gabriela Prado e Juliana Galhardo, 
que colaboraram com as pesquisas e organização do material. sem elas não 
teria conseguido sistematizar o trabalho.

dedico o livro à Giselle. ela sabe porquê e é isso que importa!



CApíTuLo i

1. estado de direito e PresUnção de inocência

o estado de direito tem nas regras do devido processo legal sua base 
jurídico-política, por meio da qual o exercício legítimo do monopólio da força 
tende a não se converter em arbítrio.

no Brasil, à luz do inc. liv do artigo 5.º da constituição da república, 
que assegura que «ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal»,4 não tem sentido conceber a atuação estatal de veri-
ficação da responsabilidade penal de alguém fora das margens instituídas no 
âmbito da legalidade.

tomando por paradigma a constituição da república de 1946, em 
seguida ao fim da ditadura do Estado Novo, Frederico Marques assinalava 
que as garantias constitucionais reproduzem os clássicos princípios extraídos 
da magna carta e, em especial, do humanismo de Beccaria e da revolução 
Francesa.

segundo este autor, tais princípios são imanentes à estrutura do estado de 
direito e condicionam o direito positivo, destinando-se a regular «a aplicação 

4  sobre as garantias do devido processo legal: GrInoVer, ada Pelegrini. igualdade de partes 
e paridade de armas: a posição do mP no superior tribunal militar. O processo em evolução, 
2. ed. rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p. 312-6. sobre o conceito de devido 
processo legal, formal (procedimental) e material no direito norte-americano: ChemerInsky, 
erwin. Constitutional law: principles and policies. 4th ed. new York: Wolters Kluwer law 
& Business, 2011, p. 557-9; e hall, daniel e. Criminal law and procedure. 6th ed. delmar 
cengage learning, p. 283-4.
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jurisdicional da lei». sublinha o mestre, referindo-se ao texto de 1946, que 
«uma vez que a Constituição foi elaborada em função de ideais democráticos 
do estado de direito, é preciso situar as fontes primeiras da ordem processual 
numa linha de princípios que não destoe desse sentido político de toda nossa 
organização estatal».5

as garantias do processo penal são, relativamente às liberdades públicas 
afetadas pela persecução penal, «garantias materiais dos direitos fundamen-
tais». o estado de direito, portanto, revela-se o lugar por excelência de aferição 
da compatibilidade entre os direitos individuais em tese vigentes e as práticas 
coercitivas que de forma monopolística estão em mãos dos agentes que atuam 
nos aparelhos repressivos estatais.

adverte Hans Kudlich que no estado de direito a lei processual penal 
deve ser a «lei de execução da Constituição».6

5  marques, José Frederico. Elementos de direito processual penal. vol. 1. rio de Janeiro: 
Forense, 1961, p. 74-75. após destacar os dois postulados que em sua opinião condicionam 
a interpretação constitucional, no âmbito do processo penal, que são «a máxima efetividade 
dos direitos fundamentais» e a «proibição do excesso», Eugenio Pacelli reafirma o papel do 
estado democrático de direito pelo prisma da prevalência dos direitos fundamentais. o devido 
processo legal, segundo se extrai do posicionamento do autor, reúne os princípios constitu-
cionais do processo penal vocacionados a adequar o processo penal, «enquanto sistema jurídico 
de aplicação do direito penal», às bases constitucionais constituídas por estes princípios, 
«destinados a cumprir a árdua missão de proteção e tutela dos direitos individuais». olIVeIra, 
eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 16. ed. são Paulo: atlas, 2012, p. 31 e 34-5. Paulo 
Rangel irá ressaltar o caráter reitor do «devido processo legal» relativamente ao arcabouço 
jurídico-processual. «Todos os outros [princípios] derivam dele.» ranGel, Paulo. Direito 
processual penal. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 4-5. Aury Lopes Jr., por sua vez, fixará no 
caráter adversarial que opõe as partes entre si, no processo penal, e no ideal de equilíbrio que 
deve pautar a atuação dos sujeitos, o acento que o respeito às regras conformadas aos valores 
constitucionais imprime ou deve imprimir à controvérsia, cuja legitimidade da solução está na 
dependência de um sistema de garantias mínimas. loPes Jr., aury. Direito processual penal, 
obra citada, p. 103. Para andré nicolitt, o conceito do devido processo legal está vinculado ao 
de um «processo justo» e, por essa via, as garantias que o configuram apreendem as experiências 
históricas de limitação do poder. nIColItt, andré luiz. Manual de processo penal. rio de 
Janeiro: elsevier, 2009, p. 29-31. depois de distinguir o devido processo legal consoante as 
dimensões material e processual, Guilherme nucci advoga que o prisma processual contempla 
«um espectro de garantias fundamentais para que o Estado apure e constate a culpa de alguém, 
em relação à prática de crime». nuCCI, Guilherme de souza. Princípios constitucionais penais 
e processuais penais. são Paulo: revista dos tribunais, 2010, p. 62. Gustavo Badaró também 
sublinha as espécies de «devido processo legal» e atribui à «face processual do princípio» 
a qualidade de «princípio síntese, que engloba os demais princípios e garantias processuais 
assegurados constitucionalmente». Badaró, Gustavo. Processo penal. rio de Janeiro: campus 
elsevier, 2012, p. 42.
6  kudlICh, hans. El principio de legalidad en el derecho procesal penal (en especial, en el 
derecho procesal penal alemán), obra citada, p. 436. em verdade, Kudlich remete à proposição 
de Henkel, citada por Manuel da Costa Andrade: «o direito processual penal como verdadeiro 
direito constitucional aplicado». Costa andrade, manuel. Sobre as proibições de prova no 
processo penal. coimbra, 2006, p. 12.




