
andré nicolitt

MANUAL DE2 0 1 9

9a EDIÇÃO

atualizado de acordo com a lei 13.827/2019

an
d
ré

n
ico

litt

9a EDIÇÃO 
COMEMORATIVA

“O processo penal tem percorrido um 
caminho longo e tortuoso, ora como co-
adjuvante dos preceitos sancionadores, 
ora como protagonista dos embates 
entre liberdade e poder punitivo. Nem 
sempre é fácil tratar seus temas sob a 
luz do Estado de Direito ou sob os con-
tornos de uma política criminal voltada 
para a pessoa humana e, ao mesmo 
tempo, atender às exigências de uma 
exposição clara e abrangente. O doutor 
André Nicolitt, eminente magistrado e 
professor no Rio de Janeiro, desincumbe-
-se muito bem dessa tarefa. Este livro, 
que contém toda a matéria do pro-
cesso penal brasileiro, é muito mais do 
que um manual. Trata-se de uma obra 
de reflexão, compreendendo o proces-
so penal como um meio garantidor de 
liberdade e de direitos subjetivos e não 
como um conjunto de procedimentos 
ou ritos, destinados apenas à busca da 
verdade real e, por fim, à concretiza-
ção das proibições e comandos penais. 
Podem ser destacados especialmente 
como verdadeiras preciosidades, neste 
livro, os capítulos dedicados à relação 
entre processo penal e Constituição e às 
medidas cautelares. Valendo-se de uma 
linguagem transparente e escorreita, o 
autor submete toda sua argumentação 
ao crivo constante de uma crítica pro-
funda, conforme os princípios de prote-
ção da dignidade humana e de todos os 
direitos fundamentais, igualmente sob os 
pressupostos dos Pactos Internacionais 
de proteção de direitos humanos, sem 
as amarras de um direito positivo escle-
rosado. Recomendo vivamente a leitura 
deste livro, como uma contribuição à de-
mocracia e ao Estado de Direito.”
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10
ed ição
comemorat i va

ANOS
Passados dez anos da primeira edição deste ótimo “Ma-
nual de Processo Penal”, julgo que o meu prefácio per-
manece atual, com alguns pequenos reparos. 

Nicolitt já não é tão jovem. Entretanto, o livro não enve-
lheceu. Continua cada vez mais moderno.

Por outro lado, devo me retratar, ao menos em parte. 
André Nicolitt estava certo em radicalizar em prol do 
sistema processual penal acusatório. Nicolitt também 
não errou ao advertir sobre o “gigantismo” do Ministério 
Público, como um sujeito processual penal privilegiado. 
Ao menos em parte, mudei. Tudo muda. O nosso sistema 
de justiça criminal mudou e restou demonstrada a hiper-
trofia já denunciada pelo autor, desde a primeira edição 
deste “Manual”.

Entretanto, sou forçado a reconhecer que a ampliação de 
poderes discricionários aos órgãos do Estado, que atuam 
como sujeitos processuais, criou condições para a imple-
mentação de reprovável “Lawfare”, como a nossa atual 
realidade tem demonstrado. Também nestes aspectos o 
amigo Nicolitt acertou e, mais uma vez, ensinou ao seu 
“velho mestre”.

Termino dizendo que só pode ser excelente um livro de 
Direito que motiva um professor, após trinta e nove anos 
de magistério, a lê-lo pela terceira vez. Confesso que es-
tou motivado a ler esta nova edição da obra de Nicolitt.  

AFRANIO SILVA JARDIM,  
PROFESSOR ASSOCIADO DE DIREITO PROC. PENAL DA UERJ.
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Às vezes, corações que ‘creem’ em Deus; São mais duros  
que os ateus.; Jogam pedras sobre as catedrais;  

Dos meus deuses iorubás.
Altay Veloso

Ao amigo Altay Veloso, grande compositor que representa o povo negro 
e que tanto tem me ensinado sobre a África, os negros e a cultura. Uma 

verdadeira candeia de resistência em um mundo de obscurantismo,  
irracionalidade e desamor crescentes. 
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Aos Leitores Julieli Brandt e Gustavo Barcellos pelos  
apontamentos à edição anterior. 

À paciência, companheirismo, amor e devoção de Adriana Pereira. 
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P R E F Á C I O 

Prefaciando livro anterior do amigo André Nicolitt, privilegiei falar do 
autor, sempre surpreendente. Agora, surpreendido por seu Manual de Processo 
Penal, opto por falar do produto do seu trabalho, resultante da sua experiência 
como magistrado e professor dedicado.

Decididamente, este não é um livro a mais em nossas abarrotadas livrarias. 
Decididamente, este manual é diferente. Aqui, não encontramos a mera trans-
crição dos dispositivos do Código de Processo Penal, comum a roupagem de 
texto sistemático. O livro de André Nicolitt é muito distinto dos tradicionais 
manuais. Confesso que fiquei surpreendido com o trabalho.

Na verdade, a extensão limitada que a estrutura de manual está a exigir 
não impediu que André Nicolitt tenha trazido à colação temas absolutamente 
novos na doutrina do nosso Direito Processual Penal, abordados dentro de 
uma perspectiva crítica e sistemática. Ainda que impedido de aprofundar todos 
os temas, o que só seria exigido em um tratado, o autor não deixou nada de 
fora, não passa ao largo de nenhuma controvérsia atual que apresente alguma 
relevância sistemática. O livro é de uma atualidade impressionante. Tem jeito, 
aparência e “cheiro de novo”. O jovem Nicolitt é possuidor de ideias novas e 
isso está claramente retratado na sua obra, presente e anterior. Provavelmente, 
para o estilo polêmico e contemporâneo, muito deve ter contribuído o seu 
curso de doutorado em Portugal, que está prestes a terminar.

Estava ansioso para poder concluir este prefácio pois, para tal, tive que 
ler o extenso manual de forma apressada. Agora, fico satisfeito de poder me 
deliciar com uma nova leitura, lenta, reflexiva e prazerosa. É um livro gostoso 
de ser lido, por sua estrutura sistemática, pelo estilo claro e direto do autor, 
bem como pela modernidade dos temas tratados, conforme salientado acima.

Fico honrado com o convite para ligar o meu nome a tão valiosa obra, 
como também fico satisfeito de constatar, pela leitura do livro, que, de nossos 
escritos, muitas ideias são assimiladas e incorporadas aos textos dos novos autores. 

André Nicolitt em muita afinidade com o meu pensamento sobre as 
questões relativas ao Direito Processual Penal. Acho mesmo que temos afini-
dades em nosso modo de interpretar e pensar a realidade política e social que 
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nos cerca. Entretanto, a minha formação marxista me afasta um pouco do que 
venho chamando de “visão fundamentalista do sistema acusatório”, o que pode 
ser resultante de uma perspectiva positivista do Direito, ao menos no plano 
Constitucional. Hoje me afasto do dogmatismo e me aproximo das chamadas 
teorias críticas do Direito, que não me levam necessariamente a uma visão 
liberal do sistema jurídico.

Nessa perspectiva, rejeito o sistema acusatório puro ou absoluto, pugnan-
do por uma maior efetividade do processo penal, como instrumento que é da 
aplicação da norma penal. Evidentemente, temos de encontrar uma posição 
de equilíbrio entre os relevantes valores que estão em permanente tensão no 
processo penal moderno e democrático. Por tudo isso, ouso discordar de algu-
mas abordagens que o amigo Nicolitt faz em relação ao papel do Ministério 
Público como sujeito da relação processual penal. 

Quero concluir este breve prefácio dizendo, com a mais absoluta since-
ridade, que este Manual de Processo Penal será um marco em nossa doutrina. A 
partir de agora, não há mais espaço para obras burocráticas e comerciais. Todos 
estão exortados ao debate, já que não faltarão polêmicas após o inovador livro 
desse jovem estudioso. Mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
André Nicolitt já o é. Com esta obra, está mais do que creditado a pertencer 
a seu quadro de professores. Seria uma honra tê-lo como colega na Academia. 
Amigo, estamos lá a sua espera, para gáudio de seus futuros alunos. 

Afrânio Silva Jardim

Livre-docente em processo penal pela UERJ  
e Mestre em Direito das relações sociais pela  

Universidade Gama Filho (UGF).
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P R E F Á C I O  D A  9 ª  E D I Ç Ã O 
C o m e m o r a t i v a  d e  1 0  a n o s

Passados dez anos da primeira edição deste ótimo “Manual de Processo 
Penal”, julgo que o meu prefácio permanece atual, com alguns pequenos reparos.

Na verdade, acho mesmo que fui meio profético ao prever, de plano, 
o sucesso deste livro do amigo André Nicolitt. As sucessivas edições bem o 
comprovam. Não fosse a excelência da obra, eu não a indicaria, como venho 
fazendo, às minhas turmas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O 
“Manual” vem sendo permanentemente atualizado. Cabe-me, então, atualizar 
o meu prefácio.

Nicolitt já não é tão jovem. Entretanto, o livro não envelheceu. Continua 
cada vez mais moderno. Nicolitt não veio para a Uerj, mas está lecionando na 
Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, como professor 
adjunto de Direito Processual Penal, após brilhante concurso público, no qual 
tive a honra de participar como membro da banca examinadora. 

Por outro lado, devo me retratar, ao menos em parte. André Nicolitt estava 
certo em radicalizar em prol do sistema processual penal acusatório. Nicolitt 
também não errou ao advertir sobre o “gigantismo” do Ministério Público, 
como um sujeito processual penal privilegiado. Ao menos em parte, mudei. 
Tudo muda. O nosso sistema de justiça criminal mudou e restou demonstrada 
a hipertrofia já denunciada pelo autor, desde a primeira edição deste “Manual”.

Como professor vinculado ao pensamento ideológico de esquerda, não 
me considero um liberal e não tenho uma visão liberal e burguesa do Direito 
Penal e Processual Penal. Entretanto, sou forçado a reconhecer que a amplia-
ção de poderes discricionários aos órgãos do Estado, que atuam como sujeitos 
processuais, criou condições para a implementação de reprovável “Lawfare”, 
como a nossa atual realidade tem demonstrado. Também nestes aspectos o amigo 
Nicolitt acertou e, mais uma vez, ensinou ao seu “velho mestre”.

Termino dizendo que só pode ser excelente um livro de Direito que 
motiva um professor, após trinta e nove anos de magistério, a lê-lo pela terceira 
vez. Confesso que estou motivado a ler esta nova edição da obra de Nicolitt.  

Afranio Silva Jardim, professor associado de Direito Proc. Penal da UERJ.
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N OTA  I N T R O D U T Ó R I A 
À  9 ª  E D I Ç Ã O

C O M E M O R AT I V A  D E  1 0  A N O S

Em 27 de agosto de 2009 lançávamos a primeira edição do nosso manual 
de processo penal. A obra contava com 585 páginas e já abordava todos os 
temas de um curso de processo penal. 

O livro veia a público com um luxuoso lançamento na Escola da Magis-
tratura do Estado do Rio de Janeiro- Emerj e contou com o espetáculo “O 
recital de um Severino”, no qual misturando teatro e música, tratávamos a teoria 
da justiça com canções de Chico Buarque, Lenine, Paralamas, Mc Cidinho  e 
fragmentos de textos de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, 
Bertolt Brecht e Castro Alves. Os artistas daquela noite foram Gabriela Rafael, 
serventuária do TJRJ, Marco Aurélio Bezerra de Melo, Desembargador do TJRJ 
e admirável autor no campo do direito civil, Vanessa Boechat, Delegada de 
Polícia, Cipriana Nicolitt, professora de direito e gestora universitária, Tamires 
Nicolitt, hoje advogada, à época estudante secundarista. Contou com a direção 
do amigo Mario Carvalho, diretor de teatro egresso da Unirio. 

O ano de 2009 foi de muitas alegrias. Barack Obama toma posse como o 
primeiro negro a presidir os EUA, o Rio de Janeiro ganha o direito de sediar 
as olimpíadas, o clima político do país era agradável e o fim do ano é corado 
com a conquista do hexacampeonato brasileiro pelo Flamengo. 

Nos anos seguintes novas edições foram marcadas com lançamentos efu-
sivos e aceitação pelo público. A atmosfera social e pessoal não me motivaram a 
festejos de lançamento da 7ª e 8ª, edições o que não retirou a qualidade da obra. 

Agora, percebo a grandeza do momento em que o livro completa 10 
anos de existência, contando hoje com mais de 1100 páginas. Vivemos novas 
formas de comunicação. O mercado editorial se transformou com a consoli-
dação da era digital. Não temos mais Obama, ao contrário, o mundo mudou 
muito. Entretanto, acreditamos que este livro seja mais útil e necessário hoje 
do que em 2009.  

Nesta edição comemorativa de 10 anos fizemos novas correções formais 
e incluímos importante discussão sobre a aplicação de afastamento do lar por 
autoridade policial, a partir da Lei 13.827/2019. 
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Agradeço a todos aqueles que, de alguma forma, participaram desta 
construção de uma década e dos festejos de lançamento. Lembrança especial 
a minha primeira gerente editorial Marisa Harms que desde o primeiro olhar 
lutou para publicar o livro. 

Passados 10 anos a obra preza pela mesma coerência e mantendo igual 
compromisso com os direitos fundamentais e com o Estado Democrático de 
Direito. 

Que venham mais alegrias neste ano. 

ANDRÉ LUIZ NICOLITT

Niterói, 14 de agosto de 2019.

anicolitt@gmail.com
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N OTA  I N T R O D U T Ó R I A 
À  8 ª  E D I Ç Ã O

A primeira edição de nosso livro deu-se em 2009, portanto, lançar a 8ª 
edição desta obra, praticamente, 10 anos depois (2019), demonstra sua longe-
vidade, motivo de grande alegria para nós.

Devo destacar que a  presente edição surge muito mais pela rapidez em 
que se deu o esgotamento da 7ª edição, do que pelas inovações na ordem 
processual. Sem prejuízo, no que se refere à 8ª edição, devemos destacar a 
atualização em razão da Lei 13.769/2018, que trata da prisão domiciliar 
da mulher gestante ou mãe responsável por criança ou pessoa enferma; da 
Lei 13.721/2018, que prioriza o exame de corpo de delito nos casos de vio-
lência doméstica contra a mulher; e da Lei 13.718/2018, que produz impacto 
sobre a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, destacadamente 
prescrevendo a ação penal pública incondicionada aos delitos antes regidos 
por ação pública condicionada à representação.

Ademais, efetuamos correções de digitação e ortografia, além de modi-
ficações na diagramação dos resumos esquemáticos com o fim de facilitar a 
compreensão do leitor.

Espero que esta 8ª edição, lançada pela Editora D’Plácido, tenha o mesmo 
sucesso que a anterior.

André Luiz Nicolitt

Angra dos Reis, janeiro de 2019.

anicolitt@gmail.com
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N OTA  I N T R O D U T Ó R I A  
À  7 . ª  E D I Ç Ã O

Finalmente trazemos ao leitor a 7ª edição do nosso Manual de processo penal, 
desta vez pela Editora D’Plácido. O vigor da juventude dessa editora, aliada as 
suas origens mineiras, de onde retiramos muitas inspirações e encantos, desta-
cadamente do clube da esquina e do grande filho de Itabira, Carlos Drumond, 
nos traz enorme satisfação e motivação para participar deste empreendimento, 
aliando, como na canção do Milton, juventude e fé. 

A presente edição foi substancialmente ampliada, tanto em aspectos 
propedêuticos, a exemplo da descrição do sistema garantista e da inclusão do 
tema “teoria da justiça”, como no domínio da dogmática, onde as inovações 
legislativas e jurisprudenciais foram detalhadamente examinadas. Sobre este 
aspecto merecem destaques a inclusão dos art. 13-A e 13-B no CPP, a regên-
cia do depoimento especial, a infiltração virtual, ampliação da competência 
da justiça militar e a nova orientação do STF sobre competência em razão do 
foro por prerrogativa de função. 

Houve aprofundamento de alguns temas como a delação premiada e a 
condução coercitiva, bem como a inclusão de outros, como os standards de 
prova em processo penal. 

Esperamos que esta 7ª edição seja o início de uma parceria que se renove 
como “nova aurora a cada dia... pra que a vida nos dê flor, flor e fruto”. 

André Luiz Nicolitt

Niterói, 02 de julho de 2018.

anicolitt@gmail.com





39

N OTA  I N T R O D U T Ó R I A  
À  6 . ª  E D I Ç Ã O

É sempre uma alegria levar ao leitor nova edição de uma obra. Nosso 
Manual de Processo Penal, em aproximadamente 05 (cinco) anos e meio após 
a primeira edição, se traduz na 6.ªedição, o que indica praticamente uma edição 
por ano, ou seja, muito trabalho, porém muita alegria e reflexão, vez que cada 
revisão é um aprendizado.

Merecem destaque na presente as remissões e reflexos do CPC de 2015 
que entrará em vigor em março do corrente ano. Ademais, logo no início de 
2016 já fomos agraciados por uma nova lei processual penal, Lei 13.245/2016, 
que sugere importantes indagações e controvérsias sobre as investigações cri-
minais e as prerrogativas dos advogados.

Aproveitamos esta edição também para revermos alguns posicionamentos 
anteriores. Assim, abandonamos a ideia que tínhamos sobre o termo inicial do 
prazo para a comunicação da prisão em flagrante, que para nós não é mais a 
prisão captura, mas sim a decisão administrativa de lavratura do flagrante. De 
igual maneira revisamos as características do inquérito policial lançando críticas 
sobre a ideia de ser tal procedimento, unidirecional.

Trazemos posicionamento inovador sobre a irrecorribilidade da absol-
vição no júri decorrente de quesito genérico e, ainda, alguns apontamentos 
sobre a audiência de custódia. Estas são algumas novidades que enriquecem 
a 6.ªedição. Espero que esta, a exemplo das anteriores, também se reverta em 
afeto e carinho manifestados pelos leitores.

André Luiz Nicolitt

Niterói, 17 de janeiro de 2016.

anicolitt@gmail.com
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N OTA  I N T R O D U T Ó R I A  
À  5 . ª  E D I Ç Ã O

É com muita alegria que trazemos ao leitor a 5.ªedição do nosso Manual 
de processo penal, desta vez pela centenária Editora Revista dos Tribunais. 

Nesta edição, merece destaque a inserção que fizemos do processo penal, 
no debate atualíssimo sobre neoconstitucionalismo e garantismo, bem como a 
inclusão de uma introdução aos direitos fundamentais. 

Buscamos, assim, apresentar ao leitor reflexões de grande importância 
no quadro atual do direito, das quais o processo penal não pode estar alheio. 

Ainda sobre o conteúdo, vale realçar o enfrentamento dado ao tema da 
competência dos juizados de violência doméstica em razão da questão de 
gênero, cujas implicações práticas são recorrentes. 

Ademais, a obra passou por detalhada revisão e atualização em ra-
zão de inovações legislativas e foi incluído ao final de cada capítulo um 
resumo esquemático.

Esperamos com esta edição, estar iniciando uma relação exitosa com a 
Editora Revista dos Tribunais, que sem sombra de dúvidas é um dos principais 
centros difusores de debate e atualização do pensamento jurídico nacional, 
como uma constelação de autores que nos enche de orgulho. 

André Luiz Nicolitt

Niterói, 11 de julho de 2014.

anicolitt@gmail.com
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N OTA  I N T R O D U T Ó R I A  
À  4 . ª  E D I Ç Ã O

Nesta quarta edição, como anteriormente, buscamos retificar e atualizar 
a obra, consciente de que, por maior dedicação que se tenha, há sempre algo 
a melhorar.

No que tange à atualização, destaca-se o tratamento do tema “Lavagem 
de Dinheiro” à luz da Lei 12.683/2012, bem como a nova Lei de Combate 
ao Crime Organizado, Lei 12.850/2013.

Além das atualizações, nesta edição aprofundamos alguns temas, trazendo, 
ainda, alguns posicionamentos inéditos, como a questão da “progressão cautelar 
de regime” em decorrência da Lei 12.736/2012.

Assim, esperamos continuar, com a mesma objetividade, contribuindo 
para a reflexão crítica sobre o processo penal.
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N OTA  I N T R O D U T Ó R I A  
À  1 . ª  E D I Ç Ã O

Trata-se, o presente livro, de um curso completo de processo penal que 
aborda desde as noções introdutórias do processo, passando pelos princípios 
até atingir os recursos e findar com o processo de execução penal.

O fio condutor deste trabalho foi a tentativa de fugir de uma abordagem 
superficial, com a perseguição insistente da concretude (prática) dos princípios 
constitucionais do processo, o que dá à abordagem dos diversos temas uma 
perspectiva, de certo modo, singular.

Tivemos a preocupação de trazer ao leitor o ponto de vista da doutrina 
tradicional, ao lado das mais diversas correntes do pensamento jurídico, atento 
ao dever de informação da obra, sem descurar de, a todo o momento, indicar 
nossa posição, não raras vezes crítica, em relação aos temas abordados. 

Este manual de processo penal pode ser traduzido em uma intensa busca, 
a saber: do fortalecimento do sistema acusatório; do tratamento coerente e sis-
temático do processo penal e da solução para questões práticas verdadeiramente 
angustiantes. Ao lado, ou à frente, da busca, a esperança de contribuir para que 
o processo penal seja um instrumento de realização do projeto constitucional 
de uma sociedade justa, fraterna e solidária e de um Estado Democrático 
“verdadeiramente“ de Direito.
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COMEMORATIVA

“O processo penal tem percorrido um 
caminho longo e tortuoso, ora como co-
adjuvante dos preceitos sancionadores, 
ora como protagonista dos embates 
entre liberdade e poder punitivo. Nem 
sempre é fácil tratar seus temas sob a 
luz do Estado de Direito ou sob os con-
tornos de uma política criminal voltada 
para a pessoa humana e, ao mesmo 
tempo, atender às exigências de uma 
exposição clara e abrangente. O doutor 
André Nicolitt, eminente magistrado e 
professor no Rio de Janeiro, desincumbe-
-se muito bem dessa tarefa. Este livro, 
que contém toda a matéria do pro-
cesso penal brasileiro, é muito mais do 
que um manual. Trata-se de uma obra 
de reflexão, compreendendo o proces-
so penal como um meio garantidor de 
liberdade e de direitos subjetivos e não 
como um conjunto de procedimentos 
ou ritos, destinados apenas à busca da 
verdade real e, por fim, à concretiza-
ção das proibições e comandos penais. 
Podem ser destacados especialmente 
como verdadeiras preciosidades, neste 
livro, os capítulos dedicados à relação 
entre processo penal e Constituição e às 
medidas cautelares. Valendo-se de uma 
linguagem transparente e escorreita, o 
autor submete toda sua argumentação 
ao crivo constante de uma crítica pro-
funda, conforme os princípios de prote-
ção da dignidade humana e de todos os 
direitos fundamentais, igualmente sob os 
pressupostos dos Pactos Internacionais 
de proteção de direitos humanos, sem 
as amarras de um direito positivo escle-
rosado. Recomendo vivamente a leitura 
deste livro, como uma contribuição à de-
mocracia e ao Estado de Direito.”

JUAREZ TAVARES
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ANOS
Passados dez anos da primeira edição deste ótimo “Ma-
nual de Processo Penal”, julgo que o meu prefácio per-
manece atual, com alguns pequenos reparos. 

Nicolitt já não é tão jovem. Entretanto, o livro não enve-
lheceu. Continua cada vez mais moderno.

Por outro lado, devo me retratar, ao menos em parte. 
André Nicolitt estava certo em radicalizar em prol do 
sistema processual penal acusatório. Nicolitt também 
não errou ao advertir sobre o “gigantismo” do Ministério 
Público, como um sujeito processual penal privilegiado. 
Ao menos em parte, mudei. Tudo muda. O nosso sistema 
de justiça criminal mudou e restou demonstrada a hiper-
trofia já denunciada pelo autor, desde a primeira edição 
deste “Manual”.

Entretanto, sou forçado a reconhecer que a ampliação de 
poderes discricionários aos órgãos do Estado, que atuam 
como sujeitos processuais, criou condições para a imple-
mentação de reprovável “Lawfare”, como a nossa atual 
realidade tem demonstrado. Também nestes aspectos o 
amigo Nicolitt acertou e, mais uma vez, ensinou ao seu 
“velho mestre”.

Termino dizendo que só pode ser excelente um livro de 
Direito que motiva um professor, após trinta e nove anos 
de magistério, a lê-lo pela terceira vez. Confesso que es-
tou motivado a ler esta nova edição da obra de Nicolitt.  

AFRANIO SILVA JARDIM,  
PROFESSOR ASSOCIADO DE DIREITO PROC. PENAL DA UERJ.
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