
Doutor em Direito pela Uni-
versidade Católica Por tugue-
sa - Lisboa, 2011. Mestre em 
Direito pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
– UERJ, 2003. Professor do 
PPGD (Mestrado) – Faculda-
de Guanambi – BA. Professor 
Adjunto da Faculdade de Di-
reito da Universidade Fede-
ral Fluminense – UFF. Mem-
bro do Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais - Ibccrim. 
Membro do Instituto Carioca 
de Criminologia – ICC. Juiz 
de Direito Titular do Juizado 
de Violência Doméstica - São 
Gonçalo – RJ.

ISBN 978-65-5589-000-6

André 
Nicolitt

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

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

Por outro lado, devo me retratar, ao menos em parte. André Ni-
colitt 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 processu-
al 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”.

Entretanto, sou forçado a reconhecer que a ampliação de pode-
res 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. Tam-
bém 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.

“Recebi o seu “Manual de Processo Penal”, 
cuja remessa agradeço. Não foi fácil ultra-
passar a terceira página do livro porque me 
detive nela, indagando a mim mesmo se eu 
merecia a dedicatória que tributo à sua ge-
nerosidade, já que méritos me faltam para 
tão honrosa homenagem.
Examinei a obra, em largos trechos. Eles têm, 
de comum, a qualidade que se nota ao longo 
do seu trabalho: a concatenação das lições 
que revelam uma compreensão, mais que 
do processo penal, da ciência processual. Fui 
amigo íntimo de dois dos maiores processu-
alistas penais brasileiros: Hélio Tornagui, que 
também escreveu substanciosos comentários 
ao Código de Processo Civil de 1973, na co-
leção por mim coordenada, e José Frederico 
Marques,  que andou, superiormente, pelos 
campos do direito processual civil e penal. 
Os elementos do processo penal dele Evan-
dro Lins e Silva os considerava a sua melhor 
produção. Não subscrevo esse juízo porque 
me encantam as Instituições e o Manual do 
Processo Civil do autor, na verdade um jurista 
merecedor da sua fama.
Ponho o seu livro na lista das melhores contri-
buições ao direito processual penal brasileiro. 
Fico à espera de outras obras suas, nenhuma 
tão boa como essa, cuja oferta agradeço, que 
passa a ser um pouco minha, em função da 
dedicatória que me alegra, envaidece e honra.”

Sérgio Bermudes
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N OTA  I N T R O D U T Ó R I A  
À  1 0 ª  E D I Ç Ã O

Nem mesmo o clima de pandemia imposto pelo COVID-19 nos tira 
a alegria de trazer ao leitor a 10ª edição do nosso Manual de Processo Penal. É 
bem verdade que preferiríamos fazê-lo em outras circunstâncias, pois o que nos 
inspira não é a ideia de distanciamento social e sim o desejo de estar sempre 
perto das pessoas, principalmente dos leitores. Todavia, em um ano de inúmeras 
palestras e cursos adiados e de falta de perspectiva para atividades presenciais, 
mais que nunca, os livros são necessários e, portanto, nossa missão de escrever 
afigura-se ainda mais gratificante, por ser um contributo contra a solidão. Que 
esta edição chegue a cada leitor como nosso abraço fraterno.  

Dito isto, cumpre então descrever o que trazemos de novidade. Os aspec-
tos processuais do Pacote Anticrime representam o ponto de maior inovação. 
Por questões didáticas tratamos do tema em espaços diferentes. Como grande 
parte da Lei 13.964/19 encontra-se suspensa por força da liminar concedida 
pelo ministro Luiz Fux (STF) na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 
6.300 e 6.305, preferimos cuidar dos aspectos suspensos em um “prólogo”, 
cuja leitura é imprescindível para compreender o contexto, a dimensão e as 
controvérsias desta reforma pontual. 

Por outro lado, a abordagem sobre os dispositivos da referida lei que já 
estão em vigor, foram incorporados aos respectivos capítulos do livro. Esta 
técnica se justifica para dar clareza ao leitor sobre o que está valendo e o que 
está suspenso. Ademais, seria temerário inserir no texto o que está suspenso, 
pois não sabemos quando será decidida a matéria pelo STF, tampouco o que 
sobrará da parte suspensa da lei após a atividade de controle de constituciona-
lidade pelo STF. Com efeito, a organização favorece a compreensão do leitor. 

Ademais, atualizamos a obra com a legislação superveniente, como a Lei de 
Abuso de Autoridade, as Leis 13.880/19 e 13894/19, que modificam a Lei Maria 
da Penha, a Lei 13.931/29 que dispõe de sobre notificação nos casos de violência 
doméstica, dentro outras mudanças legislativas pontuais que afetam o processo penal. 

Em termos teóricos, apresentamos nesta edição importante estudo sobre 
a teoria da dissonância cognitiva, tema que seguramente entrará na ordem do dia 
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nos debates acadêmicos e na prática processual, destacadamente a partir de 
modificações propostas pelo pacote anticrime. 

Esperamos que esta 10ª edição seja o anúncio de uma 11ª que possa advir em 
uma atmosfera de alegria, afeto e aproximação. Queremos, diante de “um mundo 
caduco”, apesar de “taciturnos”, nutrir “grandes esperanças”. Oxalá, possamos em 
breve focar no verso de Drummond: “O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas”.

André Luiz Nicolitt

Niterói, Páscoa de 2020.

anicolitt@gmail.com
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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-
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dades em nosso modo de interpretar e pensar a realidade política e social que 
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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André 
Nicolitt

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

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

Por outro lado, devo me retratar, ao menos em parte. André Ni-
colitt 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 processu-
al 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”.

Entretanto, sou forçado a reconhecer que a ampliação de pode-
res 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. Tam-
bém 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.

“Recebi o seu “Manual de Processo Penal”, 
cuja remessa agradeço. Não foi fácil ultra-
passar a terceira página do livro porque me 
detive nela, indagando a mim mesmo se eu 
merecia a dedicatória que tributo à sua ge-
nerosidade, já que méritos me faltam para 
tão honrosa homenagem.
Examinei a obra, em largos trechos. Eles têm, 
de comum, a qualidade que se nota ao longo 
do seu trabalho: a concatenação das lições 
que revelam uma compreensão, mais que 
do processo penal, da ciência processual. Fui 
amigo íntimo de dois dos maiores processu-
alistas penais brasileiros: Hélio Tornagui, que 
também escreveu substanciosos comentários 
ao Código de Processo Civil de 1973, na co-
leção por mim coordenada, e José Frederico 
Marques,  que andou, superiormente, pelos 
campos do direito processual civil e penal. 
Os elementos do processo penal dele Evan-
dro Lins e Silva os considerava a sua melhor 
produção. Não subscrevo esse juízo porque 
me encantam as Instituições e o Manual do 
Processo Civil do autor, na verdade um jurista 
merecedor da sua fama.
Ponho o seu livro na lista das melhores contri-
buições ao direito processual penal brasileiro. 
Fico à espera de outras obras suas, nenhuma 
tão boa como essa, cuja oferta agradeço, que 
passa a ser um pouco minha, em função da 
dedicatória que me alegra, envaidece e honra.”

Sérgio Bermudes
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