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(...) Nem sequer como conhecimento prévio a filosofia é 
absolutamente necessária para o jurista. A jurisprudência pode ser 
estudada perfeitamente tanto com o direito, quanto sem ele. Isto 
flui do fato de que a jurisprudência pôde florescer perfeitamente 

em épocas nas quais não se estudou filosofia alguma, e, se foi 
estudada, foi de modo tal que não poderia ser  

considerada como filosofia.

 SAVIGNY, Karl Friedrich Von, 1802

É verdade que as ciências sociais ainda não atingiram plenamen-
te esse caráter público do método (...). Por isso, são realmente 

‘ideologias totais’. (...) O único caminho viável para as ciências 
sociais é esquecer completamente os fogos de artifícios verbais e 
enfrentar os problemas práticos de nossa época com a ajuda dos 

métodos teóricos que são fundamentalmente  
idênticos em todas as ciências.

POPPER, Karl Raimund, 1945

“O Estado, porque se veda saber o que ele é, mas já desmentido 
em seus fetichizados propósitos, emerge desveladamente como 

organização criminosa (artigo 5.º, XLIV, da CB/88), que, por álibi 
de uma sabedoria fortemente armada [autoridade], diz o que é 

lícito e ilícito por seus ‘poderes’ harmônicos e independentes entre 
si. Qualquer conquista crítico-teórico-constitucional que se possa 

fazer (como o devido processo construtivo de uma normatividade 
não repressiva) é distorcida em seus conteúdos epistemológicos 
em prol do romanismo arcaico da ars inveniendi que pela tópica 

e retórica elege o autoritarismo do Estado-juiz, aplicador e 
intérprete exclusivo do direito, como operador das ficções de 
liberdade e dignidade, que alardeiam assegurar para todos (...)

LEAL, Rosemiro Pereira, 2013
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PREFÁCIO

O professor Vinícius Diniz Monteiro de Barros gentilmente me 
convidou para prefaciar a publicação de sua tese de doutoramento em 
Direito Processual pelo Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Fa-
culdade Mineira de Direito da PUC/Minas, cuja defesa se deu perante 
Banca de professores doutores de reconhecida qualificação no meio 
acadêmico nacional e internacional, obtendo unânime aprovação. Fiquei 
profundamente honrado com o convite a mim formulado, tendo em 
vista que fui orientador do insigne autor de uma pesquisa que redun-
dou em proposições de larga significância e originalidade para abertura 
da própria refundação do ensino do Processo na contemporaneidade.

O que o professor Vinícius Barros, já na abertura de sua obra, 
enfatiza é o secular desprezo jurídico pelas matrizes epistemológicas 
postas à discussão pelos filósofos do movimento iluminista dos cha-
mados pré-socráticos que, ao contrário de seus pósteros, os franceses do 
séc. XVIII, não concebiam uma razão universal a priori para tornar 
todos os homens autorresponsáveis, desde sempre, por seus atos e des-
tinos exitosos ou fracassos em que os bons cumpriam predestinações 
de sucesso e prestígio, enquanto os débeis de racionalidade, por sua 
própria índole, sofriam a escravidão e o castigo que lhes impunham 
os inatamente glorificados, portadores de uma autoridade irrecusável 
ante os seus pares em poderes, nobreza e carisma. 

Nesse contexto, liberdade, igualdade e fraternidade erguem-se 
como sentimentos sagrados, reificados como objetos de culto de uma 
racionalidade a se constituir em espírito do universo humano que, 
agregando os mais sensíveis e intuitivos no projeto de institucionaliza-
ção de uma humanidade, selecionariam os verdadeiros condutores dos 
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povos, praticando uma Justiça social advinda de elevados horizontes de 
transcendência a formar uma jurisprudência dos autênticos interesses 
e conceitos do que seria melhor para todos os homens. Segundo o 
professor Vinícius, o processo histórico desse percurso já era penal mui-
to antes das leis escritas e das codificações. Mais adiante, ressalta, por 
ausência secular do estudo da epistemologia das lógicas ao longo 
dos séculos, que, com o advento da escrita jurídica, mais se agravaram 
as pretensões de se criar um direito fundante e refundacional das rea-
lidades (contextos históricos) repressivas em que os povos colonizados 
estavam mergulhados e candidamente pedagogizados, porque o Direito 
ainda se coloca como instrumento de permissão de autossabotagem 
inerente à estratégica construção legislativa da normatividade. Ao avesso 
do que pontifica Günther, discursos de justificação e de aplicação do 
Direito são meros dis-cursos, isto é, labirintos vicinais de sentido nos 
quais a autoridade engendra os “cursos” (distorções) de sua solitária 
conveniência e equidade.

O autor faz um fecundo entrelaçamento dos institutos jurídicos 
da culpa, inocência, argumentação e decisão jurídicas, para 
situar os juízos lógicos do Estado-juiz ao cuidar da questão absolutória 
ou condenatória no Direito Processual Penal que, na contempora-
neidade dos estados jurídicos, por ser dito processual esse “Direito” 
não seria a rigor “penal” e por ser dito penal jamais seria processual 
numa perspectiva de Estado não-Dogmático. O que não se põe em 
estudo por muitos séculos é o que torna a tese de doutoramento do 
professor Vinícius Barros uma singularidade deveras importante para 
os estudos avançados da ciência processual não positivista, não 
dogmática, porque a operacionalidade do Estado, em seus diversos 
paradigmas, que não o conjectural democrático, direciona direitos 
em critérios (juízos de logicidade) oriundos da dogmática analítica. 
Muito se fala dos fracassos desastrosos (econômicos e sociais) que 
afetam a vida em dignidade mínima para os povos, imaginando que 
tal decorra dos equívocos e manobras econômicas de administrações 
visceralmente inidôneas e pervertidas. Entretanto, o que induz a prática 
de delitos generalizados é o alto grau de imprevisibilidade que a lógica 
da anacrônica e cruel “Ciência Dogmática do Direito” empresta à 
teleologia das ordens jurídicas implantadas que, desde muito, servem 
a ideologias historicistas de Estado.

Sustenta o Autor que a culpa e a punição, a prevalecer a lógica 
da dogmática analítica que tanto celebrizou pensadores da estirpe de 
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Aristóteles no séc. IV a.c. a Viehweg nos anos 60 do séc. XX, lembran-
do também os gigantes do positivismo jurídico: Kelsen, Hart e Ross, 
que buscaram sistematizar o Estado Moderno, são institutos jurídi-
cos que mais procuram vingar os manes do que explicitar as aporias 
estruturais da construtividade e aplicabilidade do Direito vigente. Ao 
fazer um minucioso estudo da episteme e do devir, o professor Vinícius 
Barros confronta as ideias de certeza e incerteza nas diversas correntes 
filosóficas que marcaram a possibilidade de identificação do raciocínio 
humano por múltiplos juízos lógicos, os quais, cada qual a seu turno, se 
remetiam a formas diferenciadas de classificação dos saberes humanos 
por áreas específicas de conhecimento. O professor Vinícius promove 
interessante incursão na tópica e na sistemática mostrando o anta-
gonismo entre ambas. 

Conforme é muito bem delineado no trabalho de tese, a Ciência 
Dogmática do Direito, que é a “lógica” dita material e processual da 
operacionalidade jurídica do Estado Dogmático, dispensa o estudo 
dos fundamentos lógicos de um ordenamento jurídico adotado para 
legitimar as decisões, tendo em vista que os proferimentos sentenciais 
estão voltados às peculiaridades dos “casos” judicialmente examinados 
quanto às causas fatuais que lhes deram origem, sendo-lhes desprezíveis 
as causas originárias dos fatos histórico-coercitivos causadores dos ca-
sos (conflitos, lides, questões) a exame jurisdicional. O Estado-juiz do 
dogmatismo, como bem explicita o Autor, concebe o homem como 
“ser inatamente racional”, eximindo-se da pesquisa do caráter letal da 
lógica genocida da operacionalidade do Direito a provocar exclusões 
sociais incontroláveis e psicopatologias coletivas e individuais de con-
sequências irreparáveis.

Na relação linguagem-mundo, o professor Vinícius Barros mostra como 
ao homem só é possível relacionar-se com um mundo que o próprio 
homem concebe como ele é, uma vez que não é dado ao homem saber 
o que é a realidade em si mesma. Lembra que a língua escrita é que vai 
propiciar a estabilização do sentido dos textos no tempo mesmo de sua 
produção a criar um recinto de significados que tende a reificar (metafo-
rizar o abstrato das ideias em entidades concretas como seres graficamente 
encarnados). As letras, como almas dos seres, a lhes dar vida sonora em 
forma de palavra (per-lavrar, per-laborar) institucionalizante de mundo 
com sua organicidade, a espelho do organismo do próprio homem, passam 
a interrogar os seres de sua própria concepção. A linguagem cria, assim, 
juízos conflitantes entre si à busca de hegemonia só pacificáveis pelo 
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voluntarismo da auctoritas. A essa linguagem supostamente pacificadora 
denominou-se processo como relação jurídica hierárquica entre juiz 
(autoridade), autor (sujeito ativo) e réu (sujeito passivo), sendo que ambos 
(autor e réu) se submetiam às ordens do juiz. É o que se entendeu por 
processo por muitos séculos (e se estende pelo séc. XXI). 

Em face da trivialidade de se pretender dizer que processo é lin-
guagem sem apontar a que teoria dos sistemas normativos, por juízos 
lógicos e teorometodológicos, essa linguagem se filia, é que o pro-
fessor Vinícius Barros discorre sobre complexidades que interessam à 
contemporaneidade dos estudos avançados de processo a instituir uma 
democraticidade fundacional de Estado não-Dogmático (não-paideico, 
não agórico, não tópico-retórico) a considerar o processo como uma 
epistemologia metalinguística no sentido de uma “episteme contempo-
rânea” a reduzir as incertezas do “devir” (vir-a-ser) pela conjectura de 
uma preventiva eliminação de erros por testificações teorizadas a partir 
do nivel instituinte do Direito (teoria neoinstitucionalista do processo) 
sob denominação de devido processo (intervenção epistêmico-conjectural 
no devir). O autor traz também contribuições da Psicanálise a indicarem 
a crueldade que se perpetua ao deixar em aberto um devir entregue 
ao voluntarismo da autoridade (aqui a fonte jurídica da nosologia do 
processo e direito penal). 

O tema central da tese da Autor é a arguição crítico-raciona-
lista do princípio da inocência; melhor dizendo, se a inocência, a 
não-culpabilidade e a não-dolosidade, se equivalem no âmbito do 
Estado Dogmático. Ora, neste a ninguém é dado alegar a seu pro-
veito a presunção de inocência ante os fundamentos, docilmente 
aceitos e pedagogizados, em si excludentes, genocidas e delinquentes, 
de suas fantasiosas instituições que, em seus escopos, se apresentam 
como explícitos aparelhos ideológicos não refutáveis ou falseáveis 
a serviço do agravamento cumulativo da miserabilização, deslustração 
e degradação do homem ao condená-lo a uma vida sem vida hu-
mana, a uma liberdade sem direito à ampla defesa de seus direitos 
públicos e particulares, a uma isonomia sem dignidade econômi-
ca mínima de não submissão à vontade soberana (não jurídica) de 
outrem. A ressemantização do princípio da inocência impõe-se pela 
desdogmatização do paradigma de Estado que, segundo tematiza 
o seu trabalho de tese, numa exuberância singular, só se daria por 
uma racionalidade conjectural da processualidade democrática a ser 
atuada por procedimentos técnico-jurídicos codificados e ofertados 
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a todos à incessante fiscalidade de um sistema jurídico neoinstitucio-
nalmente adotado desde o nível instituinte ao nível constituído do 
direito legislado conforme a lógica do devido processo como instituição 
linguístico-jurídico-autocrítica de produção e aplicação do vir-a-ser 
do Direito com expurgo de um dever-ser topicamente verificável e 
justificado pela autoridade decisora nas gestões de Estado Dogmático 
pela mítica de seus Poderes. 

Por último, é de ressaltar a pujança da pesquisa científica realizada 
à formulação da tese ao propor a desmitificação, a desmistificação, do 
entimena do princípio da inocência imanente ao âmbito ideológico do Es-
tado Dogmático, o que se fez pela lógica da processualidade democrática 
da teoria neoinstitucionalista do processo (marco teórico do trabalho 
de tese), alcançando um elevado patamar problematizante a desvelar 
o simulacro da presunção de inocência como direito fundamental 
agregado a uma falsa isonomia processual ao considerar decisores, 
delatores e delatados, acusadores e acusados, igualados por uma alíbica 
inocência primacial na eclosão dos fatos da vida humana ocorridos no 
recinto da cruel e soberana violência da jurisprudência dos interesses, 
valores e conceitos (enunciados tribunalícios) que integram a lógica da 
Ciência Dogmática do Direito que é regencial de paradigmas de 
Estados não-Democráticos. Por tamanho esforço conjectural do profes-
sor Vinícius Diniz Monteiro de Barros, em que enfrentou o dissabor e 
o desgaste psíquico de cientificamente ousar um desvio teórico ante a 
sedutora dogmática analítica que é, quase por unanimidade e por séculos 
a fio, o abrigo confortável dos preservadores e multiplicadores vorazes dos 
conflitos jurídicos - essa mercadoria de sua exclusiva, vantajosa e pródiga 
produção, mesmo em nome de conciliações, mediações e cooperações 
judiciais pelo jogo onírico do policentrismo fraternal dos sujeitos de um 
processo desprocessualizado e de uma jurisdição superegóica - recomendo 
a leitura da tese que, de certo, ao ser publicada, ganhará a preferência das 
gerações atuais e futuras que se sentem excluídas da produção e fiscali-
dade de um Direito sem ranços historicistas, guerreiros e colonizadores.

Belo Horizonte, outubro de 2017

Rosemiro Pereira Leal

Doutor em Direito Constitucional pela UFMG, professor da UFMG 
e Especialista em Direito Público pela UFMG. Professor-fundador da 

pós-graduação stricto-sensu em Direito Processual da Faculdade Mineira 
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e implantador do Mestrado em Direito da Universidade FUMEC 
BH). Professor-fundador do Curso de Direito da Faculdade Arnaldo 
(BH). Fundador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MG. Ex-
Conselheiro e Presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB-
MG, Membro Efetivo do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. 

Presidente-Fundador da Associação dos Advogados de Minas Gerais e 
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INTRODUÇÃO:
Do P rocesso  Cons t i tuc iona l  ao 

Neo ins t i t uc iona l i smo  P rocessua l

A definição da culpa pela prática de um crime pressupõe a su-
peração da situação jurídica de inocência, enunciada como princípio 
diretamente pela Constituição (artigo 5.º, LVII, da CRFB) a todo ci-
dadão investigado ou acusado. O percurso procedimental da aferição, 
da constatação e da declaração da culpa submete-se ao contraditório, à 
ampla defesa e à isonomia, estruturantes do devido processo, nos níveis 
instituinte e constituinte do Direito (artigo 5.º, LIV e LV, da CRFB), 
além de uma miríade de outras garantias processuais constituintes da 
normatividade, segundo o texto da Constituição, as Convenções e 
os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos de que o Brasil 
é parte1. A expressão modelo constitucional de processo (ANDOLINA e 
VIGNERA, 1990) não é novidadeira para quem tenha tido contato 
mínimo com o estudo do direito processual no último quarto de sé-
culo. Mais especificamente na abordagem do direito processual penal 
ganham a cada dia maior relevo as chamadas garantias constitucionais, 
constatação praticamente uníssona entre os autores da disciplina desse 
mesmo período2, que tem como marco inicial, em termos históricos, 
no Brasil, a promulgação da Constituição de 1988.

Por mais que se insista na afirmação de que, nas democracias 
constitucionalizadas, a jurisdição precisa se submeter ao devido pro-

1 Há mais de 20 anos, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC Minas se 
notabiliza por estudos do chamado processo constitucional. Por todos: BARACHO, 
1999; BARACHO, 2008; BARROS, 2009-A; BARROS, 2009-B; BRÊTAS DE 
CARVALHO DIAS, 2010; CATTONI DE OLIVEIRA, 2001.

2 Para uma coleção de referências bibliográficas a respeito, confere MONTEIRO 
DE BARROS, 2013, em especial o capítulo 2.
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cesso, e não o contrário, superando-se a velha teoria do processo 
como relação jurídica (FAZZALARI, 2006; GONÇALVES, 2012), 
parece que muito de não explicado ainda há sobre como se dá essa 
submissão. No processo penal, particularmente, assusta a facilidade 
com que, com, sem ou apesar da instrução e das garantias constitu-
cionais, decisões (ROSA, 2006; ROSA e SILVEIRA FILHO, 2008) 
são proferidas, prisões são ordenadas, culpa é imputada, a partir da 
noção de mundo supostamente privilegiada do decisor. E, em geral, 
esse problema decisório é levado para a não menos antiga e repisada 
discussão acerca do conflito entre os sistemas inquisitório e acusatório, 
sem que noção mínima se tenha sobre sistema (COUTINHO, 2009-
A, COUTINHO, 2009-B), sempre revivendo a incompatibilidade 
epistemológica estrutural entre o marco legal fascista do CPP de 1941 
e o ganho democrático da Constituição de 1988.

Nos meandros da (cega) prática do processo penal há de tudo um 
pouco: abolicionistas, garantistas, finalistas, funcionalistas, adeptos do 
movimento da lei e da ordem ou da teoria das janelas quebradas, bem 
como algumas figuras híbridas ou sincréticas (WEBER, 2004), tam-
bém as ecléticas e aquelas de conhecimento jurídico menos refinado, 
que decidem segundo a pressão da mídia (ROSA, SILVEIRA FILHO, 
2008), ou como melhor lhes aprouver, com critérios indevassáveis de 
sensibilidade à situação (realidade) dos autos, vulgar e quotidianamente 
chamada de “caso concreto”. É esse ambiente (i)lógico de babelização do 
processo penal e de seus critérios procedimentais que acolhe, propicia 
e estimula a recaída da questão jurídico-decisória no subjetivismo 
da autoridade do momento, seja a que investiga, a que acusa, a que 
defende ou a que julga. A quem tenha tido menos oportunidade de se 
dedicar ao estudo da história da filosofia da ciência, da epistemologia 
e das teorias do conhecimento, situação longe de ser rara entre bacha-
réis, praxistas ou “operadores” do direito3 e mesmo juristas de fama 
midiática no Brasil e no mundo ocidental, esse quadro pode parecer 
algo intuitivamente bom, porque ancorado em um suposto e tolerante 

3 “(...) Nem sequer como conhecimento prévio a filosofia é absolutamente neces-
sária para o jurista. A jurisprudência pode ser estudada perfeitamente tanto com 
o direito, quanto sem ele. Isto flui do fato de que a jurisprudência pôde florescer 
perfeitamente em épocas nas quais não se estudou filosofia alguma, e, se foi estu-
dada, foi de modo tal que não poderia ser considerada como filosofia. Quem não 
tiver inclinação para a filosofia, é melhor que a deixe. O seu estudo requer a vida 
toda, e não só metade de um ano”. (SAVIGNY, 2001, P. 55-56).
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pluralismo hermenêutico, ideológico ou “doutrinal”4. Todavia, trata-se 
do sintoma da ausência de demarcação do conhecimento jurídico-
-científico, que impede ou, na melhor das hipóteses, retrai por várias 
gerações seu crescimento, contribuindo para a perenização das mazelas 
sociais e o descrédito alarmante e ainda crescente, quer entre juristas, 
quer entre não juristas, nas instituições jurídicas e sua potencialidade de 
implantar realidades diferentes, em especial no Brasil, país com índices 
insuportáveis de exclusão do povo da fruição de direitos fundamentais5.

O apelo à subjetização (sujeitização) da decisão jurisdicional 
ou mesmo a aceitação da subjetividade da autoridade na prolação de 
decisões jurídicas como algo insuperável e escatológico traduzem a 
aporia central do direito dogmático (ciência dogmática do Direito) 
que permite a autossabotagem do ordenamento jurídico, fundado na 
legalidade, pelo ingresso nele da autoridade e sua autoritariedade 
decisória no manejo desembaraçado da força-de-lei. Esse diagnóstico 
inicial denuncia uma radical deficiência teórica dos estudos jurídicos 
há séculos, talvez milênios, que, ainda persistente nos dias de hoje, im-
pede a implantação no Brasil do Estado Democrático de Direito, como 
conquista teórica de 1988, sobretudo na área criminal. Quando se trata 
de formular um juízo de culpa(-bilidade) e impor sanções penais, a 
situação toma contornos dramáticos, pois o suplício institucionalizado 
da apenação permanece no curso da história sem se saber, kafkianamente 
(KAFKA, 1998), qual a efetiva função da pena, sem se saber em que 
ela é compatível com a democracia constitucionalizada e enucleada 
em direitos fundamentais para todos e, como consequência dos dois 
primeiros casos de ignorância, sem se saber por que se apena, afinal...

É importante, então, resgatar, como ponto de partida desse 
trabalho, a afirmação pioneira de Baracho, para quem “o processo 
constitucional não é apenas um direito instrumental, mas uma meto-
dologia de garantia dos direitos fundamentais. Suas instituições estruturais 

4 Sobre o discurso jurídico como herdeiro moderno do discurso religioso medieval, 
em meio a vestes talares, uso exibicionista e muitas vezes errado do latim, defesa de 
“doutrinas”, em vez de teorias científicas, e distanciamento da realidade, confere 
MARÇAL, 2007, p. 31-58.

5 Confere, a título de ilustração, sem aprofundamento estatístico, que foge ao objeto 
da presente tese, estudo do IBGE sobre o quadro de ausência de fruição de direitos 
fundamentais no Brasil, com destaque às p. 180 e seguintes: ftp://ftp.ibge.gov.br/
Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2013/SIS_2013.pdf, acessado 
em 02 de julho de 2015. Indicadores de anos mais recentes não estão disponíveis 
a uma consulta expedita.
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[...] remetem-nos à efetivação dos direitos essenciais” (BARACHO, 
1999, P. 119, grifos acrescidos)6. Se o processo é uma metodologia, 
está lançado o convite ao estudioso do direito processual para apro-
fundar suas investigações teórico-científicas nas questões epistemo-
lógicas, correndo o risco do desamparo a que tal proposta encaminha 
o pesquisador. E é “com” Baracho e “contra” Baracho que, antes de 
esse trabalho abordar a sujeitização-autoritariedade com que o 
direito corriqueiramente trata os institutos da culpa, da inocência, 
da argumentação e da decisão jurídicas, propondo sua erradicação, 
seguir-se-á um percurso epistemológico, que visa indicar e esclarecer a 
opção teórica aqui adotada: não mais a do processo constitucional (ou 
modelo constitucional de processo), de Baracho, mas a do neoinstitu-
cionalismo processual, de Leal, a única hoje em grau de profundidade 
epistemológica suficiente para oferecer-se ao enfrentamento crítico 
contra o gravíssimo problema da carga de subjetividade e autori-
tariedade que parametrizam, no momento jurisdicional-decisório, 
os conteúdos dos institutos jurídicos da inocência e da culpa nos 
procedimentos penais brasileiros.

No primeiro capítulo, o trabalho resgata as noções de epistéme e 
devir desde a Antiguidade grega, dos pré-socráticos a Platão, com des-
taque às contribuições posteriores de Aristóteles. Situa-se no Organon 
de Aristóteles a Tópica como forma lógica do discurso baseada em 
opiniões (fundamentos não epistêmicos e alheios à verdade e à certeza), 
que, entregando o sentido do discurso às autoridades, ainda hoje cativa 
os juristas. Diferencia-se a Tópica de Aristóteles da Tópica de Cícero 
e identificam-se elementos tópicos e retóricos na obra de Fazzalari, 
importante autor do Direito Processual no século XX. Perpassa-se o 
estudo da epistéme e do devir também na Modernidade, escolhendo-se 
o movimento do Idealismo Alemão como representativo do pensa-
mento de época, que não supera – antes reforça – o subjetivismo das 
noções de culpa e inocência, dependentes da autoridade, intérprete 
privilegiado das ideias mediadas ou não de certeza e verdade. Encer-
ra-se o capítulo com a explicitação do discurso do conhecimento na 
Contemporaneidade, cuja estabilização topológica se dá no devir, e não 
na epistéme (verdades certas ou necessárias), sem deixar de constituir 
tema de singular importância epistemológica, assim recepcionando o 

6 A lição se repete em obra do professor mineiro com edição menos antiga: BA-
RACHO, 2008. P. 47.
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Processo como teoria da lei democrática e seu princípio (proposição 
autocrítica) instituinte de inocência.

No segundo capítulo, encadeia-se uma série de teorias compatíveis 
com a matriz epistemológica do devir contemporâneo, que recepciona 
o Processo neoinstitucionalista e assenta críticas ainda não enfrentadas 
pelos cultivadores da epistéme moderna. Desenvolve-se estudo sobre os 
postulados dogmáticos, que, não esclarecidos, ainda sitiam a democracia 
jurídica em sentido neoinstitucionalista, impedindo sua instalação e seu 
desenvolvimento. Entre eles, exploram-se as noções de violência fun-
dante e mantenedora do Direito, soberania e estado de exceção, campo 
de concentração e homo sacer, tradição e autoridade, legalidade retórica 
e, não menos importantes, os procedimentos e as condutas punitivas 
que marcam, na Modernidade, um conhecimento avesso à crítica, em 
meio ao qual muito e muito autoritariamente se pune a pretexto de 
culpa evidente e pouca atenção se dá à inocência objetivamente con-
siderada, apesar das promessas de um tempo com liberdade, igualdade 
e fraternidade entre os homens.

No terceiro capítulo, ganha espaço o já tardio confronto epistemo-
lógico entre Direito e Psicanálise, esta com inigualável potencial crítico, 
mas avesso à institucionalização, aquele com imemorial instituciona-
lização, mas avesso à crítica em sua fundamentação dogmática e ultra-
passada. Aprofundamentos sobre a crueldade da imputação dogmática 
da culpa e da imposição institucionalizada de punição, incentivadas por 
um pleito de civilização e seu inevitável mal estar, acabam por indicar as 
doenças psíquicas que, de forma bem emblemática, afetam o jurista e a 
autoridade resolutiva de conflitos humanos que ele atribui a si mesmo, 
em diagnosticado exemplo de paranoia (caso Schreber). Demonstra-se 
que tudo isso está bem distante de qualquer juízo lógico e objetivo 
sobre a inocência, que, nesse cenário, pode até ser defendida, mas não 
mais do que em um sentido tópico, retórico e ideológico.

No quarto capítulo, enfim se apresenta o conteúdo lógico-objetivo 
da proposição jurídica da inocência nos níveis instituinte, constituinte 
e constituído do Direito, após uma longa digressão sobre aspectos 
elementares da Teoria Neoinstitucionalista do Processo (LEAL) e do 
Racionalismo Crítico (POPPER/MILLER). Sublinha-se em que 
exatamente essas teorias concorrem para eliminar a necessidade de um 
intérprete autoritário, monopolista e paranoico do sentido normativo, 
substituído por uma teoria interpretante que, desde o nível instituinte, 
oferta à proposição jurídica (princípio não em sentido aristotélico, 
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nem kantiano) da inocência os elementos autocríticos do falibilismo, 
do negativismo e do ceticismo, coincidentes com o falsificacionismo 
(POPPER/MILLER) e compatíveis com a biunivocidade semântica 
e neoinstitucionalista da isonomia-dignidade.

Impõe-se uma confissão ou um alerta, com muita sinceridade, ao 
leitor e à leitora que desejam ultrapassar a introdução. Este não é um 
trabalho em que se fizeram coletâneas de excertos de jurisprudência, 
cópias e abordagens de obras tradicionais e historicistas sobre a ino-
cência no curso da humanidade, nem comparações de como europeus 
colonizadores pretendem iluminar os latino-americanos colonizados 
com um significante-mestre (mito) chamado (evocado, exortado) 
inocência. Se o fizesse, trair-se-ia, ruiria internamente, como o faz o 
princípio da legalidade em seus já descortinados fundamentos retóricos. 
O trabalho é – como transparece de seu marco epistemológico, nem 
sempre percebido e, quando percebido, não raro mal compreendido 
– de construção de uma proposição teórico-linguística da inocência 
a ser ofertada à crítica, sem qualquer fronteira com o engajamento 
ou a defesa de uma ideia-matriz dogmática. Aqui o leitor e a leitora 
não acharão um comentário sequer nem mesmo sobre o fatídico HC 
126.292, julgado pelo STF há pouco (fevereiro de 2016), porque esse 
julgamento não passa de uma consequência não surpreendente nem 
inesperada, embora lamentável, de todo o atraso epistemológico de que 
padece o estudo do Direito e do Processo no mundo e, em especial, no 
Brasil, que não desperta, por si só, grande desafio a uma tese que se pro-
ponha a alguma inovação teórico-científica. A título de considerações 
finais, porém, o leitor e a leitora encontrarão um ponto de partida para 
escancarar a precariedade epistemológica, a crueldade psicanalítica e, 
mais do que isso, a ilogicidade em que mergulhada a prática processual 
penal brasileira quando o tema é o princípio (proposição) da inocência.



uma proposição crítica elementar  
aos procedimentos penais na democracia

O conteúdo lógico do

Doutor (2016) e Mestre (2011) 
em Direito Processual pela 
PUC Minas. Pós-doutorando 
em Filosofia e Psicanálise 
pela Faculdade Jesuíta de 
Filosofia e Teologia (BH/MG) 
(2018). Professor Adjunto da 
PUC Minas (2012-). Defensor 
Público Federal em Belo Ho-

rizonte/MG (2008-).

VINÍCIUS DINIZ 
MONTEIRO DE 

BARROS

“O tema central da tese da Autor é 
a arguição crítico-racionalista do 
princípio da inocência; melhor di-
zendo, se a inocência, a não-cul-
pabilidade e a não-dolosidade, se 
equivalem no âmbito do Estado 
Dogmático. (...). A ressemanti-
zação do princípio da inocência 
impõe-se pela desdogmatização 
do paradigma de Estado que, se-
gundo tematiza o seu trabalho de 
tese, numa exuberância singular, 
só se daria por uma racionalida-
de conjectural da processualida-
de democrática a ser atuada por 
procedimentos técnico-jurídicos 
codificados e ofertados a todos 
à incessante fiscalidade de um 
sistema jurídico neoinstitucio-
nalmente adotado desde o nível 
instituinte ao nível constituído 
do direito legislado conforme a 
lógica do devido processo como 
instituição linguístico-jurídico-
-autocrítica de produção e apli-
cação do vir-a-ser do Direito 
com expurgo de um dever-ser 
topicamente verificável e justi-
ficado pela autoridade decisora 
nas gestões de Estado Dogmáti-
co pela mítica de seus Poderes.”

Doutor em Direito. Professor co-fundador  
do PPGD PUC Minas. Professor aposentado 

da FDUFMG. Presidente do Instituto 
Popperiano de Estudos Jurídicos

Rosemiro Pereira Leal

A inocência é o princípio fundante de todo siste-
ma de justiça democrático. No livro, o Professor 

Vinícius Barros revisita o seu conteúdo lógico com 
base no Racionalismo Crítico e na Teoria Neoinstitu-
cionalista do Processo. Após desmitificar os “sabe-
res dogmatizados sobre Direito e Processo”, o autor 
demonstra que a inocência garante a hermenêutica 
isomênica, submetendo o discurso acusatório ao tes-
te de falibilidade, negatividade e ceticismo, sem se 
preocupar com uma hipotética verdade absolutória. O 
leitor encontrará uma obra densa, mas inquestionavel-
mente didática, que dialoga com a filosofia e a psica-
nálise para extrair o real conteúdo do princípio. A qua-
lidade do texto e a cultura do autor justificam a leitura.”

Doutor e Mestre em Direito. Professor de Direito  
Processual Penal da FDUFMG. Advogado.

Leonardo Augusto Marinho Marques

O
 con

teúdo lógico doINOCÊNCIA
CÊN

Vinícius Diniz Monteiro de Barros

PRINCÍPIO DA

P
R

IN
C

ÍP
IO

 D
A

Vinícius D
iniz M

onteiro de B
arros




