
O AnOnimAtO nO PrOcessO PenAl
PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS E O DIREITO À PROVA





O AnOnimAtO nO PrOcessO PenAl
PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS E O DIREITO À PROVA

DIEGO FAJARDO MARANHA LEÃO DE SOUZA
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF

Mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo – USP
Membro Fundador do Instituto ASF de Estudos Avançados de Processo Penal

Procurador da República no Ministério Público Federal

Belo Horizonte
2012



  Souza, Diego Fajardo Maranha Leão de
 S729 O anonimato no processo penal: proteção a testemunhas e o direito 
  à prova / Diego Fajardo Maranha Leão de Souza. – Belo Horizonte: 
  Arraes Editores, 2012.
  204p.
  ISBN: 978-85-62741-90-6

  1.Processo penal. 2.Anonimato. 3.Testemunhas – Proteção. 4. Prova penal. 
  5. Prova testemunhal. 6. Prova oral – Anonimato. I. Título.

                            CDD: 341.43
                            CDU: 343.1

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico,
inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2012.

Plácido Arraes
Editor

Coordenação Editorial: Fabiana Carvalho  Diagramação: Danilo Jorge da Silva
Produção Editorial: Douglas Nunes  Capa: Gustavo Caram e Hugo Soares
  Stéphanie Paes  Revisão: Alexandre Bomfim

Belo Horizonte
2012

Avenida Brasil, 1843/loja 110, Savassi 
Belo Horizonte/MG - CEP 30.140-002

Tel: (31) 3031-2330

www.arraeseditores.com.br 
arraes@arraeseditores.com.br

CONSELHO EDITORIAL

Elaborada por: Maria Aparecida Costa Duarte
CRB/6-1047

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
André Cordeiro Leal

André Lipp Pinto Basto Lupi
Antônio Márcio da Cunha Guimarães

Carlos Augusto Canedo G. da Silva
David França Ribeiro de Carvalho

Dhenis Cruz Madeira
Dircêo Torrecillas Ramos

Emerson Garcia
Felipe Chiarello de Souza Pinto

Florisbal de Souza Del’Olmo
Frederico Barbosa Gomes

Gilberto Bercovici
Gregório Assagra de Almeida

Gustavo Corgosinho
Jamile Bergamaschine Mata Diz

Jean Carlos Fernandes

Jorge Bacelar Gouveia – Portugal
Jorge M. Lasmar
Jose Antonio Moreno Molina – Espanha
José Luiz Quadros de Magalhães
Leandro Eustáquio de Matos Monteiro
Luciano Stoller de Faria
Luiz Manoel Gomes Júnior
Luiz Moreira
Márcio Luís de Oliveira
Mário Lúcio Quintão Soares
Nelson Rosenvald
Renato Caram
Rodrigo Almeida Magalhães
Rogério Filippetto
Rubens Beçak
Vladmir Oliveira da Silveira
Wagner Menezes



V

“Os legisladores, apavorados pela condenação de um inocente, 
sobrecarregam a jurisprudência de excessivas formalidades e exceções, 

a exata observância das quais faria sentar a anárquica impunidade 
no trono da Justiça; apavorados por alguns delitos atrozes e difíceis de 
provar, julgam-se na necessidade de transpor as mesmas formalidades 

por eles estabelecidas. E assim, ora com despótica impaciência, ora com 
feminina ansiedade, transformam os julgamentos em uma espécie de 

jogo em que o azar e o embuste desempenham o papel principal.”

CESARE BECCARIA
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PrefáciO

Conheci Diego Fajardo Maranha Leão de Souza quando me procurou ma-
nifestando interesse em cursar o Mestrado da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de São Paulo na área de processo penal. Vinha de Minas Gerais, onde 
se bacharelara, para exercer, em São Paulo, sua atividade profissional. Definiu 
como seu objeto de estudo o tema do anonimato no processo penal. Antes mes-
mo de ingressar no Curso já iniciou sua pesquisa. Após ser admitido no Curso 
de Pós-Graduação, mostrou muita dedicação na leitura semanal dos textos, na-
cionais e estrangeiros, previamente indicados por mim e pelos professores José 
Raul Gavião de Almeida e Maurício Zanoide de Moraes, participando, por isso, 
ativamente dos debates em classe. A mesma dedicação evidenciou na preparação 
e na participação dos seminários. Conseguiu assim produzir importantes traba-
lhos referentes aos temas estudados nos semestres. Disso resultou a publicação 
de excelente artigo sobre sigilo profissional, publicado na Revista Brasileira de 
Ciências Criminais n.º 73. Concluiu o Curso, apresentando dissertação sobre o 
tema “Testemunhas anônimas no processo penal”, com a qual obteve o título de 
Mestre, após defesa perante banca composta por mim e pelos Professores Gusta-
vo Henrique Righi Ivahy Badaró e Cleverson Raymundo Sbarzi Guedes.

O livro, agora publicado, resultou da referida dissertação de Mestrado, re-
vista e ampliada. É, dessa maneira, fruto de profunda pesquisa acadêmica. Repre-
senta obra que foi se aperfeiçoando durante todo o curso, sendo enriquecida pelo 
estudo contínuo e forjada em constante reflexão.

O tema escolhido não fora, antes, objeto de exame destacado entre nós. 
Talvez porque suscita muita controvérsia e, por este motivo, é difícil de ser en-
frentado. Sempre me pareceu perigoso dar crédito a depoimento colhido no ano-
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nimato. Todavia, como ressalta o autor, existe certa inclinação em admiti-lo em 
outros países, mormente porque há, em certos casos, necessidade de resguardar 
as pessoas que se prestam a testemunhar em juízo contra grupos organizados.

Diego admite a viabilidade de testemunho anônimo. Aponta, para susten-
tar a sua conclusão, a admissibilidade desse testemunho em alguns países estran-
geiros e a sua aceitação pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

Todavia, a sua conclusão é cautelosa. Manifesta clara preocupação em evitar 
injusta restrição aos direitos da pessoa acusada. Aponta duas ordens de exigências 
a serem cumpridas para a viabilidade do testemunho anônimo. As primeiras 
exigências se referem à admissibilidade e à produção da prova. A sua admissibili-
dade deve ser excepcional e precedida de fundamentação específica. A colheita do 
testemunho, ainda que desconhecida a identidade, deve ser realizada mediante 
exame cruzado em audiência judicial. A decisão sobre a admissibilidade da prova 
deve ser tomada em um incidente próprio, com participação da defesa. A segun-
da ordem de exigências abrange o tema da valoração e, aí, ressalta o autor a ideia 
de que a prova oral anônima não pode, isoladamente, justificar a condenação.

Admite Diego, com tais ressalvas, a compatibilidade constitucional do de-
poimento anônimo entre nós, desde que sejam seguidos, de maneira estrita, os 
requisitos do princípio da proporcionalidade. Entretanto, por inexistir no país 
regulação específica da produção dessa prova excepcional, entende ser irritual 
eventual colheita de depoimento anônimo, enquanto não for superado o vácuo 
legislativo.

Conseguiu, enfim, Diego Fajardo Maranha Leão de Souza, em virtude da 
riqueza e profundidade de sua pesquisa, produzir trabalho de leitura indispen-
sável sobre assunto que ainda não fora objeto de exame destacado pela doutrina 
nacional.

ANTONIO SCARANCE FERNANDES
Professor Titular de Processo Penal da Faculdade de Direito da USP


