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A P R E S E N TA Ç Ã O

Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao amigo e professor Rafael Valim pela iniciativa da edição destes estudos jurídicos que
foram produzidos em um contexto muito específico da história brasileira contemporânea.
Os textos em sua maioria são fruto de consultas concretas que
ensejaram a emissão de pareceres, salvo por “O ódio irracional às garantias
do processo” e “Ações neutras e a incriminação da advocacia”. “O ódio
irracional às garantias do processo” inaugurou a coluna Justiça e Liberdade,
publicada no ano passado no sítio eletrônico Justificando-Carta Capital.
Neste caso sou grato a Salah Khaled Jr. e Brenno Tardelli pela experiência
enriquecedora da convivência com pessoas muito cultas e sensíveis, como
sou grato à Aline Gostinski pela publicação, originalmente no sítio da
Empório do Direito, da primeira versão do artigo “Ações neutras e a
incriminação da advocacia”.
Como sublinhado, os pareceres e artigos eleitos filiam-se a uma
conjuntura específica: no contexto do necessário controle que as autoridades públicas brasileiras pretenderam impor às práticas promíscuas
entre mercados e governos, com ênfase à investigação dos crimes de
corrupção, o Direito Processual se viu às voltas com antigo dilema: como
levar adiante a imprescindível reprovação de comportamentos delituosos
que por sua magnitude representam atentado à democracia sem abdicar
das garantias do processo essenciais ao Estado de Direito.
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Em muitos casos as autoridades brasileiras – particularmente a
Polícia e o Ministério Público Federal – foram bem-sucedidos na empresa de investigar crimes de mercado e crimes de Estado, valendo-se de
recursos de inteligência como os que resultam dos acordos de cooperação penal internacional.
A conjuntura política sugere, todavia, que a sedução que a mentalidade inquisitória inspira em determinados setores da nossa sociedade
terminou por conduzir muitas das iniciativas de controle da corrupção
ao perigoso caminho das derivas autoritárias, interferindo no próprio
processo de legitimação do exercício do poder.
Ainda é cedo para avaliar as consequências dessa guinada autoritária.
Mas não é tarde para, conhecendo-lhe as históricas consequências danosas
à liberdade e a democracia, contrapor a resistência democrática à tendência
autoritária. Um dos pareceres foi endereçado ao Tribunal Europeu de
Direitos Humanos e entre outros assuntos descortina a realidade dramática
das prisões brasileiras ao tempo em que aponta para o que é quase um
consenso na nossa doutrina do processo penal: como um juízo criminal
federal de primeira instância foi definido ignorando-se solenemente as
regras de fixação da competência. A conclusão sobre as razões para isso,
nos termos postos no estudo, é de minha inteira responsabilidade.
Os estudos aqui reunidos são exemplos tímidos dessa resistência,
mas buscam ser uma contribuição a ela. Por isso o propósito de compartilhar com o leitor a minha experiência do tempo presente.
Não há verdades absolutas e as conclusões apresentadas sujeitamse às críticas, que serão muito bem-vindas.
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