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ADVOCACIA

CRIMINAL

Defender é uma arte1; acusar também o é, menos nobre, é
verdade, pois o homem nasceu para ser livre, não para ser preso; logo, lutar para fazer valer a
liberdade de alguém, indiscutivelmente, é mais longânime do que lutar para encarcerálo (o que,
obviamente, não torna quem acusa menos digno ou magnânimo, muito pelo contrário).
Aliás, é possível que a acusação sobreviva, e seja
necessária, porque alguns devam efetivamente ficar presos, infelizmente... (e ainda que
provisoriamente).
A advocacia criminal no Brasil tem sido,
desgraçadamente, desprestigiada a todo dia, pois estão confundindo, com uma facilidade
perigosa, advogado e cliente2, esquecendose que o cliente (acusado por um crime ou, às vezes,
um mero indiciado) precisa de um defensor e o advogado está legitimado a defendêlo.3
Em um Estado Democrático de Direito a advocacia
criminal é absolutamente indispensável, uma necessidade imperiosa e impostergável.4
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Em 1965 Manoel Pedro Pimentel escreveu uma obra bastante útil para os advogados criminais. O livro foi
reeditado em 1975 (“Advocacia Criminal – Teoria e Prática”, Editora Revista dos Tribunais). Vale a pena
conferir e ler (não é do meu conhecimento que haja edições mais recentes).
2
Em entrevista à Revista Consultor Jurídico (edição do dia 18 de fevereiro de 2006), afirmou o seguinte o
advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira: “A sociedade não entende isso muito bem e confunde o
advogado com o próprio criminoso. Advogado criminal é portavoz dos direitos processuais e
constitucionais do cliente. Não defendemos o homicídio. Defendemos o homicida. O advogado não pede
necessariamente a inocência. O objetivo é garantir um julgamento justo. É claro que existem teses que
minimizam a pena, que muitas vezes não é observada porque há essa fúria acusatória. O advogado criminal
é o portavoz.”
3
O Conselho Nacional de Justiça, ao conhecer acerca do Pedido de Providência nº. 1465, decidiu: “NÃO PODE
o magistrado reservar período durante o expediente forense para dedicarse com exclusividade, em seu
gabinete de trabalho, à prolação de despachos, decisões e sentenças, omitindose de receber
profissional advogado quando procurado para tratar de assunto relacionado a interesse de cliente. A
condicionante de só atender ao advogado quando se tratar de medida que reclame providencia urgente
apenas pode ser invocada pelo juiz em situação excepcionais, fora do horário normal de funcionamento
do foro, e jamais pode estar limitada pelo juízo de conveniência do Escrivão ou Diretor de Secretaria,
máxime em uma Vara Criminal, onde o bem jurídico maior da liberdade está em discussão. 2) O magistrado
é SEMPRE OBRIGADO a receber advogados em seu gabinete de trabalho, a qualquer momento durante o
expediente forense, independentemente da urgência do assunto, e independetemente de estar em meio à
elaboração de qualquer despacho, decisão ou sentença, ou mesmo em meio a uma reunião de trabalho.
Essa obrigação se constitui em um dever funcional previsto na LOMAN e a sua não observância poderá
implicar em responsabilização administrativa.” (Brasília, 04 de junho de 2007. Conselheiro MARCUS FAVER
– Relator).
4
Em um artigo intitulado “O advogado necessário”, Sérgio Frazão do Couto lembrou que “na época do
´Terror`, na Revolução Francesa, diziase que os inocentes não precisam de advogado porque são
inocentes. Os culpados também não, porque são culpados, ora bolas! Assim, a guilhotina corria solta e
generosa. Napoleão Bonaparte fechou o Barreau, a OAB francesa, e mandou cortar a língua dos advogados
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Quantos e quantos advogados criminais temos (ou
tivemos), brilhantes, honestos, ciosos, comprometidos, não corruptores? Infelizmente, noticiase
sempre o mau exemplo, como se somente na advocacia houvesse maus exemplos!
"Admiro quem cultua os princípios da legalidade, da
presunção de inocência, do devido processo legal, o caráter ressocializador das penas, a
amplitude e a inviolabilidade do direito de defesa, acima de tudo a magnitude da profissão
de advogado pela sua relevantíssima função humana e social. É ela uma confiança que se
entrega a uma consciência. (...) Quando um advogado criminalista está em ação, sabe
quem ele está defendendo? Você!” (Elias Mattar Assad – “A pessoa e o cárcere”, disponível em
www.paranaonline.com.br  06/04/2008).
Segundo Étienne Vergès, “le défenseur (le plus souvent
un avocat), occupe une place primordiale dans l´exercice des droits de la défense, Ainsi,
l´article 6§3c Conv. EDH permet à l´accusé (au sens large) de se defender luimême ou
d´avoir l´assistance d´un défenseur de son choix.”5
Nos últimos tempos estamos vivendo uma verdadeira
pirotecnia policial : gente presa, algemada, filmada, exposta, etc., etc7. Em regra, dias depois a
6

que lhe faziam oposição. As atrocidades nas masmorras de Paris se tornaram tão escandalosas que
Napoleão, assustado, voltou atrás. Reabriu o Barreau e determinou que a Coroa pagasse advogados
dativos para os presos. Hitler proibiu os judeus de serem assistidos por advogados. Auschiwitz, Treblinka e
Sobibór foram os resultados da monstruosidade. Mussolini, em uma só noite, mandou incendiar 40
escritórios de advocacia. João Figueiredo, aquele que preferia o cheiro dos cavalos, queria alugar o
Maracanã para prender os advogados, como única forma de implantar tranquilamente seu plano
econômico. D´outra forma, os advogados iriam ´melar` tudo com seus mandados de segurança.”
(www.espacovital.com.br – 07/03/2007).
5
Procédure Pénale, Paris: LexisNexis Litec, 2005, p. 42.
6
Segundo Luiz Flávio Gomes, “o brilho dessas retumbantes operações, entretanto, muitas vezes, acaba sendo
ofuscado por algumas elementares violações à estrita legalidade, que é o eixo que caracteriza o Estado
Garantista de Direito (EGD, tão difundido por Ferrajoli). (...) A Constituição Federal, no seu artigo 5º,
inciso LXIII, com efeito, assegura ao indiciado, quando preso (por extensão, também quando solto), a
assistência técnica de advogado. Nisso está incluído, claramente, o acesso aos autos da investigação. Não
pode nunca o advogado perturbar o natural andamento das investigações. Mas nada daquilo que já foi
investigado e que consta dos autos pode ser subtraído do seu conhecimento. Pensar (ou praticar) o
contrário significa violar o direito de defesa que está garantido pela constituição, embora não em sentido
amplo, inclusive na fase preliminar de investigação.O Estado Garantista de Direito, diferentemente do
Estado de Direito tout court, caracterizase não só pela positivação de tais direitos e garantias, senão,
sobretudo, pelo respeito ao conteúdo de cada um deles.” Fonte: www.ultimainstancia.com.br – 24/04/2007.
7
A propósito, transcrevemos duas portarias baixadas pelo Ministro da Justiça, disciplinando a atuação da
Polícia Federal nos requerimentos de busca e apreensão em escritórios de advocacia e a Resolução nº. 08 do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária: PORTARIA Nº 1.288, DE 30 DE JUNHO DE 2005:
Estabelece instruções sobre a execução de diligências da Polícia Federal para cumprimento de mandados
judiciais de busca e apreensão em escritórios de advocacia. O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no
uso da atribuição que lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo único do artigo 87 da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos 240 a 246 do Código de Processo Penal, no artigo 7º, incisos I a IV,
da Lei nº 8.906/94, e nas normas constitucionais dos incisos X e XII do artigo 5º e no artigo 133;
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Considerando que nas ações permanentemente desenvolvidas pela Polícia Federal no combate ao crime
organizado, objetivo prioritário do Governo Federal na área de segurança pública, não se pode afastar a
possibilidade legal de realização de buscas e apreensões fundamentadas em mandados judiciais
validamente expedidos, mesmo em escritórios de advocacia;Considerando que nessas ações as
prerrogativas profissionais não podem se impor de forma absoluta nem, tampouco, o poder da autoridade
policial deve se revestir de caráter ilimitado, devendo sempre prevalecer o bom senso e o equilíbrio, para
que se realize o superior interesse público; Considerando a necessidade de uniformizar e disciplinar as
ações da Polícia Federal relativas ao cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão em
escritórios de advocacia; e Considerando, ainda, o disposto na Portaria no 1.287, de 30 de junho de
2005; resolve: Art. 1º Quando no local em que se requer a busca e apreensão funcionar escritório de
advocacia, tal fato constará expressamente na representação formulada pela autoridade policial para
expedição do mandado. Parágrafo único. Antes do início da busca, a autoridade policial responsável
pelo cumprimento do mandado comunicará a respectiva Secção da Ordem dos Advogados do Brasil,
facultando o acompanhamento da execução da diligência. Art 2º. As diligências de busca e apreensão em
escritório de advocacia só poderão ser requeridas à autoridade judicial quando houver,
alternativamente: I. provas ou fortes indícios da participação de advogado na prática delituosa sob
investigação; II. fundados indícios de que em poder de advogado há objeto que constitua instrume! nto ou
produto do crime ou que constitua elemento do corpo de delito o u, ainda, documentos ou dados
imprescindíveis à elucidação do fato em apuração. Art. 3º A prática de atos inerentes ao exercício regular
da atividade profissional do advogado não é suficiente para fundamentar a representação pela expedição
de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia. Parágrafo único. O exercício regular da
atividade profissional do advogado compreende a prática de atos tais como: I. elaboração de opiniões,
peças e pareceres jurídicos com orientação técnica; II. a elaboração de instrumentos e documentos de
competência do advogado, na forma da legislação em vigor, ainda que indevidamente utilizados na
prática do suposto delito pelo cliente ou por terceiro; e III. a simples representação do cliente junto a
autoridades e órgãos públicos ou como procurador de sociedade, nos termos da legislação em vigor. Art.
4º Salvo expressa determinação judicial em contrário, não serão objeto de busca e apreensão em
escritório de advocacia: I. documentos relativos a outros clientes do advogado ou da sociedade de
advogados, que não tenham relação com os fatos investigados; II. documentos preparados com o concurso
do advogado ou da sociedade de advogados, no exercício regular de sua atividade profissional, ainda
que para o investigado ou réu; III. contratos, inclusive na forma epistolar, celebrados entre o cliente e o
advogado ou sociedade de advogados, relativos à atuação profissional destes; IV. objetos, dados ou
documentos em poder de outros profissionais que não o(s) indicado(s) no mandado de busca e apreensão,
exceto quando se referirem diretamente ao objeto da diligência; e V. cartas, facsímiles, correspondência
eletrônica (email) ou outras formas de comunicação entre advogado e cliente protegidas pelo sigilo
profissional. Art. 5º Aplicamse às diligências de busca e apreensão em escritórios de advocacia as
disposições gerais estabelecidas na! Portaria do Ministro da Justiça no 1.287, de 30 de junho de 2005.
Art. 6º O descumprimento injustificado desta portaria sujeitará o infrator às sanções administrativas
previstas na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou na Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965,
conforme o caso. MÁRCIO THOMAZ BASTOS. PORTARIA Nº 1.287, DE 30 DE JUNHO DE 2005:
Estabelece instruções sobre a execução de diligências da Polícia Federal para cumprimento de mandados
judiciais de busca e apreensão. O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe
conferem os incisos I e II do Parágrafo único do artigo 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto nos
artigos 240 a 246 do Código de Processo Penal, e nas normas constitucionais dos incisos X e XII do
artigo 5º; Considerando a necessidade de uniformizar e disciplinar as ações da Polícia Federal relativas
ao cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão; Considerando a conveniência de expedir
instruções sobre o modo como a Polícia Federal deve executar as diligências relativas ao cumprimento
dos mandados judiciais de busca e apreensão, nos termos da legislação processual penal em vigor;
Considerando a importância de assegurar que as ações policiais se dêem no estrito cumprimento do dever
legal e que se circunscrevam ao objeto do mandado judicial, prevenindo a prática de atos que extrapolem
seus estritos limites; resolve: Art. 1º Ao representar pela expedição de mandado de busca e apreensão, a
autoridade policial indicará fundamentadamente as razões pelas quais a autorização da diligência é
necessária para a apuração dos fatos sob investigação, instruindo o pedido com todos os elementos que,
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Justiça solta, ou melhor, um Juiz de Direito liberta; para a opinião pública é mais uma
demonstração de impunidade ou, ainda mais facilmente, uma prova que no Brasil somente alguns
(os pobres) ficam presos. Há, evidentemente, uma verdade nesta segunda afirmação, pois é certo
que o pobre, na maioria das vezes sem advogado criminal, fica preso, sem assistência que está, e
aquele que tem recursos logra ser solto, não porque necessariamente reine a impunidade, mas
porque o Estado foi incompetente para prendêlo (ou mantêlo preso, ou porque simplesmente
não seria necessária a prisão antes de uma condenação definitiva – não é mesmo a Constituição
que assim o diz?).8
no seu entender, justifiquem a adoção da medida. Parágrafo único. A representação da autoridade
policial indicará, com a maior precisão possível, o local e a finalidade da busca, bem como os objetos que
se pretende apreender. Art. 2º O cumprimento do mandado de busca e apreensão será realizado: I. após a
leitura do conteúdo do mandado para preposto encontrado no local da diligência; II. sob comando e
responsabilidade de Delegado de Polícia Federal; III. de maneira discreta, apenas com o emprego dos
meios proporcionais, adequados e necessários ao cumprimento da diligência; IV. sem a presença de
pessoas alheias ao cumprimento à diligência; V. preservando ao máximo a rotina e o normal
funcionamento do local da diligência, de seus meios eletrônicos e sistemas informatizados; e VI.
estabelecendo apenas as restrições ao trânsito e ao trabalho que sejam indispensáveis à execução do
mandado judicial, resguardada a possibilidade de realização de buscas pessoais para evitar a frustração
da diligência. Art. 3º Salvo expressa determinação judicial em contrário, não se fará a apreensão de
suportes eletrônicos, computadores, discos rígidos, bases de dados ou quaisquer outros repositórios de
informação que, sem prejuízo para as investigações, possam ser analisados por cópia (backup) efetuada
por perito criminal federal especializado. Parágrafo único. O perito criminal federal, ao copiar os dados
objetos da busca, adotará medidas para evitar apreender o que não esteja relacionado ao crime sob
investigação. Art. 4º Os objetos e documentos arrecadados serão formalmente apreendidos e
encaminhados a exame pericial assim que possível. § 1º Será facultado ao interessado extrair cópia dos
documentos apreendidos, inclusive dos dados eletrônicos. § 2º Os objetos arrecadados ou apreendidos
que não tiverem relação com o fato em apuração serão imediatamente restituídos a quem de direito,
mediante termo nos autos. Art. 5º O descumprimento injustificado desta Portaria sujeitará o infrator às
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou na Lei nº 4.898, de 9 de
dezembro de 1965, conforme o caso. MÁRCIO THOMAZ BASTOS. RESOLUÇÃO Nº 08, DE 30 DE MAIO DE
2006. O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, no uso de
suas atribuições legais, CONSIDERANDO a decisão dos membros presentes na 321ª Reunião Ordinária do
CNPCP, realizada nos dias 29 e 30 de maio de 2006, em Cuiabá/MT, Resolve; Art. 1º. Recomendar, em
obediência às garantias e princípios constitucionais, que a inviolabilidade da privacidade nas
entrevistas do preso com seu advogado seja assegurada em todas as unidades prisionais. Parágrafo único.
Para a efetivação desta recomendação, o parlatório ou ambiente equivalente onde se der a entrevista, não
poderá ser monitorado por meio eletrônico de qualquer natureza. Art. 2º. Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicação. ANTÔNIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA – Presidente”
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Em entrevista concedida à Revista Consultor Jurídico, em 16 de setembro de 2007, Dr. Wadih Damous,
então Presidente da OABRJ, afirmou que “a advocacia passa por um momento difícil devido ao clamor
punitivo disseminado na sociedade. Os mais atingidos são os advogados criminalistas. Sabemos de muitas
violações às prerrogativas dos advogados, praticadas diretamente por juizes. É uma fase. Quando for
superada, volta a ser o que é, com violações pequenas, como não deixar tirar cópia do processo ou não
ser atendido pelo juiz. Parece que há uma regra entre os juizes de não atenderem os advogados. (...) A
operação Furacão, filmada ao vivo e divulgada em horário nobre, expôs os acusados ao vexame. Pessoas,
que ainda não se sabe se são culpadas, foram tratadas como bandidos. (...) Quando as prisões são feitas, a
mídia trata os acusados como criminosos. Tempos depois, as pessoas são inocentadas e a imprensa não dá
o mesmo destaque para dizer isso. Aconteceu com o expresidente da Câmara dos Deputados Ibsen
Pinheiro, com o exministro da Saúde Alceni Guerra e com a Escola de Base de São Paulo. São aspectos
de um estado policial, que envolve o Poder Judiciário, o Ministério Público e a mídia. É uma trindade
4

Aliás, sobre a atuação da Polícia Federal no Brasil, em
entrevista coletiva concedida à imprensa no dia 1º. de Julho de 2008, o Ministro Gilmar Mendes
afirmou que “quanto a essas investigações da Polícia Federal, eu acredito que nós teríamos
que fazer um seminário sobre isso para abordar todo o tema, em todos os seus aspectos. Eu
vou apenas pontuar algumas questões. Do que percebo de alguns episódios, muitos têm
notório caráter de retaliação e até de controle ideológico contra os juízes. Não vou me
referir especialmente ao caso de Carlos Velloso (exministro do STF), recentemente
divulgado, mas houve aqui, não faz muito, o caso do Sepúlveda Pertence (também
exministro do STF). Depois houve o meu próprio caso: o nome envolvido no caso de
homonímia conhecido, mas que se sabia que era indevido. O caso do [ministro Sepúlveda]
Pertence, os senhores sabem, inventouse que ele proferira uma sentença para atender ao
pedido de um dado lobista que falava ao telefone.Infelizmente, até agora – hoje eu cobrava
isto do doutor Antonio Fernando [Souza, o procuradorgeral] –, não temos resultado desse
inquérito. No meu caso, se sabia que não era eu o personagem citado. No dia seguinte, a
Polícia Federal emite uma nota para dizer que reconhecia apenas que era a opinião de
ministro do Supremo. Qual era a opinião? Que eu dizia que era canalhice divulgar fatos
daquela forma, com aquele grau de irresponsabilidade. Depois, fiquei sabendo – a
representação [contra esse fato] também hoje já está na Procuradoria – que, na verdade,
a ação fora projetada a partir da própria assessoria de imprensa da Polícia Federal, que
pedia aos órgãos de imprensa que divulgasse o fato.E por quê? Porque, numa quartafeira,
os senhores hão de se lembrar, o doutor Antonio Fernando fez umas declarações dizendo
que a ministra Eliana Calmon conhecia mais os autos do que eu. E eu rebati aquilo
dizendo: “eu não preciso conhecer os autos, basta que se tenha conhecimento dos
fundamentos do despacho, da decisão que decreta a decisão”.Eu fiz essa declaração às
14h30. Às 18h30 as redações estavam recebendo, em retaliação, a notícia do envolvimento
do meu nome nesta matéria, quando o escutado era Gilmar de Melo Mendes – o mesmo que
aparece no caso de Pertence – um velho conhecido da polícia. A confusão, portanto, não
que, com um comportamento desse tipo, só prejudica a democracia. (...) É preocupante a autonomia
desbragada concedida à Polícia Federal. Parece que o Ministério da Justiça não consegue exercer seu
controle. (...) Valerse da interceptação telefônica como o principal meio de investigação é uma
demonstração de incompetência em investigar. Apresenta, também, uma vocação totalitária, de Big
Brother e bisbilhotice na vida das pessoas para formação de dossiês. Quem inventou a interceptação
telefônica foi a ditadura. E o mais impressionante é a interpretação que a Polícia Federal dá a
determinados diálogos. Se eu estiver conversando com alguém de Mato Grosso de maneira muito informal,
como “não esquece de resolver aquela parada aí”, vão interpretar isso como tráfico de drogas, porque
aquele estado faz fronteira com a Bolívia. É assim que a Polícia Federal e o Ministério Público têm agido
em relação a essas investigações. E, atualmente, eles contam com o aparelho Guardião. Com ele, a PF
consegue interceptar três mil conversas simultaneamente, envolvendo pessoas que não estão sendo
investigadas. É um efeito dominó. (...) no combate ao crime vale desrespeitar a Constituição, os direitos
pessoais de cada indivíduo, a privacidade. Quem inaugurou essa fase foi o governo Bush no combate ao
terrorismo. Vale tudo: matar, torturar, interceptar, desaparecer, esquartejar, estuprar. É o que fazem no
Iraque. E esse tipo de pensamento está sendo aproveitado em países como o Brasil no combate à
criminalidade. No combate à criminalidade também vale tudo: invadir favelas, atirar a esmo, matar
inocentes e executar quem se rendeu.”
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foi acidental. Até agora esse fato não se esclareceu.O ministro [Félix] Fischer, do STJ, se
recusou a atender um pedido da polícia de decretar a prisão preventiva de juízes em São
Paulo. [Ele] determinou a busca e apreensão. Na semana seguinte, uma revista semanal
publicava que o filho de sua excelência estava envolvido em um caso determinado. Caso
flagrante de retaliação.É preciso encerrar esse quadro de intimidação. É fundamental que
o presidente da República, que o ministro da Justiça e que o diretor da Polícia Federal
ponham cobro a esse tipo de situação. É abusivo o que se vem realizando. Não é possível
instaurar, no Brasil, o modelo de Estado policial. Nós repudiamos com toda a veemência, e
os senhores conhecem a minha posição sobre isso. É chegada a hora de o Brasil
reinstitucionalizar essas relações. Já falei isso, inclusive, com o Presidente da República. É
necessário que nós promulguemos uma nova lei de abuso de autoridade – a lei é de 1965,
do governo Castelo Branco, está totalmente defasada – para que nós possamos abranger
esses novos tipos penais que se verificam a toda hora.”
Como afirmou Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, “nos
difíceis dias da atualidade, a figura do advogado, especialmente o criminal, tem provocado
a ira pública estimulada pela má imprensa. Esta faz questão de nos confundir com o cliente
e se esforça para passar a idéia de que somos defensores do crime e não portadores dos
direitos constitucionais e processuais do acusado.”9
E, então, surge a figura do advogado criminal: não os
(raros) pilantras, mas o profissional sério e dedicado à causa, o técnico, o jurista, o
ADVOGADO CRIMINAL (incluindose os nossos bravos e quase heróicos Defensores
Públicos).
No parecer exarado em dos relatórios da Comissão de
Sindicância da OAB/SP, os juristas Miguel Reale Júnior, Walter Ceneviva e Antonio Ruiz Filho,
deixaram assinalado as seguintes lições, bem a propósito do exercício da advocacia criminal:
“Por ato do Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil – Secção de São Paulo, foram baixadas as portarias nº.s 448/06/PR e 456/06/PR,
criando a presente Comissão de Sindicância, composta pelos Advogados Miguel Reale
Junior (presidente), Walter Ceneviva e Antonio Ruiz Filho (relator), com o objetivo de
analisar eventuais indícios de infração éticodisciplinar dos advogados (...) Do quadro
fático apresentado pelos sindicados, de interesse para a Comissão e dentro das suas
atribuições, cabe examinar se, pela orientação que alegam ter dado à cliente, mereceriam
eles a imputação de algumas falta éticodisciplinar. A resposta haverá de ser negativa. É
preciso afirmar desde logo que o advogado está impedido de orientar seu cliente a
desobedecer a lei. Ao assim proceder, certamente o profissional da advocacia estaria
infringindo seu Código de Ética. Mas, de outra parte, infringe a ética profissional o
advogado que não orienta o cliente suficientemente, valendo reproduzir a lição de Manoel
Pedro Pimentel, segundo a qual o advogado criminalista, “respeitados os princípios da
ética profissional, deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que o seu constituinte
9
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Revista Jurídica Consulex – Ano VIII, nº. 188 (15/11/2004).

seja defendido com a maior eficiência possível”. 5 Na obra “Tática e Técnica da Defesa
Criminal”, Serrano Neves enfatiza: “(...) é preciso exercer, com altivez e espírito público, o
direito de defesa – o mais sagrado de todos os direitos. E que nenhum advogado tenha
receio de fazelo,em qualquer circunstancia, atendendo pois, à recomendação que se lê no
inciso II da Seção 3ª do Código de Ética Profissional6, expressis verbis:  ‘Nenhum receio
de desagradar a juiz, ou de incorrer em impopularidade, deterá o advogado no
cumprimento de seus deveres’ (...)”7. Zanardelli, sobre a defesa criminal, lançou célebre
axioma: “Até o patrocínio de uma causa má é legítimo e obrigatório, porque a humanidade
o ordena, a piedade o exige, o costume o admite e a lei o impõe”. Serrano Neves traz
outras importantes considerações: “(...) É sabido que o assassínio, por exemplo, provoca
uma desordenada agitação nas massas, seguidas de verdadeiras tempestades de paixões.
Demais disso, a imprensa sensacionalista – interpretando, aliás, o sentimento médio da
coletividade – não perde o grande prato, pois o jornal precisa circular mais e vender mais.
Assim sendo, os ânimos se exacerbam, e a reação, nesse caso, toma feições, por vezes, até
mais odiosas e odientas que o próprio crime (...)”8. E, ao tratar da preparação do acusado,
orienta: “(...) O advogado tático deve ser também, um bom diretor de cena. Por isso,
precisa saber preparar o acusado para a solenidade do julgamento. Erro palmar, assim,
cometeria o advogado que admitisse, no banco dos réus vestida de branco e maquilada, a
mulher que matou o marido....Deverá ela, se não lhe for permitido comparecer de luto
fechado, ir para a audiência com o uniforme do estabelecimento penal em que se encontrar.
E precisa chorar....naturalmente...(...)”9. Os autores, absolutamente, não contemplam e
nem pregam a fraude, mas é verdade que a natureza da defesa criminal impõe uma
variedade de cuidados e condutas, de modo a combater todo o estigma que se forma em
favor da acusação, mais ainda, quanto mais grave for o crime e maior a sua divulgação
pela mídia. (...) É o parecer. São Paulo, 30 de maio de 2006” (Notas: 5  In Advocacia
Criminal, São Paulo, RT, 1965, p. 42; 6  Atualmente dever ético praticamente com os mesmos
dizeres está previsto no art. 31, § 2º, do Estatuto da Advocacia; 7  In Tática e Técnica de
Defesa Criminal, Rio de Janeiro, Jozon ed., 1962, p. 36; 8 – Idem, p. 48; 9 – Idem, p. 1113).
A propósito, a Lei nº. 11.767/2008, alterou o inciso II do
art. 7º., do Estatuto da OAB, acrescentandolhe, outrossim, os §§ 6º. e 7º.:
“II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de
trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita,
eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;”
“§ 6o Presentes indícios de autoria e materialidade da
prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá
decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste artigo, em
decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado,
a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada
a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado
averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações
sobre clientes.
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“§ 7o A ressalva constante do § 6o deste artigo não se
estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados
como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra
da inviolabilidade.”
Eu, Promotor de Justiça criminal, respeito profundamente
os advogados criminais, os bons e os verdadeiros advogados criminalistas. Poderia citar alguns,
ao menos os baianos, mas, infelizmente, não o farei; estas menções a nomes são sempre e
invariavelmente injustas, pois certamente haveria omissões imperdoáveis (no fundo, no fundo,
muitos deles ao lerem este trabalho saberão que, ao escrevêlo, filo por eles inspirado). Cito,
então (e por todos), o Dr. Edson O´dwyer, e por dois motivos: primeiro, pelo fato de ser um
verdadeiro ADVOGADO CRIMINAL (na sua mais correta acepção), e segundo porque, de
toda maneira, quem haveria de me contestar?
Esta é uma curtíssima e singela homenagem minha àqueles
que labutam no foro criminal em busca da liberdade de outrem (ah! a liberdade). Uma lembrança
simples de um Promotor de Justiça que, sem cabotinismo, sabe reconhecer com coragem o valor
da arte de defender e, sobretudo, diferenciar os bons dos maus profissionais, atuem eles na
Advocacia, na Magistratura, na Polícia ou no Ministério Público10.

10

O Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu pedido da defesa do italiano Cesare
Battisti, que está preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal. O pedido, formulado nos autos
da Extradição 1085, referese à possibilidade de Battisti receber a visita e ter comunicação reservada com
advogados europeus, que participarão da defesa do italiano. No pedido, a defesa argumentou que os
advogados estrangeiros poderiam, assim, colaborar prestando consultoria sobre direito internacional, exame da
legislação comparada e obtenção de subsídios sobre a matéria de fato. Ao indeferir o pedido, Celso de Mello
invocou o Provimento nº 91/2000, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, segundo o qual "a
prática de consultoria no direito estrangeiro correspondente ao país ou estado de origem do profissional
interessado depende de autorização formal da OAB", sem a qual não se viabilizará o exercício legítimo, no
país, dos atos de consultoria em direito estrangeiro. O relator lembrou, ainda, que a Lei 8.906/94 (Estatuto da
OAB) exige, ademais, que o profissional estrangeiro interessado se inscreva na seccional da OAB "do local
onde for exercer a sua atividade profissional". Fonte: STF
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