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Resumo: O Direito Processual Penal faz parte de um subsistema 

que se interliga umbilicalmente à Constituição da República, da 

qual emanam direitos e garantias fundamentais. Desse modo, in-

daga-se sobre a possibilidade de, sob a égide de um Estado De-

mocrático de Direito, o Processo Penal admitir que o investigado 

seja conduzido coercitivamente à presença da autoridade com 

base em intepretação extensiva da norma. 
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Abstract: The Criminal Procedural Law is part of a subsystem 

that is intimately connected to the Republic Constitution, which 

fundamental rights and guarantees emanate from. Thus, under 

the aegis of a Democratic State of Law, it asks about the possi-

bility of the Criminal Procedure allows the suspect be forcibly 

taken to the presence of the authority based on extensive inter-

pretation of the law. 
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1 BREVE INTRODUÇÃO AO ESTADO DEMOCRÁTICO 

DE DIREITO 
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 Constituição brasileira de 1988 incorpora o espí-

rito de Estado Democrático de Direito, cuja carac-

terística principal consiste no estabelecimento de 

limites inexoráveis ao exercício dos poderes da 

República.  O constitucionalismo hígido reco-

mendável à salvaguarda dos direitos fundamentais, no entanto, 

tem se abalado nos últimos tempos, em face dos reiterados es-

cândalos de corrupção envolvendo o Estado brasileiro e as suas 

instituições.  

Em momentos tais, é natural que a sociedade espere so-

luções instantâneas para problemas estruturais e crises éticas que 

desafiam um debate muito mais profundo. O perigo, contudo, 

repousa na busca de respostas expeditas à sociedade, por meio 

de leis de emergência e nas ações de agentes estatais que consi-

deram que a eficiência da atividade estatal depende da relativi-

zação da ordem jurídica e da busca de diligências subjetivas que 

fujam de qualquer critério razoável de segurança jurídica.  

Quando o Estado marcha nessa direção, nomeadamente 

o Poder Judiciário, a progressividade, que deveria ser a maior 

característica do Estado Democrático de Direito dinâmico, deixa 

de existir e o debate acadêmico sobre qual sistema processual é 

adotado no ordenamento pátrio ― inquisitório, acusatório ou 

misto ― torna-se inócuo, haja vista que, no mundo do “ser”, o 

juiz pode tudo, como a boca da lei. Diria EUGENIO RAÚL ZAFFA-

RONI que o Estado e seus agentes devem ter limites impostos 

pela lei em sentido estrito e o “Judiciário é indispensável para 

isso. A contenção é feita pelos juízes. Sem limites, saímos do Es-

tado de Direito e caímos em um Estado Policial1.”  

Daí por que o equilíbrio do juiz no exercício de seu mis-

ter é de fundamental importância diante do constante estado de 

tensão do processo penal em estado dinâmico, já que “o Estado 
                                                   
1 REVISTA ELETRÔNICA CONSULTOR JURÍDICO. Entrevista: Eugenio Raúl 
Zaffaroni, ministro argentino. Função do Direito Penal é limitar o poder punitivo. Dis-
ponível em: http://www.conjur.com.br/2009-jul-05/entrevista-eugenio-raul-zaffa-
roni-ministro-argentino.>. Acesso em: 16 jul. 2016. 
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de Polícia se confronta com o Estado de Direito no interior do 

próprio Estado de Direito. Estar perto do modelo ideal de Es-

tado de Direito depende da força de contenção do Estado Poli-

cial2”. 

É de se admitir que essa análise não é tarefa das mais 

fáceis porque a cultura antigarantista é por demais antiga. Como 

diz LUIGI FERRAJOLI, se o modelo garantista penal e processual 

não remonta há mais de dois séculos, sua lesões e refutações en-

volvem uma tradição autoritária e muito mais antiga que, infe-

lizmente, jamais foi interrompida3, o que, lamentavelmente, é 

fruto irrefletido e consolidado de práticas legislativas, judiciais 

e policiais. Nesse estado das coisas, sobrevém o denominado 

“decisionismo”. Consoante FERRAJOLI: 
o decisionismo é o efeito da falta de fundamentos empíricos 

precisos e da consequente subjetividade dos pressupostos da 
sanção nas aproximações substancialistas e nas técnicas cone-

xas de prevenção e de defesa social (...)4. 

A crise de credibilidade por que trespassam as institui-

ções ― e agora no tocante ao Poder Judiciário ― pode, no mais 

das vezes, contaminar alguns de seus membros, levando-os a 

embrenhar-se pelas perigosas valas dos fossos ativistas, quando, 

ad exemplum, acabam por extrapolar a sua função judicante de 

aplicador da lei, exercendo-o como um legislador concreto na 

tentativa de satisfazer o anseio da sociedade indignada. Nesse 

sentido, assinala EROS ROBERTO GRAU: 
A sociedade, insatisfeita com a legalidade e o procedimento 

legal, passa a nutrir anseios de justiça, ignara de que ela não 

existe em si e de que é incabível, como observara Epicuro [in 

Nizan 1991:151], discutirmos a justiça ou a injustiça da norma 

produzida ou da decisão tomada pelo juiz, visto que nem uma 

nem outra (justiça ou injustiça) existem em si. Os sentidos de 

uma e outra são assumidos exclusivamente quando se as rela-

cione à segurança (segurança social), tal como concebida em 

                                                   
2 Ibidem.  
3 Op.cit., p. 44. 
4 Op.cit., p. 46. 
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determinado momento histórico vivido por determinada socie-

dade. Por isso mesmo é que, em rigor, a teoria do direito não é 

uma teoria da justiça, porém ― na dicção de Habermas 

[1992:241] ― uma teoria da prestação jurisdicional e do dis-

curso jurídico5. 

Malgrado, em determinados momentos históricos de um 

país, ser evidente a condição de uma sociedade órfã, o Judiciário 

não deve se tornar o “superego da sociedade”, por meio de in-

terpretações que extrapolem os limites da lei, porque essa não é 

sua função constitucional, como diria INGEBORG MAUS: 
[...] Quando a Justiça ascende ela própria à condição de mais 

alta instância moral da sociedade, passa a escapar de qualquer 

mecanismo de controle social ― controle ao qual normalmente 

se deve subordinar toda instituição do Estado em uma forma 

de organização política democrática. No domínio de uma Jus-

tiça que contrapõe um direito ‘superior’, dotado de atributos 

morais, ao simples direito dos outros poderes do Estado e da 

sociedade, é notória a regressão a valores pré-democráticos de 

parâmetros de integração social6. 

A solidez de um Estado Democrático de Direito deve ser 

cimentada pela fiel observância à Constituição da República, no 

que emerge a grande responsabilidade do Poder Judiciário, cujos 

membros devem transmitir serenidade e segurança à sociedade 

autorizadora do fictício contrato social de JEAN-JACQUES ROUS-

SEAU
7, pois, a se permitir um Estado desprovido de freios, o 

                                                   
5 GRAU, Eros Roberto. Por Que Tenho Medo dos Juízes (a interpretação/aplicação 
do direito e os princípios). 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 17. 
6 MAUS, Ingebord. Judiciário como Superego da Sociedade. O papel da atividade 
jurisprudencial na ‘sociedade orfã’. Disponível em: <http://novosestu-
dos.uol.com.br>. Acesso em: 14 jul. 2016. 
7 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. Princípios do Direito Político. São 
Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 126-7.  “Por fim, quando o Estado, à beira da ruína, 
já não subsiste senão por uma forma ilusória e vã, quando o vínculo social se rompeu 

em todos os corações, quando o mais vil interesse se pavoneia impudentemente com 
o nome sagrado do bem público, então a vontade geral emudece a todos, guiados por 
motivos secretos, jão não opinam como cidadãos, como se o Estado jamais tivesse 
existido, e fazem-se passar fraudulentamente, sob o nome de leis, decretos iníquos 
cuja única finalidade é o interesse particular”. Decorre daí que a vontade geral esteja 
aniquilada ou corrompida? Não. Ela é sempre constante, inalterável e pura, mas está 
subordinada a outras que a sobrepujam. [...]” 
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apontado pacto social tende à derrocada, convolando-o no tão 

temido LEVIATÃ de THOMAS HOBBES DE MALMESBURY
8. 

 

2 SISTEMAS JURÍDICOS 

 

Para compreendermos de onde surgem novas modalida-

des (extensivas) de condução coercitiva no processo penal bra-

sileiro, além daquelas exatamente previstas no direito objetivo, 

é preciso, antes, trazermos a lume breves conceitos de sistemas 

jurídicos. 

A preocupação quanto à noção de sistemas está em pre-

venir equívocos correntes que soem acontecer entre operadores 

do direito, quando realizam comparações exemplificativas de 

modelos processuais de países diversos para argumentar que um 

seja mais profícuo que outro, quando, a rigor, os sistemas jurídi-

cos são completamente diversos e incompatíveis.  

Porém, quando se remete referido termo para o sentido 

jurídico, transmuda-se a complexidade em defini-lo porque não 

há sentido consolidado na doutrina. MAURO FONSECA AN-

DRADE
9 assinala: 

Autores consagrados, como Habermas e Luhmann, apesar de 

tratarem o tema com profundidade, em nenhum momento de-

finiram, de forma clara e direta, o conceito de sistema jurídico. 

Por outro lado, também, se observa que, entre aqueles que se 

arriscaram a defini-lo, não se encontra um conceito unívoco de 

sistema jurídico. Ao contrário, se observa a existência de uma 

polissemia conceitual, fenômeno que, para a doutrina especia-
lizada, é fruto da ausência de um estudo mais profundo sobre 

o tema, da particular visão do investigador ou do período his-

tórico analisado. [...] 

De qualquer sorte, em termos singelos, pode-se dizer 

                                                   
8 HOBBES, Thomas. Thomas Hobbes de Malmesbury. Leviatã ou matéria, forma e 
poder de um estado eclesiástico e civil. 3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 77. 
9 ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas Processuais Penais e seus Princípios Reito-
res. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2013. p. 37-8. 
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que, para a Ciência Jurídica, sistema é algo construído racional-

mente pelo jurista, com o fito de unir as partes do objeto estu-

dado, formando um todo, ou seja, um conjunto de enunciados 

lógicos emitidos pelo jurista diante da ordem jurídica, que tem 

valor descritivo ou informativo. 

Mas, é possível dizer que, no atual estádio do Estado De-

mocrático de Direito, as decisões judiciais devem conter a fun-

damentação satisfatória a assegurar total compreensão do livre 

convencimento do juiz e das regras e princípios que se entenda 

aplicáveis ao caso concreto, máxime nos casos difíceis. Alerta 

LENIO LUIZ STRECK
10: 

Isso significa que, para além da cisão estrutural entre casos 

simples e casos difíceis, não pode haver decisão judicial que 
não seja fundamentada e justificada em um todo coerente de 

princípios que repercutam a história institucional do direito. 

Desse modo, tem-se por superada a discricionariedade a partir 

do dever fundamental de resposta correta que recai sobre o juiz 

no contexto do paradigma do Estado Democrático de Direito. 

Tal preocupação se dá porque não se pode confundir o 

avanço da teoria dogmática na interpretação da norma com a to-

tal liberdade de decidir dos juízes em franca discricionariedade, 

ou mediante o descabido ativismo judicial, que se dá em fla-

grante violação ao princípio da separação dos poderes, dentre 

outros, ou mediante decisões que, equivocadamente, invocam 

teorias oriundas de sistemas jurídicos alienígenas e de total in-

compatibilidade ao sistema jurídico brasileiro, demonstrando 

desconhecimento teórico do operador do direito nas matérias 

propedêuticas.  

Portanto, para se afirmar que há similitude técnica entre 

dois sistemas jurídicos de países distintos, é preciso que o ope-

                                                   
10 STRECK, Lenio Luiz. O (Pós-)Positivismo e os Propalados Modelos de Juiz (Hér-
cules, Júpiter e Hermes) – Dois Decálogos Necessários. STRECK, Lenio Luiz. O 
(Pós-)Positivismo e os Propalados Modelos de Juiz (Hércules, Júpiter e Hermes) – 
Dois Decálogos Necessários. Disponível em: <http://www.direitocontempora-
neo.com>. Acesso em: 7 de jun. 2016.  
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rador os depure verticalmente, a partir das Constituições, cote-

jando todas as estruturas, sistemas e subsistemas, para, somente 

ao final desse processo de investigação, chegar-se à conclusão 

da compatibilidade ou não. Há sistemas que, de antemão, já se 

afiguram incompatíveis, como, por exemplo, entre os que ado-

tam o common law e o civil law. 

 

3 O SISTEMA JURÍDICO AMERICANO E SUA INCOMPA-

TIBILIDADE COM O SISTEMA BRASILEIRO 

 

No sistema americano (direito consuetudinário), o Judi-

ciário tem amplitude maior em suas decisões na medida em que 

opera com os precedentes judiciais e as watershed cases. Isso 

porque o sistema norte-americano baseia-se em uma Constitui-

ção de pouquíssimos artigos, ou seja, em uma Constituição sin-

tética e complementada pela Declaração de Direitos (Bill of 

Rights), documento ratificado em 15 de dezembro de 1791, in-

tegrado por emendas― ao contrário da nossa, de conteúdo ana-

lítico e programático.  

Oportuno dizer que a perspectiva da Bill of Rights é da 

visão federalista e da proteção dos direitos individuais frente ao 

estado americano. Esse sistema se difere do brasileiro, por-

quanto, entre nós, o juiz se adstringe à interpretação do direito 

positivo, sem maiores amplitudes, na medida em que o Poder 

Constituinte Originário optou pela adoção de um modelo de 

constituição analítica. Para JOSÉ AFONSO DA SILVA
11: 

O constituinte rejeitou a constituição sintética, que é constitui-

ção negativa, porque construtora apenas de liberdade-negativa 

ou liberdade-impedimento, oposta à autoridade, modelo de 

constituição que, às vezes, se chama de constituição garantia 

(...) Assumiu o novo texto a característica de constituição-diri-

gente, enquanto define fins e programa de ação futura, menos 

no sentimento socialista do que no de uma orientação social 

                                                   
11 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1992. p. 8. 
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democrática imperfeita, reconheça-se. 

Daí já se denota a flagrante distinção entre o sistema ju-

rídico brasileiro e o sistema jurídico americano, de tal arte a “im-

portar-se” a Teoria dos Poderes Implícitos sem que, previa-

mente, o intérprete busque conhecer suas raízes. 

Segue-se que, dentro do sistema civil law ― adotado 

pelo ordenamento jurídico pátrio ―, não cabe ao juiz criminal 

investigar institutos processuais adotados na legislação aliení-

gena por total incompatibilidade sistêmica. Em GUILHERME DE 

SOUZA NUCCI: 
O Direito brasileiro adota o sistema denominado civil law (em 
tese), vale dizer, o sistema codificado. Nossos magistrados de-

vem ser ‘escravos’ da lei. De onde o Judiciário retira a sua le-

gitimidade para atuar? Afinal, seus membros não prestam con-

tas à sociedade de maneira direta: não são eleitos pelo povo. A 

legitimidade da sua atuação advém do cumprimento estrito da 

Constituição ― elaborada pelos representantes do povo ―, 

bem como das leis ―, igualmente constituídas pelo Parlamento 

e sancionadas pelo Executivo (sob eleição do povo). Mas o que 

se sabe, na prática, é a fuga da legalidade por meio da inter-

pretação, algo que não chama a atenção da sociedade leiga.  

Portanto, resta evidente o descabimento da “importação” 

de determinados institutos previstos em legislações estrangeiras, 

quando o subsistema do processo penal brasileiro é consubstan-

ciado na Constituição Federal e em seus princípios retores, den-

tre os quais o devido processo legal e a legalidade estrita.  

A questão da condução coercitiva sem prévia intimação 

do investigado, como tem sido autorizado ultimamente por al-

guns juízes brasileiros, é mais uma “importação” do sistema 

americano12, o qual é totalmente incompatível com nossa ordem 
                                                   
12 FEINMAN, Jay M. Law 101. 4. ed. New York: Oxford University Press, 2014. p. 

306-7: “(…) once the investigating officer is satisfied that there is probable cause to 
believe that buggsy held up the 7-Eleven, he will arrest him. Buggsy will be taken into 
custody (...) and booked by having his name and other information recorded (…)” 
TRADUÇÃO LIVRE; “(...) uma vez que o investigador está convencido de que existe 
uma causa provável para acreditar que o suspeito praticou o fato delituoso, ele vai 
prendê-lo. O suspeito será levado em custódia (...) e terá seu nome e outras informa-
ções registrados nos arquivos policiais (...)”. 
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jurídica, visto que, como cediço, entre nós, só há previsão ex-

pressa de condução coercitiva daquele que, intimado regular-

mente, deixa de comparecer injustificadamente, perante a auto-

ridade. De modo algum, nosso sistema jurídico admite que se 

busquem interpretações ampliativas ou baseadas em princípios, 

como, por exemplo, da proporcionalidade, quando, como dito, 

se trata de norma expressa, de conteúdo restritivo de liberdade. 

 

4 A CONDUÇÃO COERCITIVA NO PROCESSO PENAL 

BRASILEIRO 

 

Em linhas gerais, a condução coercitiva funciona no Pro-

cesso Penal, de sorte a impor o comparecimento perante a auto-

ridade daquelas pessoas que, regularmente intimadas, deixaram 

de apresentar-se injustificadamente (CPP, art. 411, § 7º13, e art. 

53514).  

Assim que, se o acusado não atender à intimação para o 

interrogatório, a autoridade poderá proceder à condução coerci-

tiva (CPP, art. 26015), conquanto essa disposição seja altamente 

questionável à luz da garantia constitucional do direito ao silên-

cio16, notadamente porque se consolidou o entendimento de que 

                                                   
 

 
13 BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 411. “’omissis’. § 7º Nenhum ato será 
adiado, salvo quando imprescindível à prova faltante, determinando o juiz a condu-
ção coercitiva de quem deva comparecer”. 
14  BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 535. “Nenhum ato será adiado, salvo 
quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva 
de quem deva comparecer”. 
15  BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 260. “Se o acusado não atender à inti-

mação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não 
possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença”. 
16 A despeito de o STF (HC n. 95.518/PR, j. 28-5-2013) e o STJ (AgRg na CR 
8.145/EX, j. 19-2-2014) ainda entenderem pela possibilidade de condução coercitiva 
do acusado, com base no artigo sobredito, entendemos, a contrario sensu, que o art. 
260 do Código de Processo Penal não se compatibiliza com a Constituição Federal, 
que garante o direito de o acusado permanecer em silêncio, de sorte que não tem ca-
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o interrogatório é, sobretudo, meio de defesa. 

O ofendido, caso deixe de comparecer à presença da au-

toridade, sem motivo justo, poderá ser conduzido (CPP, art. 201, 

§ 1º17)18. 

Quanto às testemunhas, caberá a condução coercitiva nas 

hipóteses em que, regularmente intimadas, deixarem de compa-

recer, caso em que o juiz ordenará o comparecimento em juízo, 

de forma impositiva (CPP, art. 21819). 

O perito que não comparecer perante a autoridade poderá 

ser conduzido (CPP, art. 27820). 

No processo penal brasileiro, essas são as únicas possi-

bilidades legais, à luz do direito positivo, de restrição à liber-

dade do indivíduo, por determinado tempo, para comparecer pe-

rante a autoridade. Vale lembrar que, à vista do princípio da le-

galidade, não é tolerável qualquer forma de intepretação exten-

siva da norma que possa afetar a liberdade de locomoção de pes-

soa submetida ao processo penal, seja investigado, ofendido, tes-

temunhas, perito ou outros. Menciona GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI: 
                                                   
bimento conduzi-lo sob vara para ato em relação ao qual demonstrou nítido desinte-
resse em comparecer. Sequer no plenário do Tribunal do Júri, atualmente, o acusado 
é obrigado a comparecer. Assim, a leitura a ser feita do mencionado art. 260 deve ser 
da condução coercitiva apenas, se for o caso, para o interrogatório de qualificação. 
Nesse sentido, GUILHERME MADEIRA DEZEM, in Curso de Processo Penal. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 559. 
17 BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 201. “’omissis’. § 1º Se, intimado para 
esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à 
presença da autoridade”. 
18 Sobre o ofendido, há grande debate atual sobre a obrigatoriedade de prestar depoi-
mento, pois a tendência atual é prestigiar os direitos inerentes à vítima, dentre os quais 
respeitar seu direito de não querer prestar depoimento quando isso possa para ela cau-
sar revitimização. Nesse sentido, GUILHERME MADEIRA DEZEM, na obra citada, p. 579-

80. 
19 BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 218. “Se, regularmente intimada, a teste-
munha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à auto-
ridade policial a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de 
justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública”.  
20 BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 278. “No caso de não comparecimento 
do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução”. 
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Não existe, no ordenamento jurídico, outra forma de condução 

coercitiva. É inexistente a fórmula inventada por alguns de se 

determinar diretamente a condução coercitiva de qualquer pes-

soa para ser ouvida como testemunha em certo lugar. Portanto, 

se isto ocorrer, configura evidente abuso de autoridade21.  

Não obstante, nos últimos tempos, tem-se visto, com 

enorme preocupação para a teoria do direito constitucional, al-

gumas decisões judiciais que estão a transbordar as apontadas 

previsões legais de condução coercitiva.  

Em outras palavras: por decorrência de eventuais inves-

tigações criminais, alentadas, em geral, pela mídia interessada 

em obter altos índices de audiência, decisões acabam por autori-

zar buscas e apreensões, prisões preventivas e temporárias e 

(agora) a condução coercitiva como uma nova medida justifi-

cada por alguns juízes para evitar a prisão cautelar, como se tra-

tasse de um novel instituto de color mais benéfico ao investi-

gado. Neste particular, se o fundamento é este, estamos diante 

de uma situação mais absurda ainda, pois se cria, por via oblíqua, 

uma nova espécie de medida cautelar pessoal, qual seja, medida 

substitutiva de prisão preventiva por criação judicial, contexto 

que não deixa de retroceder à vetusta e odiosa “prisão para ave-

riguação”. 

Referida criação judicial afigura-se flagrantemente ilegal 

ante a visão vertical de interpretação constitucional do Processo 

Penal, por reluzente afronta, dentre outros, aos princípios do de-

vido processo penal e da legalidade estrita. 

No luminar do devido processo penal, provimentos esta-

tais dessa ordem acabam por criar hipóteses novas de restrições 

(diga-se) judiciais ― e não legais ― de liberdade de locomoção, 

para além daquelas expressamente trazidas ao direito positivo 

pelo Poder legitimado para tanto (Legislativo). 

A subversão, pelo Judiciário, da função Legislativa, vi-

ola a tão cara conquista da tripartição das funções estatais do 

                                                   
21 NUCCI, Guilherme de Souza. Direitos Humanos versus Segurança Pública. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016. p. 126. 



_304________RJLB, Ano 4 (2018), nº 1 

 

 

Poder, cujo escopo sempre foi, nomeadamente, prevenir exces-

sos do poder estatal por seus agentes (Teoria dos Freios e Con-

trapesos), consoante clássica lição de MONTESQUIEU: 
Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de Magistra-

tura, o Poder Legislativo é reunido ao Executivo, não há liber-
dade. Porque pode temer-se que o mesmo Monarca ou o 

mesmo Senado faça leis tirânicas para executá-las tiranica-

mente. 

Também não haverá liberdade se o Poder de Julgar não estiver 

separado do Legislativo e do Executivo. Se estivesse junto com 

o Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos 

seria arbitrário: pois o Juiz seria o Legislador. Se estivesse 

junto com o Executivo, o Juiz poderia ter a força de um opres-

sor. 

Estaria tudo perdido se um mesmo homem, ou um mesmo 

corpo de principais ou de nobres, ou do Povo, exercesse estes 

três poderes: o de fazer as leis; o de executar as resoluções pú-
blicas; e o de julgar os crimes ou as demandas dos particula-

res22. 

Nesse sentido, o equívoco parece ocorrer na medida em 

que a teoria do direito não se confunde com a teoria da justiça  

― e aqui se está a aludir ao delicado debate entre os conceitos 

de “justiça” e de “direito”.  

Por isso, é preciso que o processo penal retome seu ver-

dadeiro eixo de ritual de exercício de poder dentro do mosaico 

da democracia, sob pena de transformar-se em instrumento con-

creto de exercício autoritário de poder. Os juízes devem aplicar 

a lei, de conformidade com a produção legislativa de seu país, 

pois esta, bem ou mal, constitui o produto pronto e acabado do 

Legislativo da República, sob cujo arcabouço instrumental o Ju-

diciário deve deduzir a jurisdição. Não lhes cabe substituir-se à 

função legislativa, ainda quando reputem que as leis são obsole-

tas, inócuas ou fracas, nomeadamente no âmbito do direito penal 

e do direito processual penal.  

 

                                                   
22 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O Espírito das Leis. Introdução, 
tradução e notas de Pedro Vieira Mota. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 165. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O Processo Penal brasileiro está amalgamado à alta carga 

axiológica da Constituição Federal de 1988, cuja roupagem his-

tórica conquistada a duras penas é de um Estado Democrático de 

Direito.  

Referida modelagem constitucional, porque de color hí-

gido, põe-se a recomendar a salvaguarda dos direitos fundamen-

tais, sobretudo nos momentos de crises institucionais, como as 

que o Estado brasileiro tem vivenciado nos últimos tempos. A 

solidez do Estado de Direito é testada em momentos deste jaez, 

pelo que se verifica flagrante equívoco buscar-se um Estado de 

Exceção para os direitos e garantias fundamentais como forma 

paliativa de resolução de problemas sócio-político estruturais do 

país.  

O Poder Judiciário, porque desenvolve função eminente-

mente técnica ― daí por que seus membros não são eleitos pelo 

povo e não exercem representação popular ―, deve, em momen-

tos como este, continuar a exercer seu papel de intérprete da lei, 

já que a extrapolação, para substituir-se ao legislador, configura 

perigoso caminho em direção ao autoritarismo, com a agravante 

de que, muitas vezes, isso ocorre de maneira até inconsciente, ao 

contrário do que ocorria outrora na história.  

Nessa ordem de ideias, é preciso que o operador do di-

reito tenha em mente a noção de sistemas jurídicos porque exa-

tamente pela desconsideração desta temática é que muitos equí-

vocos podem ocorrer de maneira involuntária, pois, como dito 

neste artigo, a invocação de outros sistemas jurídicos exige co-

tejamento altamente técnico pelo operador, especialmente pelo 

juiz, ao distribuir a jurisdição.  

A condução coercitiva, na seara do processo penal brasi-

leiro, sem prévia intimação do investigado ou acusado, como 

tem sido ultimamente autorizado por alguns juízes, configura  
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mais uma espécie de “importação” equivocada de sistemas jurí-

dicos incompatíveis, máxime do sistema americano. No direito 

positivo brasileiro, a condução coercitiva funciona no Processo 

Penal, de modo a impor o comparecimento perante a autoridade 

daquelas pessoas que, regularmente intimadas, deixaram de 

apresentar-se injustificadamente (CPP, art. 411, § 7º, e art. 535), 

pelo que, se o acusado não atender à intimação para o interroga-

tório, a autoridade poderá proceder à condução coercitiva (CPP, 

art. 260).  

No processo penal brasileiro, essas são as possibilidades 

legais, à luz do direito positivo, de restrição à liberdade do in-

divíduo, por determinado tempo, para comparecer perante a au-

toridade. Vale lembrar que, à vista do princípio da legalidade, 

não é tolerável qualquer forma de intepretação extensiva da 

norma que possa afetar a liberdade de locomoção de pessoa sub-

metida ao processo penal, seja investigado, ofendido, testemu-

nhas, perito ou outros. 

As hipóteses de condução coercitiva no ordenamento ju-

rídico pátrio são aquelas previstas taxativamente em lei, por 

constituírem medidas restritivas de liberdade de locomoção, 

logo, insuscetíveis de interpretações extensivas.  

Os juízes devem aplicar a lei, de conformidade com a 

produção legislativa de seu país, pois esta, bem ou mal, constitui 

o produto pronto e acabado do Legislativo da República, sob 

cujo arcabouço instrumental o Judiciário deve deduzir a jurisdi-

ção. A subversão, pelo Judiciário, da função Legislativa, viola a 

tão cara conquista da tripartição das funções estatais do Poder, 

cujo escopo sempre foi, nomeadamente, prevenir excessos do 

poder estatal por seus agentes. 
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