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O processo penal de hoje, com toda a interferência 
midiática e da opinião pública e, ainda, após o apri-
moramento do meios de investigação e fortalecimen-
to dos órgãos de persecução penal, exige um proce-
dimento mais coadunado com a velocidade do fluxo 
de informações na sociedade. Não há mais lugar para 
a lentidão e ineficiência dos antigos feitos criminais, 
muitos dos quais submetidos à ocorrência da prescri-
ção da pretensão punitiva. Como ceder a essa pressa 
constante da sociedade moderna, com a consciência 
de que o processo penal precisa, sim, tornar-se mais 
eficaz, mas não pode se descuidar do tempo da defesa, 
é um desafio a ser enfrentado. É necessário e urgente 
voltar o olhar para algumas práticas corriqueiras nas 
ações penais que, sob o argumento de trazerem efi-
ciência e celeridade, têm representado desequilíbrio 
entre as partes processuais, em prejuízo do direito de 
defesa. O presente livro analisa algumas dessas situ-
ações – previstas na legislação ou consolidadas pela 
jurisprudência brasileira – e se propõe a discutir 
equívocos e apontar soluções. Até porque, o caminho 
para uma justiça célere não pode ignorar os fins do 
processo penal e a sentença eficiente é aquela adota-
da sob a égide de todas as garantias constitucionais. 
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“(...) Fernando Pessoa, no Livro 
do Desassossego, nos diz algo sem 
par: “Tenho fome da extensão do 
tempo, e quero ser eu sem condi-
ções”. Isto significa que o ser hu-
mano existe no tempo e sua subs-
tância só se torna plena nele. Tal 
também o é o processo penal, pois 
para que ele seja pleno, é necessá-
rio oferecer-lhe o tempo devido. 
E essa é a substância da pesquisa 
que inaugura a Cathedra Prima!”
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