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RESUMO: Ao reafirmar-se como Estado Democrático de Direito pela 
Constituição Federal de 1988, o Brasil reiterou na própria Lei Fundamental a 
importância do processo como instrumento de realização de justiça quando se 
trata da produção de qualquer comando de cunho normativo. Com efeito, 
tratando-se especialmente do processo jurisdicional de natureza penal, a 
Constituição apresenta extenso rol de garantias de efetivo acesso à justiça, tais 
como o direito à ampla defesa, ao contraditório, e o julgamento por um juiz 
imparcial que se oriente por regras pré-estabelecidas, vedado o juízo ou Tribunal 
de exceção. Não há dúvida que essa gama de garantias integra o rol de direitos 
humanos indispensáveis à promoção da dignidade daqueles que figuram como 
réus em ação penal. O aprimoramento das instituições e órgãos de controle da 
administração pública, aliado aos ditames de transparência e compliance, fez 
avolumarem-se os processos criminais decorrentes de atos de corrupção e 
lavagem de dinheiro, o que nesse início de século XXI ficou evidente no Brasil, 
sobretudo a partir do julgamento do conhecido caso do “mensalão” pelo Supremo 
Tribunal Federal (Ação Penal 470 STF). Sabe-se que esses crimes (conhecidos 
como de “colarinho branco”) são sofisticados, em regra perpetrados com auxílio 
de profissionais e conhecedores dos sistemas jurídico, contábil, bancário e fiscal, 
exigindo igual sofisticação por parte de quem atua na investigação e acusação 
dos indiciados, considerando a repressão a tais crimes, medida que exige o agir 
rigoroso e organizado do Estado, atendendo aos imperativos do interesse 
público. É nesse contexto que analisamos os processos penais movidos contra 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto os defensores do réu alegam 
seguidas infrações ao devido processo legal (tendo por escopo divulgação ilegal 
do conteúdo de interceptações telefônicas, escutas clandestinas, apreensões 
feitas nos escritórios dos advogados, conduções coercitivas imotivadas, 
revogação de decisão de Tribunal de 2ª Instância por juiz monocrático, etc), o 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região afirma que a chamada força tarefa da 
operação “Lava-Jato” não precisa seguir as regras do processo comum, 
afirmando a instrumentalidade das formas a partir da ideia de que os processos 
“trazem problemas inéditos e exigem soluções inéditas”. Assim, em sede de 
pesquisa, surge o seguinte problema: a elasticidade do processo penal, sob a 



ótica da instrumentalização, atende aos preceitos de Direitos Humanos quando 
privilegia o interesse público e o combate à corrupção, em detrimento dos direitos 
individuais de defesa na medida em que comporta juízos de exceção, ou o 
individualismo enunciado por Émile Durkheim quando da defesa dos Direitos do 
capitão francês Alfred Dreyfus, são os limites da instrumentalidade do processo 
penal? Como hipótese, tendemos a atrelar a defesa dos Direitos Humanos à 
proteção dos direitos individuais do réu, ainda que a força tarefa da Lava-Jato 
afirme, por vezes com respaldo do Supremo Tribunal Federal, o preceito de in 
dubio pro societate. Como metodologia dessa pesquisa, que se inicia, adota-se 
o estudo de caso e o método dedutivo para, se não o generalizar, reconhecer 
suas premissas como tendência do direito brasileiro. 
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