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Em certa cidade brasileira, um advogado, cumpridor 

de seus deveres profissionais, recebera a visita de um 

senhor que o procurava a fim de que o causídico pudesse 

aceitar o patrocínio de uma causa que considerava um 

pesadelo familiar, na área criminal. 

Narrara minuciosamente ao patrono o drama do qual 

era protagonista seu próprio filho, tendo já o cliente 

passado por outros advogados, sem qualquer esperança de 

uma solução para seu filho, o acusado. 

Depois de examinar o caso, com muito cuidado, 

resolvera o profissional aceitar a incumbência, acordando-

se, na mesma ocasião, modestos honorários, de vez que o 

cliente era amigo comum de um grande amigo do 

advogado a quem lhe recomendara. 

Mãos à obra de imediato. Interrogatório constante dos 

autos nada favorável a seu novo cliente. 
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Inexistência de “Alegações Preliminares”, 

consequentemente, nenhuma testemunha arrolada no 

processo. 

Sumário de Culpa, já com o novo advogado, sem 

qualquer anormalidade. 

Alegações Finais, tudo nos termos de praxe, na forma 

do Código de Processo Penal. 

A nova defesa pugnava pela absolvição do 

denunciado, por força de evidente demonstração da 

inimputabilidade do acusado, demonstrada 

meridianamente pelo laudo psiquiátrico juntada aos autos. 

O MP, por outro lado, esposou a tese da plena 

imputabilidade, por entender que a “psicopatia” constante 

do laudo, não era, em seu douto entendimento”, suficiente 

para comprometer inteiramente a capacidade de entender o 

caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 

esse entendimento”. 

Conclusos os autos para a sentença, o emérito 

julgador inclinou-se pela tese da semi-imputabilidade do 

agente, nos termos do parágrafo único do art. 26, do 

Código Penal, impondo-lhe uma pena de dois anos de 

privação de liberdade, transformada em Suspensão 

Condicional da Execução da Pena, pelo período de quatro 

anos. 
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Decorrido o prazo legal, foi interposto o Recurso de 

Apelação, em que a defesa manteve a tese da 

inimputabilidade do agente, nos termos do caput do art. 26 

do CP. 

 O Egrégio Tribunal de 2ª Instancia, depois de 

marcar e remarcar a sessão de julgamento por cerca de 

cinco vezes, confirmou a sentença recorrida  de dois votos 

contra um. 

Lógica e processualmente, partiu a defesa para os 

Embargos, quando as Câmaras Reunidas, á unanimidade 

de seus pares deram provimento ao recurso para absolver 

o embargante, com base na tese da inimputabilidade 

arguida pela defesa desde o inicio, acolhendo, a preliminar 

do “Perdão do Ofendido”, aceito, na forma do que dispõe 

o art. 105 do CP. Preliminar que se consubstanciou, tendo 

em vista que o ofendido, mesmo intimado a se pronunciar 

sobre a Apelação, não compareceu aos autos e, 

posteriormente, nos Embargos, a pedido da defesa, 

ofereceu declaração de que, como, no Juízo Cível, havia 

recebido a reparação dos danos sofridos, por ocasião do 

fato delituoso, desistia da ação penal, perdoando o 

ofensor. 

Transitada em julgada a respeitável decisão, feliz da 

vida, o advogado deu noticia do consagrado desfecho à 

família do cliente, inclusive, remetendo-lhe cópia dos 
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votos do relator, revisor, amplamente favoráveis e do 

Acórdão, oportunidade em que propôs um encontro com 

os responsáveis para recebimento do final dos honorários 

verbalmente combinados, por se tratar de pessoa que se 

tornaram, em razão do apresentador, amigo comum, 

também amigos. 

Vale esclarecer que o processo foi longo, durante 

cerca de mais de dois anos, tendo sido adiadas as sessões 

por diversas vezes, tempo em que advogado era 

profissional no processo e consolador dos pais do acusado 

que viviam desesperados aguardando que se pusesse fim a 

seu pesadelo. 

Tudo bem feito e melhor acabado, o advogado 

recebera um convite do genitor do querelado, a fim de 

comparecesse a seu apartamento, às vinte horas, de 

determinado dia, para receber o restante dos honorários 

devidos, sob a justificativa de que se encontrava 

trabalhando em outro município, na qualidade de 

psiquiatra e que só poderia estar em casa, nesse horário, 

para pagar os honorários devidos.  

O profissional advocatício, autônomo, que vivia de 

seu oficio honesto e sério, tendo direito a receber o fruto 

de seu longo e exaustivo trabalho, dirigiu-se á hora 

marcada para a residência do patrocinador da causa do 

filho absolvido recentemente. 
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Ao chegar a residência dos familiares de seu antigo 

cliente, e ainda devedor e confidente, às vinte horas, 

conforme determinado ocorreu a seguinte cena 

constrangedora e vitimizadora.  

Disse-lhe o dono da casa, ao receber o advogado, 

abrindo-lhe a porta, com uma voz autoritária e com um 

tom de timbre cavernoso “por favor, doutor, antes de 

entrar em minha casa, tire seus sapatos, pois pertenço a 

uma seita religiosa, onde em casa não nos é permitido 

andar calçado”. 

Num primeiro momento, surpreendido, o advogado 

imaginou que se tratasse de um gracejo, mas diante das 

circunstancias, já um pouco apavorado, diante de um 

“estou falando sério”, o advogado, já meio assustado, 

decalcou-se. 

Em seguida, o dono da casa fechou a porta e colocou 

as chaves da porta no bolso da algibeira. 

O advogado, deu uma vista de olhos no restante da 

sala e notou que todas as janelas da sala de um prédio de 

quatro andares, encontravam-se hermeticamente fechadas, 

em que pese tratar-se de uma noite de muito calor e sem ar 

refrigerado no recinto. 

Convidado a se assentar em frente de uma mesa 

redonda, vis-à-vis com o seu “sequestrador”, este foi logo 
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entregando-lhe uma folha de papel com uma declaração de 

que o caso estava encerrado, portanto, sem mais efeito a 

procuração que lhe fora outorgada para acompanhar o caso 

com seu filho, ao que o advogado, apavorado, de imediato, 

assinou a referida folha, ouvindo a seguinte história 

contada em tom de voz, verdadeiramente, de timbre de um 

ser paranoico. 

“Doutor..., o senhor deve saber que sou um homem, 

pela minha profissão e função, de muito prestigio e de 

muita influência no Tribunal de Justiça deste Estado. Em 

razão disso, gostaria de lhe dizer que a absolvição de meu 

filho não se deve a nenhum trabalho profissional seu, mas 

pelo prestigio que usufruo junto aos juízes... Por essa 

razão, nada mais lhe devo”. 

Diante do exposto, o advogado sequestrado (cárcere 

privado, previsto no art, 148 do CP), uma vez que se 

encontravam as portas e janelas fechadas e a chave do 

apartamento no bolso da algibeira do proprietário 

sequestrador, ouvindo um discurso inteiramente 

paranoico, sem outra alternativa, não lhe restou senão 

concordar com tudo, pedir licença e que pedindo que se 

lhe abrisse a porta e se retirasse imediatamente, tão logo a 

porta do apartamento lhe fora aberta, e com os sapatos nas 

mãos, “em respeito ao ritual religioso”, talvez satânico de 

seu  ex-constituinte, voltar para casa, com vida, graças a 

Deus. 
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Registrar a ocorrência ? 

Onde a prova do ato ?  

Serviu o fato apenas para que, lamentavelmente, se 

enriquecesse a coletânea de histórias e casos de 

vitimização, tão constantes no estudo da Vitimologia e no 

elenco de pessoas sem dignidade. 

 

*(Texto retirado do livro “Vitimologia: Evolução no 

Tempo e no Espaço” de autoria do Professor Heitor 

Piedade Jr.) 

 

Rio de Janeiro, julho de 1997. 

 


