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servir como fonte de consulta para todos que trabalham com o tema ou por ele 
têm interesse. Para tanto, a ênfase está em reunir o conhecido já produzido sobre 
cada um dos pontos. O foco está na jurisprudência': 

Daniel trata de importantes temas com profundidade e, ao mesmo tempo, 
com leveza, levando ao leitor a interpretação mais recente dos Tribunais Superiores, 
sem descuidar de transmitir seu posicionamento pessoal. Enfrenta, com coragem, 
os mais diversos problemas atinentes ao processo criminal contra autoridades. 

A obra analisa os aspectos gerais do foro privilegiado para, depois, tratar das 
regras que disciplinam o assunto nos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal 
Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar), Tribunais Regio
nais Federais e Tribunais de Justiça. Mais adiante, o autor aborda o processo penal 
originário em cada tribunal, trazendo o que há de mais recente na jurisprudência. 

O leitor se deparará, ainda, com a análise de dois grandes assuntos que não 
são bem delimitados pela lei do processo nos tribunais: a investigação preliminar 
e a ação penal originária. E, nesse campo, Daniel empresta toda sua experiência 
para tratar de uma gama de questões de difícil solução, trazendo a jurisprudência 
atualizada e as recentes discussões acerca do sentido que se deve emprestar à norma 
constitucional no que se refere ao foro privilegiado. 

Por fim, o livro contém o estudo de alguns aspectos relevantes da condenação 
em ação penal originária, passando pela aplicação da pena, pelos recursos e meios 
de impugnação, como habeas corpus, pelo mandado de segurança e reclamação, 
sem esquecer da execução penal e de seus conhecidos problemas, entre os quais 
se destacam a execução das penas na pendência de recurso e a inelegibilidade. 

Em síntese: Daniel Marchionatti, com sua experiência e qualificação, dá um 
toque pessoal ao trabalho, o que ameniza a complexidade dos temas tratados e 
leva o leitor a querer sempre mais informações. As respostas são trazidas de forma 
direta e sem rodeios, travando verdadeira conversa com aquele que busca a solução 
para o seu caso particular. Este é, a meu ver, o ponto alto da obra: seu ineditismo. 
O leitor não encontrará nada semelhante nas prateleiras de livros jurídicos. 

A relevância do escrito é inconteste, não só para quem busca compreender o 
intrincado tema do processo penal contra autoridades, mas principalmente para 
quem procura a melhor solução para o caso concreto, razão pela qual deixo ao 
leitor o caminho aberto para mais rapidamente alcançar o resultado encontrado 
por mim: uma leitura praticamente ininterrupta do texto, em que o leitor é a todo 
tempo instigado a interagir com o autor, como se estivesse estabelecendo um pacto 
de cumplicidade com o que está sendo lido. 

Brasília, verão de 2019. 

Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura 
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