
Paráfrase: Em linguagem, maneira diferente de dizer algo que foi dito; frase sinônima de outra. É um 
substantivo feminino, um termo de 1720, do latim paraphrặsis, interpretação ou tradução livre.

A frase da epígrafe é, de fato, uma paráfrase.

Os cães ladram, e a caravana passa. Provérbio Árabe. Não importa o barulho dos cães, o seu latido, mesmo 
que alguns deles se julguem alimentados pelos restos que caíram da caravana. É também um provérbio 
Árabe: A mentira dá o almoço, mas dão dá o jantar.

Aí está; não apenas mentecaptos…

(...)

Pois a caravana passa. Mas não de soberba, de superioridade. Passa, corre! De medo! Bem que desejaria 
parar no oásis. Mas onde há cães, há homens. E esses homens é que a caravana teme. Pois, invertidos os 
papéis proverbiais, imediatamente descobrimos do que é composta essa caravana de camelos sarnentos, 
montados por malfeitores evadidos das galés de vários países, isso! Assassinos sem pátria, mercenários sem 
fé nem Deus, ladrões e estupradores, mercadores de escravos, traficantes de drogas do Oriente.

É por isso, por medo, e não por soberba, que a caravana passa. Passa sorrateira, escondendo-se atrás das 
dunas, até sumir nos desvãos da história.

Moral: Para uma caravana de degredados, todos os cães são cães policiais.
(Fábulas fabulosas – Os Cães ladram e a Caravana passa? Por Millôr Fernandes em Yahoo Respostas  
https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid. Setembro de 2009. Millôr Viola Fernandes, nascido no Rio de Janeiro em 
16 de agosto de 1923 e falecido em 27 de março de 2012, mais conhecido como Millôr Fernandes, foi um desenhista, humorista,
dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista brasileiro)

Discute-se crime de ação penal pública incondicionada, cujo encaminhamento se pode dar de ofício, por
requisição do MP ou a requerimento do ofendido ou seu representante legal. Segue-se o Inquérito Policial,
instrumento de natureza administrativa que tem por finalidade expor o crime em sua primeira fase, a fim de 
que se descubra a autoria, a materialidade, as circunstâncias do crime, além de provas, suspeitas, etc.
Existem dois momentos fundamentais previstos em lei para a persecução criminal: Logo após o 
conhecimento do fato e em Juízo, por iniciativa do Ministério Público ou do ofendido. É indispensável que o
processo se desenvolva no juízo competente, seja legítimo e legal. Segundo o artigo 5º, LIII, da 
Constituição Federal ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;  o inciso
LIV do mesmo artigo dispõe que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal.

Todo o procedimento deve observar o princípio da licitude das provas; a teor do artigo 5º, inc. LVI, da 
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(Em O Jornal Naciona de ontem, terça-feira, 11
de Julho, matéria de abertura

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid
https://br.answers.yahoo.com/


Constituição Federal, são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Sendo
intrinsecamente formal, o processo deve seguir todos os ritos que lhe são inerentes sob pena de invalidação. 
O inquérito, de seu turno, é apenas uma peça informativa, de auxilio ao MP para o oferecimento da 
denúncia, sendo esse o caso. Se o indiciado recusar-se a atender ao chamado da autoridade policial, pode 
esta determinar sua condução coercitiva nos termos do art. 260 do CPP, aplicável fase pré-processual, 
aplicáveis os Artigos 218 e 201, parágrafo único, do mesmo Instituto relativamente às testemunhas e, se for
o caso, às vítimas.

No dizer de Tourinho Filho, o inquérito tem por finalidade fornecer ao titular da ação penal, seja, o MP, nos 
crimes de ação pública, elementos idôneos que o autorizem a ingressar em juízo com a denúncia ou queixa, 
iniciando-se desse modo o processo.

No inquérito utiliza-se o in dubio pro societa (na dúvida, em favor da sociedade). Já em juízo segue-se o in 
dubio pro reu (na dúvida, em favor do réu).

(Remissão a jus.com.br – Jus Navigandi)

Alguns senhores reuniram-se para, em grupo, declarar que o Relatório não vale. Alguns senhores tomaram o
Brasil para si; têm suas próprias regras, às quais não importam a Constituição Federal, a lei, a lei penal, o 
Código de Processo Penal. Pois o Relatório foi perfeito, pertinente, lúcido, técnico como deve ser qualquer 
apreciação de indícios de crime.

Ouviram-se coisas de pasmar. Repito a expressão Roma locuta, causa finita; o Excelso Supremo Tribunal 
Federal já disse que as gravações da espécie são válidas, nada têm de ilegal. Na fase preliminar prevalece o in
dubio pro societa, o in dubio pro reu labora na esfera da ação penal propriamente dita. De todo modo, o que 
deveria ser demonstrado na fase atual o foi, fatos que se constituem indícios de crime. Não é o momento, 
nem sede probatória, de estabelecer-se culpa. As provas devem ser colhidas no inquérito. Ao foro 
competente incumbe a análise indicial final. Não está sendo discutida culpa, mas demonstrados indícios de 
crime. Fartos. Quem disse o que se ouviu não sabe do que fala ou moveu-se por razões extra-processuais, 
extra-penais, extra-direito? Há limites para tudo e eles precisam ser respeitados. No trato da questão há um 
aspecto profissional; um profissional do direito tem que dar tudo de si na defesa do seu cliente. Fora disso, o
que se patenteia é a tentativa de elidir responsabilidades, injustificados ensaios para proporcionar caminhos 
de fuga.

O cidadão probo, a cidadã proba não foge à busca da verdade na fase policial ou judicial, ao contrário. O 
inquérito e a ação constituem oportunidades valiosas para a demonstração de ausência de culpa, de 
inocência, de virtudes ou do estado de vítima de infâmia. Se isso ficar demonstrado, resta ao denunciado o 
direito de ação por denunciação caluniosa com todos os seus consectários, a suprema redenção de quem 
injustamente apontado como criminoso.

Cidadãs e cidadãos honestos e sérios não fogem da polícia ou do Judiciário. Ao reverso, esses são os 
refúgios naturais dos injustiçados. Por que fugir à investigação? Só os conscientes da culpa o fazem.
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