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RESUMO 

A concepção de legitimidade em um Estado Democrático de Direito, ensina Luigi Ferrajoli, 
está fortemente ligada ao respeito das garantias impostas pelos direitos fundamentais ao poder 
público em sua relação com a sociedade civil. O garantismo, elaborado em sua configuração 
contemporânea pelo professor da Università di Roma Tre, é um modelo-limite que busca 
mecanismos para superar a crise de legitimação enfrentada pela maioria dos modelos penais 
da atualidade. Para tanto, exige como condição para a aplicabilidade da pena pelo Estado a 
estrita observância de dez axiomas ordenados, logicamente concatenados, e garantias por eles 
expressadas, a saber, a retributividade, a legalidade, a necessidade, a lesividade, a 
materialidade, a culpabilidade, a jurisdicionalidade, o acusatório, o ônus da prova, o 
contraditório e a ampla defesa. Tais garantias , todavia, somente podem ser levadas a efeito no 
processo por uma defesa penal substancial e não meramente formal. Tendo em vista o seu 
caráter indisponível, aos que não puderem custear um advogado, deverá o Estado, por força 
do artigo 5° da Constituição da República, assegurá-la por meio da assistência jurídica penal 
integral e gratuita, que, assim como a defesa privada, sob pena de violação do primado da 
igualdade, deve ser efetiva na promoção de todos os princípios penais antes referidos. Tal 
direito, decorrência da própria lógica processual, chave para a realização do acesso à Justiça 
penal, que em tal seara é essencialmente direito à defesa, será denominado, neste estudo, de 
metagarantia, ou seja, uma garantia de garantias. Segundo a própria Carta Magna (art. 134), 
essa missão de efetivação do acesso à Justiça penal cabe à Defensoria Pública, Instituição que, 
tendo em vista o altíssimo número de cidadüos - no dizer de Cappelletti - "pobres em sentido 
legal" no Brasil, tem fundamental papel na concretização das garantias penais em nosso país, 
função diretamente ligada à noção de legitimidade da qual trata Ferrajoli. 

PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 

The concept of legitimacy in a Democratic State of Law, as Luigi Ferrajoli teaches us, is 
strongly linked to the respect to the guarantees that are imposed by fundamental rights to 
public power in its relation to civil society. The garantismo, elaborated in its contemporary 
configuration by the professor of the Università di Roma Tre, is a limit-standard that seeks 
mechanisms to overcome the legitimacy crises faced by the majority of criminal pattems 
today. In order to do this, it demands, as condition to criminal applicability by the State, the 
strict observation of ten axiomatic ordinances, logically concatenated, and the guarantees 
expressed by them, such as retribution character, legality, necessity, injurious character, 
materiality, culpability, jurisdictionally, ac:cusatory, onus of proof, contradictory and full 
defense. Nevertheless, these guarantees can be effective in the process for a substantial 
criminal prosecution and not for a merely formal one. Having in mind its unavailability 
character to those who cannot find a lawyer to promote it, the State must, by force of the 
article 5° of the Brazilian Republic Constitution, offer full and free criminal juridical 
assistance, that, as much as private defense, by penalty of violation of the primacy of equality, 
must be effective in the promotion of the criminal principies mentioned before. This right, by 
its own procedurallogics, main key to the realization of the access to Criminal Justice, that
contrary to Civil Justice - is essentially the right to defense, will be named, in this study, 
"metaguarantee", which means, guarantees' guarantee. Dueto the Carta Magna (article 134), 
this mission of effectiveness of the Crimilllal Justice belongs to Public Defender's Office, 
institution that, considering the high number of "in legal sense poor" citizens - by 
Cappelletti's words -, has fundamental role on the materialization of criminal guarantees in 
our country, function directly linked to the legitimacy of Ferrajoli's notion. 
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1 INTRODUÇÃO 

Luigi Ferrajoli, autor de Diritto e Ragione: teoría deZ garantismo penale, alerta 

desde as primeiras linhas de sua obra sobre o fato de que o Direito Penal, ainda que cercado 

por limites e garantias, conserva uma brutalidade intrínseca que faz problemática e incerta sua 

legitimidade moral e política. Ao afirmar que a pena é de fato uma segunda violência, que se 

integra ao delito e é programada e posta pela coletividade organizada contra um indivíduo, o 

professor da Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre toca em um ponto fulcral 

na delicada questão da legitimação do sistema penal e, por consequência, na legitimidade de 

um Estado Democrático de Direito. Isso porque o poder de julgar e castigar, lembra Ferrajoli, 

ao citar Montesquieu, é o mais terrível e odioso dos poderes, o que se exerce da maneira mais 

violenta, o que causa maior conflito na relação Estado-cidadão, assim como nas dicotomias 

autoridade/liberdade e segurança social/direiltos individuais. 

O poder de punir, ou ius puniendi, demanda, portanto, máxima atenção de todos 

em um Estado Democrático de Direito, o que obriga a própria estrutura jurídica a confirmar 

sua legalidade e sua validade nos planos formal e substancial do ordenamento, assim como 

determina que a estrutura jurídico-político-econômico-social confirme sua legitimidade. Para 

tanto, afirma Ferrajoli, além de o modelo jurisdicional vincular-se, para sua legitimação, à 

busca constante da verdade processual por meio das decisões judiciais, o próprio modelo 

normativo - além de obedecer a uma rígida lógica interna, observando o princípio da 

legalidade estrita, segundo a clássica fórmula nulla poena et nullum crimen sine lege - deve 

ser alicerçado na materialidade dos direitos fundamentais elencados em tratados 

internacionais e cartas constitucionais. Direitos do homem, democracia e paz, diz Norberto 

Bobbio, são necessários do mesmo movimento histórico; sem direitos do homem não há 

democracia, sem um movimento de democratização do sistema internacional, sem cidadãos 

com direitos reconhecidos historicamente nãlo há, portanto, paz possível. 

Antes de iniciar, contudo, é necessário ressaltar que a expressão garantia, 

segundo Ferrajoli, pode ser empregada em três acepções distintas: a primeira diz respeito ao 

caráter processual ou instrumental, respondendo à questão "como se expressam as 

garantias?"; a segunda tem uma conotação finalística, definindo como garantista um sistema 

que maximize a tutela dos direitos fundamentais; a terceira é gradual, pois, como define o 

autor de Direito e Razão, jamais serão realizadas todas as garantias, nem existirão sistemas 

perfeitos, apenas modelos com determinados graus de garantismo ou antigarantismo. Com 

efeito, é exatamente sobre a interdependência entre tais acepções, pela qual se conclui que só 
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possui alto grau de garantismo (e legitimação, portanto) um Estado que assegure efetivamente 

a seus cidadãos um processo penal com miíximo grau de tutela dos direitos do homem, que 

esta pesquisa pretende se debruçar. 

Nessa senda, tendo no horizonte a ideia de Bobbio insculpida na epígrafe deste 

estudo, de que o grande desafio dos Estados Democráticos de Direito hoje em dia não é mais 

a declaração dos direitos fundamentais, e sim a sua efetivação, e considerando a íntima 

relação que esse conceito tem com a legitimação de uma política criminal (e do próprio 

Estado), esse estudo pretende explorar a realização do acesso à Justiça penal no Brasil, cujo 

desafio, se sabe, é enorme. Devido à acentuada disparidade na distribuição de renda em nosso 

país, grande parte da população não tem acesso às vias tradicionais de promoção de Justiça, o 

que torna o desafio ainda maior. É o que Cappelletti, em sua clássica obra Acesso à Justiça, 

chama de "pobreza em sentido legal". Em se tratando de Direito Penal, devido às 

peculiaridades dessa esfera do Direito antes ressaltadas, tal fragilidade ganha um dimensão 

ainda mais cruel, o que reveste a questão de maior importância e urgência. 

Importante ressaltar desde já que o enfoque dado neste estudo é diferente da 

tradicional abordagem do acesso à Justiça (cível), mais comumente tratado pela doutrina e 

tema central de Acesso à Justiça, de Cappelletti e Garth, no qual o aspecto 

preponderantemente analisado é o de que "o sistema deve ser igualmente acessível a todos". 

No âmbito penal, como se evidenciará ao longo desta pesquisa, o conceito de acesso à Justiça 

não se relaciona ao direito de ação, e sim ao direito de reação, ou seja: significa basicamente 

um acesso ao direito de defesa. Isso porque, diferentemente do que ocorre nos processos 

cíveis, o cidadão não procura a Justiça criminal, salvo exceções, mas sim é "procurado" por 

ela, podendo sofrer graves consequências, que atingem o cerne dos direitos de liberdade, de 

modo que se pode afirmar que acesso à Justiça penal, paradoxalmente, pode chegar a ser o 

direito a não fazer parte do processo. 

Além disso, cotejando elementos essenciais das garantias penais que formam o 

ápice da estrutura de axiomas que compõem o sistema garantista de Ferrajoli, a saber o 

contraditório e a ampla defesa, buscar-se-á demonstrar nesta monografia que a defesa no 

processo penal deve revestir-se necessariamente de caráter substancial e será, sempre, 

indisponível. Dito de outra forma, à luz de tais garantias, há muito consolidadas nos modelos 

penais modernos erigidos sobre a tradição iluminista, uma defesa penal deve sempre se valer 

de todos os mecanismos idôneos para buscar a verdade processual (função cognoscitiva do 

juízo, segundo Ferrajoli), de modo a visar constantemente à produção de resultados que sejam 

individual e socialmente justos (o segundo enfoque dado ao conceito de acesso à Justiça dado 
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por Cappelletti). Com feito, o direcionamento dado ao tema nesta monografia conduz o estudo 

para um olhar sobre o processo como meio de busca da verdade, de modo a nunca perder de 

vista a ideia de uma ordem jurídica justa, ou seja, que minimize as possibilidades de erro e 

abuso na persecução penal e maximize as garantias do cidadão em face do ius puniendi. 

Nessa senda, para assegurar o direito à defesa aos brasileiros que comprovarem 

insuficiência de recursos para custear um advogado, a Constituição de República, em seu 

artigo 5°, inciso LXXIV, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica (não só judicial, 

portanto) integral (substancial) e gratuita. Ademais, como se lê no artigo 134 da Carta Magna, 

cabe à Defensoria Pública (e não aos defensores dativos) realizar tal função no Brasil, de 

modo que tem essa Instituição a importantíssima missão de, por meio de uma defesa penal 

pública substancial, assegurar todos os demais direitos fundamentais penalmente relevantes 

insculpidos em nossa Lei Maior. Sem essa proteção, de um ad vocatus capaz de promover 

uma defesa técnica e por ela assegurar as garantias penais e processuais penais, tais direitos 

inevitavelmente não passariam de um punhado de palavras rabiscadas em um pedaço de papel 

sem utilidade prática, como diz Ferrajoli. 

Para viabilizar tal problematização acerca do papel da defesa penal pública 

material na manutenção da igualdade em toda a "relação penal" pré-processual, processual e 

pós-processual e a consequente busca da verdade - que conduz à maior legitimação de um 

sistema jurídico-penal -, este estudo será dividido em duas partes. A primeira metade da 

pesquisa, dividida em dois capítulos, analis.ará a obra Direito e Razão, de Luigi Ferrajoli, na 

busca de um reconhecimento da teoria do mestre italiano, de modo a compreender o teórico 

Estado garantista ideal traçado por Ferrajoli. Posteriormente, com escopo de possibilitar uma 

aproximação do Estado brasileiro e seu sistema jurídico-penal com a teoria do garantismo, se 

buscará observar sua aplicabilidade ao modelo normativo pátrio, por meio do estudo da 

recepção de seus pilares (os direitos fundamentais) na Constituição Federal de 1988, mais 

especificamente dos princípios do contraditório e da ampla defesa, principais corolários do 

devido processo legal. Para tanto, o estudo se valerá da doutrina constitucional e processual 

penal nacional, em autores como Paulo Bonavides, José Afonso da Silva, Gilmar Mendes, 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Luciano Feldens e Aury Lopes Jr., dentre outros. 

A segunda parte da pesquisa se propõe a verificar a questão do acesso à Justiça 

penal como acesso a uma defesa pública substancial; primeiramente, por meio da análise 

conceitual do instituto, mormente de sua relação com o contraditório e a ampla defesa, para, 

em um segundo momento, verificar o grau ele efetivação no Brasil dos direitos e das garantias 

constitucionais com relevância penal estudadas na primeira parte, por meio da assistência 
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jurídica penal integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5°, inc. 

LXXIV/CF), a ser realizada pela Defensoria Pública (art. 134/CF), promovendo o que nesta 

pesquisa se denominará de metagarantia, ou uma garantia de garantias. Para tanto, se cotejará 

o estudo da doutrina clássica acerca do acesso à Justiça com o das garantias do contraditório e 

da ampla defesa e análise de sua efetivação em nosso país. Dessarte, uma ampla estruturação 

da Defensoria Pública, tema a ser abordado no último capítulo, exsurge como hipótese 

indutora de um efeito legitimador em nosso modelo penal, na medida em que a necessidade 

da prestação de uma defesa penal material pública ampla e irrestrita a quem não tem recursos 

para pagar um advogado decorre de imposição da própria lógica processual penal. 

Para conduzir a parte final do estudo, além da seminal obra Acesso à Justiça de 

Cappelletti, recorrer-se-á à clássica doutrina processual de Carnelutti e Foschini, bem como à 

ótica de autores nacionais como Ada Pellegrini Grinover, Aury Lopes Jr. e José Luís Mariani 

da Silva, de modo a estabelecer a relação entre as exigências do contraditório e da ampla 

defesa com a necessidade de um efetivo acesso à Justiça penal. A pesquisa se valerá ainda, 

para traçar um perfil da Defensoria Pública em nosso país, dos três Diagnósticos da 

Defensoria Pública no Brasil produzidos pe:lo Ministério da Justiça e de análise da legislação 

constitucional e infraconstitucional correlata e jurisprudência, em especial a ADI 4.270/SC, 

na qual o Supremo Tribunal Federal determinou ao Estado de Santa Catarina que 

implementasse a Defensora Pública. A fim de se construir uma perspectiva de um futuro 

próximo da defesa pública no país, fez-se breve estudo das principais propostas legislativas 

em andamento no Congresso Nacional relacionadas ao tema, em especial a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 207 de 2012, que trata da autonomia funcional e administrativa 

da Defensoria Pública da União (DPU), e o Projeto de Lei (PL) 4.367/2012, que visa à criação 

de cargos de Defensor Público Federal. 
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PARTE I 

O MODELO PENAL GARANTISTA 
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2 O GARANTISMO IDEAL DE FERRAJOLI 

"Todo ser humano acusado de um ato delituoso 
tem o direito de ser presumido inocente até que a sua 

culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, 
em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas 

todas as garantias necessárias à sua defesa." 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, artigo XI 

Norberto BOBBIO, no prefácio da primeira edição italiana de Diritto e Ragione, 

define o garantismo como a construção das colunas-mestras do Estado de Direito, que "tem 

por fundamento e fim a tutela das liberdlades do indivíduo frente às variadas forma de 

exercício arbitrário de poder, particularmente odioso no sistema penal". O jusfilósofo italiano 

traça uma definição extremamente elucidadora do garantismo, pois demonstra com admirável 

simplicidade a natureza cíclica da teoria de Ferrajoli, que se retroalimenta buscando nos 

direitos fundamentais argumentos para, através do sistema jurídico e da política criminal, 

assegurar a observância dos próprios direitos fundamentais do homem. Na busca de 

legitimição de um sistema juspolítico, a tutela garantista tem sua estrutura orientada por 

algumas diretrizes 1 essencialmente fundadas no princípio da legalidade (formal e substancial), 

assim como no princípio da jurisdicionalidade, ou seja, a possibilidade concreta de deduzir em 

juízo a pretensão emanada dos direitos fundamentais, especificamente pela busca da verdade 

processual, decorrente especialmente das garantias do contraditório e a ampla defesa, cume do 

sistema garantista. Sobre tal estrutura, fundamental para a compreensão do enfoque de acesso 

à Justiça que se pretende estabelecer nesta pesquisa, é que se pretende desenvolver este 

primeiro capítulo. 

Antes de tudo, porém, é necessário esclarecer acerca da distinção feita por 

Ferrajoli entre os direitos e as garantias que os expressam. O doutrinador leciona serem os 

direitos subjetivos expectativas positivas (de prestação) ou negativas (de não lesão) atribuídos 

a um sujeito por uma norma jurídica. As garantias, por sua vez, constituem-se nos deveres 

correspondentes aos direitos, igualmente impostas por uma norma jurídica a vários tipos de 

operadores jurídicos2
. Podem ser primárias,. ou seja, garantias relativas às obrigações ou aos 

1 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Madrid: Editorial Trotta, 1995. p. 33 et 
seq. 
2 FERRAJOLI, Luigi. Le Garanzie Costituzionali Dei Diritti Fondamentali. Disponível em 
<http:/ /www .fcje.org.es/wp-content/uploads/file/jornada3/4_FERRAJOLiitaliano.pdf> Acesso em l 0/l 0/2012. 
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deveres dos direitos correlatos; ou garantias secundárias, que sanciOnam ou nulificam as 

violações das primeiras. A confusão entre os termos, alerta Ferrajoli, atinge duas das maiores 

conquistas do constitucionalismo moderno, que são a internacionalização dos direitos 

fundamentais e a constitucionalização dos direitos sociais, cujas respectivas garantias podem 

ficar reduzidas a simples declarações retóricas. 

2.1 O Paradigma Garantista: Direito Penal Mínimo 

Luigi Ferrajoli abre o primeiro capítulo de sua obra Direito e Razão abordando os 

princípios penais que formam a base do modelo garantista clássico, fruto da tradição jurídica 

ilustrada e liberal. São eles a estrita legalidade, a materialidade e a lesividade dos delitos, a 

responsabilidade pessoal, o juízo oral, o contraditório entre as partes e a presunção da 

inocência3
. Adverte, contudo, que os filões que se desenvolveram a partir dessa tradição, 

formada no século XVIII, são os mais diversos, tais como as doutrinas dos direitos naturais, 

as teorias contratualistas e o positivismo jurídico, que em muito diferem. As filosofias 

utilitaristas, exemplifica o professor da Università Roma Tre, fundamentaram ideias como a 

da pena com a mínima aflição, por meio da Escola Clássica de Beccaria e Carrara, todavia 

também deram margem à criação de doutrinas autoritárias e antigarantistas, como a da defesa 

social. 

Dessa estrutura de princípios, exclusivamente formais (mas não por Isso 

desimportantes, muito pelo contrário), decorre a possibilidade da criação de modelos 

antagônicos ou até mesmo de um único modelo que pode levar a resultados diametralmente 

opostos, dependendo do conteúdo que for dado a tal estrutura. O positivismo, por exemplo, 

que por um lado está na base do princípio da estrita legalidade, sem dúvidas um dos maiores 

marcos, se não o maior, na evolução do Direito Penal, por outro também permite modelos 

penais absolutistas, em função da ausência de limites ao poder normativo do soberano4
. Com 

efeito, a clássica fórmula nulla poena et nullum crimen sine lege, que hoje é a base para 

qualquer sistema penal racional (pois se propõe a excluir as convenções penais referidas 

diretamente a pessoas e não a fatos) quando subordinada unicamente a juízos de forma pode 

conduzir ao autoritarismo e à lesão aos direitos fundamentais do homem, exatamente porque 

não está amparada em um conteúdo valorativo. 

Para evitar tal direcionamento, que já se mostrou trágico, vislumbrou Ferrajoli um 

3 FERRAJOLI, Luigi . Derecho Y Razón: Teoría Dd Garantismo Penal. Madrid: Editorial Trotta, 1995. p. 33. 
4 Ibidem, p. 33. 
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modelo normativo, um sistema de aferição da responsabilidade criminal preenchido pelo 

estrito respeito a direitos e garantias fundamentais, no máximo grau de tutela dos direitos do 

homem5 e na veracidade do raciocínio jurisdicional6 de modo a limitar o exercício do poder 

punitivo pelo Estado, protegendo o cidadão da violência arbitrária (seja ela pública ou 

privada), ou contra o erro penaC. Obviamente, a proteção total e absoluta de qualquer 

arbitrariedade é utópica, coexistindo o paradigma de direito penal mínimo (o garantismo) com 

seu outro extremo, o direito penal máximo (o autoritarismo), "identificáveis não somente pela 

dicotomia saber/poder, fato/valor ou cognição/decisão, mas também pelo caráter 

condicionado ou incondicionado, ou seja, limitado ou ilimitado do poder punitivo"8
. 

Com a incorporação de instrumentos legais positivados nas Declarações de 

Direitos, principalmente da carta da ONU em 19489
, os valores e princípios formadores das 

normas constitucionais passam a atuar como mecanismos de avaliação permanente da 

substância das regras infraconstitucionais. A estrutura lógica elaborada por Kelsen, matriz 

parcial do modelo garantista, como já referido, passa a voltar seu olhar tanto para o interior 

quanto para o exterior; trata-se de uma legitimidade provinda de fora, um modelo 

heteropoiético de legitimação do direito, ou legittimitá deZ basso, nas palavras de Ferrajoli. 

Dessa forma, as Declarações de Direitos se tomam verdadeiras normas jurídicas 

supranaciOnais, balizando ordenamentos em todo o mundo, no sentido de estabelecer uma 

crítica aos critérios de criminalização ao mesmo tempo em que potencializam a chamada 

tutela do mais débil pela busca da verdade10
. 

5 A importância dada aos direitos humanos em debates internacionais é um dos pilares da perspectiva garantista. 
Fazer valer tais direitos é o que mantém a sociedade íntegra e "protegida", diz Norberto Bobbio. O jurista crê no 
desenvolvimento da humanidade e na superação desses obstáculos, pois o debate sobre esse assunto promove a 
consciência sobre a importância dos direitos do homem universalmente. No que concerne aos conceitos de 
liberdade e autonomia, Bobbio afirma que a liberdade é da natureza humana e não algo estabelecido pela lei. O 
homem, portanto, possui a autonomia de escrever sobre as leis que o regem em relação ao outro, baseadas em 
dignidade e moral. Cf. BOBEIO, Norberto. Derechos dei hombre y filosofía de la historia. Anuario de 
Derechos Humanos. Madrid: Edit. Universidad Complutense, n.5 , p.33, 1988-89. 

6 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón, p. 33 et seq. e 45 et seq. 
7 Ibidem, p.103. 
8 

FERRAJOLI apud CARVALHO, Saio de. Pena e Garantias: a crise do direito e do processo penal, o 
garantismo jurídico, as teorias da pena, os sistemas de execução, a lei de execução penal, os conflitos 
carcerários, os direitos (de resistência) dos presos. 3. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008 p. 83. 
9 Explica James Griffin que os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade perante a lei, 
encontrados em diversos artigos da Declaração Universal, demonstram que, pelo menos no plano das intenções, 
temos que todos são iguais diante da lei, sem distinção, e têm o direito de ser protegidos por ela; todos têm 
direito ao duplo grau de jurisdição, caso sejam acusados diante dos tribunais; ninguém será detido senão em 
virtude de lei, princípio intimamente ligado com a liberdade de ir e vir, bases para a sustentação do instituto do 
Habeas Corpus. Trata-se de direitos naturais baseados em liberdade e igualdade, princípios da Revolução 
Francesa (GRIFFIN, James. Discrepancias entre la mejor explicación filosófica de los derechos humanos y las 
leyes internacionales de derechos humanos. Anales dle la Cátedra Francisco Suárez, n. 36. 2002, p. 112). 
1° CARVALHO, Saio de. Op. Cit. p. 83 et seq. 
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Com a finalidade de regular o ius puniendi estatal, trazendo-o para o polo do 

direito penal mínimo, Ferrajoli denomina garantista o sistema que, para averiguar a 

responsabilidade penal, além de mostrar-se subordinado aos direitos conquistados pelo 

homem e hoje positivados em Cartas de Direitos pelo mundo, impõe um conjunto de 

condições normativamente exigidas para qUle uma pessoa seja submetida à pena. Trata-se do 

sistema garantista (SG), que determina como condição de punibilidade o respeito a todos os 

dez princípios axiológicos fundamentais 11 arrolados a seguir. 

AI - Nulla poena sine crimine 

A2 - Nullum crimen sine lege 

A3- Nulla lex (poenalis) sine necessitate 

A4- Nulla necessitas sine injuria 

A5 - Nulla injuria sine actione 

A6- Nulla actio sine culpa 

A 7- Nulla culpa sine judicio 

A8 - Nullum judicium sine accusatione 

A9 - Nulla accusatio sine probatione 

AI O- Nulla probatio sine defensione12 

Os axiomas garantistas estabelecidos por Ferrajoli não descrevem o que ocorre, 

prescrevem o que deve ocorrer. São implicações deônticas 13
, normativas ou de dever-ser, que 

concatenadas visam à garantia de proteção máxima do indivíduo contra arbitrariedades. Cada 

um desses princípios enuncia uma condição sine qua non para responsabilização penal e para 

aplicação da pena14
, deslegitimando qualquer poder punitivo que não observe tais enunciados 

como condição necessária e não apenas suficiente, na ausência das quais não se está permitido 

punir. Simplificando, são as regras do jogo do Direito Penal em um Estado Democrático de 

Direito; uma cadeia de axiomas que serve como instrumento avaliativo de toda a incidência 

do sistema penal, da elaboração da norma pelo legislador à execução da pena, conferindo, 

pois, poder de legitimação ou deslegitima1;ão15 para todo o sistema penal de determinado 

Estado. 

11 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón, p. 92. 
12 Ibidem, p. 93. 
13 Ibidem, p. 74. 
14 Ibidem, p.74-75. 
15 Nesse sentido, CARVALHO, Saio de. Pena e Garantias p. 83. 
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Importante frisar que ressalva o doutrinador italiano, em diversas passagens de 

sua obra16
, que o garantismo se trata de um modelo-limite (um paradigma), apenas 

tendencialmente e jamais perfeitamente realizável. Do mesmo modo, o modelo de direito 

penal máximo também é um modelo-limite, inatingível em seu mais alto grau, que se 

caracteriza pela ausência de limites e condições ao poder punitivo, típico de Estados absolutos 

ou totalitários, assim entendido todo e qualquer ordenamento que possui poderes públicos 

legibus soluti, ou seja, poderes não disciplinados por lei (ou totais). 

Dentre os dois paradigmas, encontram-se os sistemas reais de Direito Penal, 

garantistas ou antigarantistas, em diferentes graus e matizes, mas jamais em plenitude, de 

modo que o ideal é falar em tendência garantista ou tendência antigarantista17
. Com efeito, 

nos ordenamentos dos modernos Estados de Direito, caracterizados pela diferenciação em 

vários níveis de normas, as duas tendências convivem, verificando-se sempre uma tendencial 

falta de efetividade em níveis normativos superiores e uma consequente e, às vezes, 

desproporcional tendencial ilegitimidade em níveis normativos inferiores 18
. 

2.2 A releitura crítica da matriz positivista: legalidade formal e legalidade substancial 

Como visto, Ferrajoli erigiu o garantismo19 para além do modelo juspositivista 

clássico, sobre um sistema de garantias preenchido pela tutela dos direitos fundamentais, 

protetor do cidadão frente ao direito arbitrário e ilegítimo. Estruturado em conteúdos 

substanciais da lei, vinculados normativamente aos princípios e aos valores inscritos nas 

constituições e pactos de direitos humanos, o sistema de Ferrajoli parte do paradigma da 

secularização, afirmando o formalismo jurídico da matriz positivista de Kelsen20
, porém 

16 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón, p. 104 et. seq. 
17 Ibidem, p. 104. 
18 Ibidem, p. 104. 
19 Ferrajoli leciona que existem três acepções para o Garantismo Penal: (i) garantismo como Estado de Direito: 
níveis de normas e níveis de legitimação, que designa um modelo normativo (SG) baseado na estrita 
legalidade, que em um plano epistemológico se caracteriza como sistema cognoscitivo ou de poder mínimo, em 
um plano político como técnica de minimizar a vioWncia e maximizar a liberdade e em um plano jurídico como 
um sistema de vínculos impostos ao poder punitivo em garantia aos direitos do cidadão; (ii) garantismo como 
teoria do direito e crítica ao direito, que designa uma teoria jurídica de validade e efetividade como categorias 
distintas não só entre si, mas também no que se refere à existência e vigência das normas e (iii) garantismo 
como filosofia do direito e como crítica à política, isto é, uma acepção que designa uma filosofia política que 
impõe ao Estado e ao Direito uma carga de justificação externa conforme os bens e os interesses cujas tutela e 
garantia constituem a finalidade de ambos (FERRAJOLI. Derecho y Razón, p. 851 et. seq.). 
20 "Como já notamos, a norma que representa o fundamento de validade de uma outra norma é, em face desta, 
uma norma superior. Mas a indagação do fundamento de validade de uma norma não pode, tal como a 
investigação da causa de um determinado efeito, perder-se no interminável. Tem de terminar numa norma que se 
pressupõe como a última e a mais elevada. Como norma mais elevada, ela tem de ser pressuposta, visto que não 
pode ser posta por uma autoridade, cuja competência teria de se fundar numa norma ainda mais elevada. A sua 
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introduzindo em tal estrutura elementos substanciais da tradição jurídica do Iluminismo, 

especialmente dos direitos fundamentais. 

Ao endossar elementos do convencionalismo penal, mormente o princípio da 

legalidade estrita, o garantismo recepciona e parte de uma concepção de Direito que busca 

estabelecer uma previsibilidade mínima para o cidadão, ao limitar o poder de ingerência 

ilegítima do Estado na esfera individual, devido à imposição de lex praevea21
. Todavia, no 

modelo de codificação clássico, a legitimidade pressupõe somente a legalidade formal, 

entendida à luz do conceito de Kelsen22
, que afirma estar a validade de uma norma em outra 

norma que lhe é superior hierarquicamente, ou seja, atrelada tão somente à sua incorporação 

formal, sua vigência, e não à sua materialidade. 

O garantismo, diferentemente, exige que a legitimidade não fique adstrita à 

legalidade formal como nos modelos assentados do dogma da presunção de regularidade dos 

atos do poder, mas que ambicione uma legalidade substancial, intimamente ligada aos valores 

positivados nas Declarações de Direitos, verdadeiras normas jurídicas supraconstitucionais23
. 

Para Ferrajoli, existe a exigência de que o Direito se justifique em função dos bens e 

interesses que integram sua finalidade; não existe espaço, pois, para o normativismo em si 

mesmo, mas para um normativismo realista e crítico24
. 

Definidores da legalidade substancial, os direitos fundamentais assim são 

definidos por Ferrajoli em Derechos y garantías: la ley deZ más débil: 

Son 'derechos fundamentales ' todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 
universalmente a "todos" los seres humanos en cuanto dotados dei 
status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo 
por "derecho subjetivo" cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa 
(de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica 
positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas 

I d I . . . d ' 25 y o autor e os actos que son eJerctcio e estas. 

validade já não pode ser derivada de uma norma mais elevada, o fundamento da sua validade já não pode ser 
posto em questão. Uma tal norma, pressuposta como a mais elevada, será aqui designada como norma 
fundamental (Grundnorm)". KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução Baptista Machado. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999, p. 135 et. seq. 
21 A teoria garantista tem grande importância ao buscar uma essência social baseada em um caráter 
eminentemente procedimental. O sistema cristaliza, portanto, uma postura defensora da fundamentação racional 
do Direito, em um sentido lato, e do Direito Penal, em um sentido estrito, assim como a necessidade de sua 
justificação ético-política. Protege, pois, a ciência do direito de uma irracionalidade já vivida a pleno em algumas 
sociedades totalitárias, ou autoritárias, sempre caracterizadas pelo despotismo e o abuso de poder. 
22 KELSEN, Teoria Pura do Direito, passim. 
23 CARVALHO, Saio de. Pena e garantias, p.85. 
24 WUNDERLICH, Alexandre. Por um Sistema de Impugnações no Processo Penal Constitucional Brasileiro. In 
Wunderleich, Alexandre (Org.). Escritos de Direito e Processo Penal em Homenagem ao Professor Paulo 
Cláudio Tovo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 21. 
25 FERRAJOLI apud Wunderlich, Por um Sistema ... , p. 16. 
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Adverte o doutrinador italiano que a concepção puramente formal da validade -

muitas vezes distante dos direitos do homem- é uma simplificação, fruto da ideia equivocada 

do legislador liberal26
. O garantismo pressupõe, pois, uma noção de validade ligada ao 

significado da norma, a sua compatibilidade com o conteúdo constitucional, equivalendo os 

direitos fundamentais aos vínculos de substância da lei. Essa valoração do conceito de 

legalidade tem início no que Bobbio chama de radical inversão de perpectiva27
, típica da 

formação do Estado moderno, irreversível no que diz respeito à afirmação do direito de 

resistência à opressão, que por sua vez tem origem nas liberdades fundamentais. 

A dimensão material da norma no sistema garantista, portanto, toma-se pré

requisito para a legalidade da mesma, reavaliando a ideia de validade estritamente formal. A 

autoridade dos direitos fundamentais, encontrada nas cartas constitucionais desde a 

Constituição francesa de 1793, deve indicar não só uma orientação para interpretação das 

normas já existentes, mas também uma vinculação material para a atribuição da validade às 

mesmas, alterando, além do critério de validação normativa, a própria teoria do Estado28
. O 

papel da jurisdição, dessa forma, passa a s.er de irrestrita defesa dos direitos fundamentais, 

topos hermenêutica da avaliação da validade substancial das leis29
; ideia que possibilita 

inclusive a exclusão do ordenamento de normas que contrariem o princípio da legalidade 

substancial. Um conteúdo adstrito aos direitos fundamentais passa a ser, dessarte, 

fundamental elemento de diferenciação entre um Estado antigarantista e um Estado garantista; 

entre um Estado legislativo e um Estado Constitucional de Direito. 

2.3 O caráter viculante do garantismo e a defesa do mais fraco 

Desde sua origem, o garantismo se caracteriza pela proteção do mais fraco perante 

o mais forte, uma vez que a finalidade geral do Direito Penal consiste em impedir que os 

indivíduos façam justiça com as próprias mãos ou, mais genericamente, visando a redução da 

violência em todo e qualquer setor da sociedade30
. Dessa forma, tem o modelo de Ferrajoli o 

escopo de proteger o indivíduo frente à possibilidade de autoritarismo, pela defesa irrestrita da 

racionalidade frente à barbárie31 através de mecanismos como os princípios axiológicos 

fundamentais. Não é, pois, o garantismo um sistema neutro, ele sempre será orientado para a 

26 FERRAJOLI apud CARVALHO, Saio de. Pena e garantias ... , p. 99. 
27 BOBEIO, Norberto. A Era dos Direitos. 9. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 4. 
28 CARVALHO, op. cit., p. 104. 
29 Ibidem, p.102. 
3° FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 335. 
31/bidem, p. 93. 
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tutela dos direitos do homem frente ao abuso de poder do Estado, evitando assim o que 

ocorrera com os modelos clássicos que, por serem meramente formais, conduziam tanto a 

sistemas penais mínimos como a sistemas penais máximos. Segundo Ferrajoli: 

El fin general dei derecho penal, tal y como resulta de la doble finalidad preventiva 
que se acaba de mostrar, puede identificarse en una palabra con el impedir que los 
indivíduos se tomen la justicia por su mano o, más en general, con La 
minimización de la violencia en la sociedad. Razón de la fuerza es el delito. Razón 
de la fuerza es la venganza. En ambos casos se da un conflicto violento resuelto 
mediante la fuerza: mediante la fuerza dei reo en el primer caso, mediante la de la 
parte ofendida en el segundo. Y la fuerza es en ambos casos arbitraria e 
incontrolada: no sólo, como es obvio, en la ofensa, sino también en la venganza, 
que es por su propia naturaleza incierta, desproporcionada, desenfrenada, dirigida a 
veces contra el inocente. La ley penal se dirige a minimizar esta doble violencia, 
previniendo mediante su parte prohibitiva la razón de la fuerza manifestada en los 
delitos y mediante su parte punitiva la razón de la fuerza manifestada en las 
venganzas u otras posibles reacciones informales. 32 

Tal direcionamento do garantismo tem origem, pois, no monopólio do Estado na 

função punitiva, que se levanta, inicialmente, como negação à vingança privada; tem, 

portanto, a função de vincular os particulares a determinadas regras, através de contratos 

sociais escritos, pactos que estabelecem limites, pré-condições para o viver civil. Por outro 

lado, o surgimento de sistemas penais totalitários, com raízes no inquisitorialismo, baseados 

em antigarantias como a concepção ontológica do delito e o decisionismo, também demandam 

proteção do indivíduo frente ao Estado, vinculando-o aos mesmos princípios balizadores de 

uma ideia garantista de sistema júridico-penal33
. Dessa forma, o garantismo atua como meio 

de assegurar a tutela dos direitos fundamentais do homem, tanto frente aos demais membros 

da coletividade como frente ao Estado. 

Legitimado formalmente pelo poder constituinte originário e materialmente pelos 

pactos e declarações de direitos humanos, o modelo garantista criou uma esfera inegociável 

de direitos que nem a maioria nem a totalidade podem sequer deliberar a respeito. Dessa 

maneira, forma-se um "núcleo duro" de direitos fundamentais que não pode ser sacrificado 

em nome da coletividade (tal qual o fundamento da teoria da defesa social). Nenhuma 

maioria, sequer a unanimidade, pode, portanto, legitimamente decidir a violação de um direito 

de liberdade ou qualquer direito fundamental, sem acarretar a deslegitimação de suas decisões 

ou não decisões34
. 

O desrespeito a essas regra básicas, tanto pelo Estado quanto por um grupo, ou 

32 Ibidem, p. 335. 
33 FERRAJOLI apud WUNDERLICH, Por um Siste~ma ... , p. 20. 
34 FERRAJOLI. El derecho como sistema de garantías. In Jueces para la democracia - Información y 
Debate, n.l6-17, 2-311992, Madrid, p. 65. 
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indivíduo, conduziriam a sociedade inevitavelmente a um regresso ao estado de barbárie ou 

inquisitorialismo, promovendo a anarquia generalizada ou um estado policial-penal totalitário. 

O garantismo é, portanto, um mecanismo de proteção de todos, trangressores ou não, ao 

determinar que as pessoas, tendo ou não incidido em ilícito penal, têm o direito de ter 

salvaguardadas suas condições de dignidade, independentemente da vontade de uma maioria 

ou do poder estatal. Como define perfeitamente Ferrajoli, em La Pena in una Società 

Democrática, o paradigma garantista assume como única justificativa do Direito Penal "a sua 

função de lei do mais fraco, em alternativa a lei do mais forte que vigoraria na sua ausência: 

não, portanto, genericamente, a defesa da sociedade, mas a defesa do mais fraco, que no 

momento do crime é a parte ofendida, no momento do processo o réu, e no momento da 

execução penal o condenado". 35 

2.4 A verdade processual e a legitimidade de um sistema jurídico-penal 

Ferrajoli define o juízo penal como um saber-poder, de modo que a distinção 

garantismo/autoritarismo corresponde a epistemologias judiciais opostas: de um lado, o 

cognoscitivismo, a comprovação, a prova, a razão e a verdade; de outro, o decisionismo, a 

valoração, a inquisição, a vontade e o poder36
. Entre tais extremos, como se viu no tópico 2.1 

deste estudo, estão as distintas formas dos muitos sistemas penais positivos e subsistemas 

(níveis normativos), os quais também podem ser diferenciados segundo uma tendência 

garantista ou antigarantista. Dessa forma, as garantias legais e processuais assumem a função 

de garantias de verdade37
, concorrendo o '"saber" e o "poder" em doses distintas no juízo 

penal, na medida em que tais instrumentos assecuratórios sejam mais ou menos realizáveis e 

satisfeitos. 

A verdade processual, afirma o mestre italiano, é aproximativa, uma vez que a 

verdade objetiva, ou absoluta, é a expressão de um ideal inalcançável. Dessarte, a busca pela 

verdade processual se dá pela falseabilidade de uma ou várias teses de uma teoria (tanto da 

acusação quanto da defesa38
), devendo essa, quando comprovadamente falsa, ser rechaçada ou 

35 FERRAJOLI apud Saio de Carvalho, Penas e Garantias, p. 95. 
36 FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 45. 
37 Ibidem, p. 46. 
38 Com relação à defesa, é necessário ressalvar que a verdade processual aqui referida é a versão dos fatos não 
desconstruída pelo Ministério, ou seja, em nosso sistema, versão apta a absolver o réu por "estar provada a 
inexistência do fato" (CPP, art. 386, inc. 1). Todavia, tendo em vista os princípios do nemo tenetur se de te gere e 
da presunção da inocência, não está a defesa obrigada a provar nada no processo, caso o órgão ministerial 
também não o faça, de modo que não há condenação possível se nenhuma verdade restar inconteste no processo 
(CPP, art. 386, 11). Nesse sentido, FERRAJOLI (1995, p. 148) leciona que "Las pruebas legales positivas son 
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reformada. A verdade de uma teoria científica (ou de qualquer proposição empírica) é sempre 

uma verdade contingencial e nunca absoluta; trata-se de uma verdade relativa a um estágio de 

conhecimentos e experiências, tal qual a noção de aproximação da verdade objetiva sugerida 

por Popper, perfeitamente aplicável (e com maior razão39
) à verdade processual, leciona o 

autor de Direito e Razão. 

A verdade processual é, pois, o objetivo maior das garantias elencadas no sistema 

de Ferrajoli, uma vez que a condição para o uso do termo "verdadeiro" em um processo penal 

é a não falseabilidade da teoria jurídica que resiste a todos os 10 axiomas do sistema 

garantis ta, especialmente do ônus da prova (A9 - Nulla accusatio sine probatione) e do 

contraditório e da ampla defesa (AJO - Nulla probatio sine defensione). Nesse sentido, 

Ferrajoli explica que a lógica para se provar a verdade no processo penal obedece a três 

condições: (i) como garantir a necessidade da prova ou verificação, (ii) como garantir a 

possibilidade da contraprova ou refutação e (iii) como garantir, contra a arbitrariedade e o 

erro, a decisão imparcial e motivada sobre a verdade processual fática. Vale transcrever: 

Precisamente, la justificación de la inducción fáctica operada en el proceso exige 
tres condiciones, que someteré más adelante a análisis: 1) la carga de la acusación 
de producir datos o hechos probatorios que tengan el valor de confirmaciones 
necesariamente consecuentes respecto de la hipótesis acusatoria y de 
generalizaciones o «máximas de experiencia, que los enlacen con ella; 2) el 
derecho de la defensa de invalidar tal hipótesis, contradiciéndola mediante 
contrapruebas compatibles sólo con hipótesis alternativas que la acusación tiene a 
su vez la carga de invalidar; 3) la facultad dei pez de aceptar como convincente la 
hipótesis acusatoria (no si, sino) sólo si concuerda con todas las pruebas y resiste 
a todas las contrapruebas; recogidas.40 

Tal lógica, por sua vez, conduz a três garantias processuais: a necessidade da 

prova, a possibilidade de refutação e a convicção justificada, que correspondem 

respectivamente, aos consagrados princípios do ônus da prova, do contraditório e da 

necessidade de motivação das decisões judiciais.41 Afirma o jurista: 

en realidad aquellas en presencia de las cuales la ley prescribe al juez que considere probada la hipótesis 
acusatoria aunque tal «prueba» contraste con su convicción; las pruebas legales negativas son, en cambio, 
aquellas en ausencia de las cuales la ley prescribe al juez que considere no probada la misma hipótesis 
aunque tal (no prueban contraste con su libre convicción)". 
39 Explica FERRAJOLI (1995, p. 51 a 62) que os limites para privar a verdade processual da certeza são (i) o 
caráter irredutivelmente probabilístico da verdade fática, (ii) o caráter inevitavelmente opinável da verdade 
jurídica e das teses judiciais, (iii) o caráter subjetivo específico do conhecimento judicial, entendido como o 
caráter não impessoal do investigador legalmente qualificado que é o juiz e (i v) o método legal da comprovação 
processual. 
4° FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 144. 
41 Ibidem, p. 152. 



24 

La carga de la prueba. El contradictorio. La motivación. Las tres condiciones o 
garantías ahora ilustradas, si se excluye la norma de clausura in dubio pro reo, 
tienen todas carácter epistemológico y no específicamente jurídico. No 
predeterminan normativamente la valoración de las pruebas, sino que simplemente 
reflejan, en la investigación judicial, la lógica de la inducción científica. Pero 
precisamente por eso reducen al mínimo el poder de verificación o denotación 
fáctica dei juez y la arbitrariedad de su convicción, asegurando la máxima 
certidumbre o seguridad posible de las decisiones condenatorias: no -obsérvese- la 
seguridad de derecho penal máximo de que ningún culpable quede impune, sino la 
seguridad de derecho penal mínimo, propia dei modelo cognoscitivo SG, de que 
ningún inocente sea castigado.42 

O direito de defesa e ao contraditório, como o próprio Ferrajoli intitula o item 4, 

do capítulo 9 (El juicio. Cuando y como juzgar) da edição espanhola de Derecho y Razón, é a 

garantia que o doutrinador identifica como a principal condição epistemológica da prova, de 

modo que nenhuma prova pode ser judicialmente considerada sem que todas as possíveis 

refutações e contraprovas da hipótese acusatória tenham sido infrutíferas43
. No modelo 

acusatório, a defesa é o mais importante instrumento de controle de prova, 

consistente precisamente en el contradictorio entre hipótesis de acusac10n y de 
defensa y las pruebas y contrapruebas correspondientes. La epistemología 
Calsacionista que está en la base de este método no permite juicios potestativos 
sino que requiere, como tutela de la presunción de inocencia, un procedimiento de 
investigación basado en el conflicto, aunque sea regulado y ritualizado, entre partes 
contrapuestas. 44 

Ao proteger o processo contra juízos com carga predominantemente potestativa, o 

contraditório expressa os valores democráticos de respeito à pessoa do imputado, promovendo 

a igualdade entre as partes por meio da possibilidade de refutação da pretensão punitiva 

mediante a falseabilidade da tese (pela prova) acusatória. Para que a ação penal se desenvolva 

com lealdade e paridade de armas, prescreve o garantismo "a perfeita igualdade entra as 

partes"45
, de modo que (i) a defesa seja dotada da mesma capacidade e dos mesmos poderes 

que a acusação e (ii) que se admita seu papel contraditar em qualquer fase e grau do processo, 

em relação a qualquer ato probatório. 

Sobre o equilibrio entre as partes, explica Ferrajoli que 

42 Ibidem, p.l52. 
43 Ibidem, p. 613. 
44 Ibidem, p. 613. 
45 Ibidem, p. 614. 

( ... ) exige que el imputado esté asistido por un defensor en situación de 
competir con el ministerio público. En un ordenamiento cuyas «leyes fuesen 
tan sencillas que su conocimiento estuviese al alcance de todos los 
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ciudadanos, escribió Bentham, cada cual podría «dirigir y defender su 
causa en justicia como administra y dirige sus demás negocios. Y seria por 
tanto suficiente la auto-defensa. Pero «en el reinado de una legislación 
oscura y complicada, de un modo de enjuiciar lleno de fórmulas y cargado 
de nulidades», es necesaria la defensa técnica de un abogado de profesión 
«para restablecer la igualdad entre las partes, respecto a la capacidad y para 
compensar la desventaja inherente a La inferioridad de condición» del 
imputado 46 

2.4.1 A legitimidade das decisões de um sistema jurídico-penal (plano epistemológico) 

Decorre dessa íntima relação do contraditório e da ampla defesa com a prova (e 

sua refutabilidade) uma maior ou menor aproximação da decisão judicial com a verdade 

processual, de modo que tais garantias dizem respeito diretamente à legitimação de um 

sistema penal. Isso ocorre porque, segundo preconizado pela teoria garantista, a verdade 

processual é fundamento para a legitimação cognoscitivista da jurisdição47
. Leciona 

Ferrajoli que os modelos de justificação de toda a atividade de governo (administrativa, 

econômica e política), os quais se baseiam no consenso majoritário ou na aceitação justificada 

de atos que satisfazem o interesse público, são incompatíveis com a jurisdição, e com mais 

razão à jurisdição penal48
. Para legitimação das decisões emanadas de um juízo penal, não é 

suficiente o consenso da comunidade (justificação consensualista ou democrática), nem o 

sucesso das funções de prevenção e segurança pública (justificação instrumentalista ou 

utilitarista), pois não se admite o sacrifício da liberdade de um ser humano cuja 

responsabilidade penal não tenha sido devidamente verificada, mesmo em função da vontade 

da totalidade dos membros de uma comunidade. 

A justificação das decisões de um sistema penal se dá única e exclusivamente 

pela verdade garantida pelo contradit4~rio, ou seja, pela correspondência, o mais 

próxima possível, da motivação judicial 4Wm as normas aplicadas e os fatos julgados.49 

Para evitar o decisionismo de modelos absolutistas (moralistas, eficientistas ou 

consensualistas), somente os critérios da coerência e da aceitabilidade justificada são 

permitidos quando se trata de uma decisão penal, na medida em que vinculam o juízo à 

legalidade estrita. Dessa forma, o modelo garantista exige que a legitimidade das decisões 

penais esteja vinculada à verdade empírica de suas motivações, tendo como referência 

somente a lei. 

46 Ibidem, p. 614. 
47 Ibidem, p. 67. 
48 Ibidem, p. 68. 
49 Ibidem, p. 68. 
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El nexo entre legitimidad y verdad que asegura este esquema, epistemológico 
y normativo ai mismo tiempo, define la naturaleza específica de la jurisdicción 
en el moderno estado de derecho. Y representa el fundamento político de la 
división de poderes, de la independencia dei poder judicial y de su sujeción 
solamente a la ley. La función judicial, y particularmente la penal, difiere 
conforme a ello de todas las demás funciones dei estado porque es una actividad 
cognoscitiva, donde las elecciones y las decisiones vienen justificadas por criterios 
pragmáticos y subjetivos pero siempre referidos, como en cualquier otra forma de 
conocirniento, a la búsqueda de la verdad objetiva. 5° (sem grifos no original) 

Há, pois, graus de garantismo nos sistemas penais concretos segundo o grau de 

decidibilidade da verdade processual. Considerando que as condições para a decisão judicial 

estão diretamente relacionadas aos critérios jurídico-normativos, depende da estrutura de cada 

ordenamento penal e processual penal a tendência de que o poder judicial seja 

predominantemente um poder de cognição (garantista) ou majoritariamente de disposição 

(autoritário). 

2.4.2 A legitimidade de um sistema penal (plano da teoria geral do garantismo) 

Além da legitimidade no plano epistemológico, que, como visto, diz respeito ao 

questionamento "Como julgar?" e refere-se à verdade processual, o garantismo ainda 

demanda uma legitimidade que se refere ao ordenamento como um todo e a sua relação com o 

plano dos fatos. É o que Ferrajoli chama de legitimidade de um Estado de Direito, que 

depende da efetividade de seus modelos normativos (de tendência garantista) e modelos 

operacionais (de tendência antigarantista)5 1
. Nesse sentido, pois, a legitimidade está vinculada 

não só ao plano das intenções, mas principallmente ao plano das ações, ambas condicionadas à 

validade formal e à validade material do ordenamento de um governo 52
. 

Portanto, para se avaliar a legitimidade de um ordenamento jurídico de Estado e 

considerá-lo efetivamente um Estado Democrático de Direito por meio de determinado grau 

real mínimo de garantismo, é necessário também partir para uma análise macro de seu sistema 

50 Ibidem, p. 69. 
51 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavarez e Luiz Flávio Gomes São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 695. 
52 Explica Ferrajoli que, ao menos no que respeita ao Direito Penal, Estado de Direito significa tanto governo per 
leges quanto sub leges. O poder judicial se dá sub leges, na medida em que para julgar a castigar os indivíduos 
por crimes cometidos está adstrito à lei (legalidade); já o legislador- que exercita sua atividade per leges, uma 
vez que é pela elaboração de proposições abstratas que define o tipo penal- jamais pode esquecer (e aqui está a 
mudança do paradigma garantista) que também encontra-se sub leges, pois submetido sempre à lei constitucional 
e aos pactos internacionais de direitos fundamentais. 
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jurídico-normativo e sua política criminal, tornando-se imprescindível, p01s, sair da esfera 

teórica do processo e observar criticamente a realidade. Assegurar, de fato, a efetividade dos 

direitos fundamentais por meio de técnicas legislativas e operacionais é, indubitavelmente, a 

tarefa mais difícil: o grande desafio, como enunciou Bobbio. É, pois, exatamente nesse ponto 

que reside a legitimidade de um sistema político-normativo; ou o grau de legitimidade de um 

Estado, afinal, como já referido, é utópico o garantismo pleno de uma organização juspolítica, 

apresentando todo e qualquer modelo normativo um relativo grau de ilegitimidade. Nas 

palavras de Ferrajoli: 

Segue-se uma latente e estrutural ilegitimidade jurídica do Estado de direito, devida 
à ambição das promessas formuladas nos seus níveis normativos superiores e não 
mantidas em seus níveis inferiores. Esta ilegitimidade pode alcançar formas 
patológicas, quando as normas de nível superior são de todo inefetivas. Mas também 
nos ordenamentos mais perfeitos existe sempre uma margem talvez estreita, mas 
irredutível, de ilegitimidade do poder baseado na vontade, sobre direitos e sobre 
interesses populares, dado que aquela vontade, aqueles direitos e aqueles interesses 
não são nunca realizados e garantidos inteiramente. 53 

Dessa forma, além de uma legitimidade formal, restrita à legalidade e baseada 

precipuamente na existência de uma lex praevia, é condição sine qua non para o 

estabelecimento de uma legitimidade substancial em um Estado Democrático de Direito que 

este se estruture efetivamente sobre os pilares dos direitos fundamentais54
. Torna-se 

necessário, pois, mais do que uma carta de intenções; impõe-se a real observância aos pactos 

e cartas de direitos humanos consolidados por inúmeras constituições, inclusive pela Carta 

Magna de 1988, a qual confere status constitucional a tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos em seu artigo :5°, parágrafo 3°. A incorporação dos direitos 

fundamentais pelas constituições impõe, dessarte, uma revisão nas esferas da validade e da 

vigência das normas, assim como a efetividade desses direitos no plano das ações impõe uma 

problematização da legitimidade de um modelo jurídico-penal e, portanto, do próprio Estado 

Democrático de Direito erigido sobre este. 

Ambas as perspectivas de legitimidade (das decisões judiciais e do próprio 

Estado) estão intimamente relacionadas, na medida em que não há ordenamento jurídico que 

se pretenda de um Estado Democrático de Direito que não vise à verdade processual em seu 

sistema normativo-penal. Com efeito, a legitimidade das decisões judiciais é pressuposto para 

53 FERRAJOLI. Direito e Razão: teoria do garantismo penal, 2002, p. 695. 
54 Ibidem, p. 695-696. 
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uma legitimidade mais ampla, que se refere ao nível de realização das promessas formuladas 

nos seus níveis normativos superiores, ou seja, diz respeito ao estágio de concretização das 

propostas elencadas em sua Carta de Direitos 
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3 A RECEPÇÃO DOS PILARES GARANTISTAS PELA CONSTITUIÇÃO 

"Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes ( ... ) " 

Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5°, caput 

Segundo Paulo BONAVIDES, os direitos fundamentais são o oxigênio das 

Constituições democráticas55
; têm importância cabal como baliza dos rumos do Estado e na 

orientação da jurisprudência no sentido de materializar a proteção da liberdade. O Estado de 

Direito, que surgiu como expressão jurídica do modelo liberal, hodiernamente recebeu o 

termo Democrático, o qual apresenta um significado intrínseco de participação social56 com a 

finalidade de realização dos valores da convivência humana, principalmente os direitos 

fundamentais, como a igualdade, a liberdade e a dignidade 57
• 

A denominação Estado Democrático de Direito deve, portanto, conter em seu 

campo semântico determinados elementos indispensáveis para que um Estado seja 

considerado como tal, dentre eles a ampliaç;ão dos mecanismos de participação na gestão do 

interesse público visando não só à promulgação, mas à real proteção dos direitos 

fundamentais, bem como o fortalecimento de uma estrutura de limitação racional do poder 

estatal - ou particular - para assegurar sua plena eficácia. É sobre a verificação da 

consonância da Constituição Cidadã com as bases do garantismo, especialmente no que se 

refere ao contraditório e à ampla defesa, que se desenvolverá este segundo capítulo. 

3.1 Brasil, Estado Democrático de Direito 

O Brasil proclamou sua condiçào de Estado Democrático de Direito no artigo 1 o 

da Constituição de 1988, em seu caput, ao mesmo tempo em que declarou como fundamentos 

da República a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, entre outros princípios 

de extrema relevância. Antes mesmo deste dispositivo inicial, no preâmbulo da Carta Magna, 

55 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 375. 
56 GA VRONSKI, Alexandre Amaral. Técnicas Extraprocessuais de Tutela Coletiva. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011 , p. 106. 
57 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 15. ed. , rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2001 , p. 116. 



30 

se pode perceber o forte comprometimento do país com os valores, ao dispor que v1sa a 

"assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 

o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos". A Lei Maior inclui ainda dentre seus objetivos fundamentais a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3°, I) e a promoção do bem de todos, 

sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras forma de discriminação 

Leciona Gilmar Ferreira Mendes que os pilares do Estado brasileiro, enunciados 

nos primeiros artigos da Lei Magna nacional, caracterizam princípios da ordem pública58
, 

dentre eles destacando-se o princípio do Estado Democrático de Direito, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia e o princípio da legalidade que têm por 

missão guarnecer os valores e os irradiar para todo o ordenamento infraconstitucional. 

Influenciada pela propagação do modelo europeu pós-Segunda Guerra, de constituições 

rígidas com controle de constitucionalidade do ordenamento ordinário, a Carta brasileira 

aponta para novas vias de proteção de direitos, problema fundamental de nosso tempo, 

segundo Norberto Bobbio59
. O ilustre jusfilósofo italiano, cabe rememorar, afirma que o 

desafio que temos hoje não é de justificaçào dos direitos, e sim de proteção; não temos um 

problema filosófico, mas jurídico e político, na medida em que não se trata mais de saber 

quais são ou quantos são, e sim quais são as maneiras de proteger os direitos, de garanti-los.60 

Sem dúvida, temos um rol invejável de valores a serem "princípio e fim"61 da 

Constituição brasileira, nos quais os direitos fundamentais estão em primeiro plano, o que 

coloca nossa nação, pelo menos em teoria, em perfeita consonância com a Declaração 

Universal de Direitos do Homem62 e com o modelo garantista do Estado constitucional de 

Direito. Diretrizes que o Estado brasileiro se propôs a implementar para construir a sociedade 

efetivamente justa e solidária de que fala a Lei maior, de modo a buscar na dignidade da 

pessoa humana um valor-guia. 

58 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocencio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p.l37. 
59 BOBEIO, Norberto. A Era dos Direitos. Traduçiio Carlos Nelson Coutinho. 9. ed. Rio de Janeiro: Campus, 
1992, p. 24-25 . 
60 Ibidem, p. 25. 
61Conforme BOBEIO, no preâmbulo de Direito e Ra:cão . 
62 Em Derechos dei hombre y filosofía de la historia, BOBEIO esclarece que foi por meio da propagação de 
doutrinas jusnaturalistas e das declarações de direitos do homem inseridas nas Constituições que houve a 
concretização do Estado de Direito. Somente após a Segunda Guerra Mundial, entretanto, esse tema teve 
repercussão em vários países, tornando-se, assim, mundial. Dessa forma, o indivíduo, e não a sociedade, é 
considerado o ponto de partida, pela teoria filosófica, para a construção da moral e dos direitos naturais. O 
homem é singular, é único, e por isso dotado de direitos. Deve, portanto, permanecer em primeiro plano. 
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Deve-se nesse contexto, p01s, ressaltar a característica instrumental do Estado 

Democrático de Direito, na medida em que o princípio democrático é o meio eleito pela 

Constituição para se alcançarem os objetivos do art. 3°. Dessarte, a participação social deve 

ser vista como mecanismo potencializador da cidadania e dos direitos fundamentais, na 

medida em que é meio para atingir a tão almejada efetivação de direitos e a justiça social. 

Difere, portanto, substancialmente do Estado Social, no qual as atribuições de efetivação de 

direitos eram exclusivamente da atuação estatal. Nesse sentido, leciona Alexandre Amaral 

Gavronski que 

Embora o redimensionamento do princípio democrático seja o grande diferencial do 
Estado Democrático de Direito em relação aos modelos que o precederam, calcado 
que está, em termos positivados, na soberania popular e na cidadania que lhe servem 
de fundamento (incisos I e 11 do art. 1 o da CF) e na abertura ao exercício direto da 
democracia (parágrafo único), ele não é em si um fim, mas um meio. O 
compromisso maior desse modelo é com a efetivação dos direitos e com a justiça 
social, de redobrada importância em um país marcado pela exclusão como o nosso. 
( ... ) De qualquer modo, avulta a característica instrumental do Estado Democrático 
de Direito: ele (e o princípio democrático que o informa) é o meio eleito pela 
Constituição para se alcançarem os objetivos do art. 3°.63 

À luz pensamento de Bobbio, a grande tarefa da Constituição brasileira não é se 

adequar aos princípios das modernas constituições dos Estados do ocidente, e daí aos do 

garantismo, o que, como já referido, de fato o faz. O desafio, imenso e intrinsecamente ligado 

à legitimação das instituições brasileiras, como ensina Ferrajoli64
, é encontrar os meios- com 

a participação social -para colocar os direitos fundamentais efetivamente na ordem do dia, 

em processo contínuo de realização. 

Além de elemento intrínseco à ideia de Estado Democrático de Direito, a 

participação social atua como legitimadora do Direito na sociedade complexa. Ao citar 

Habermas, Gavronski sublinha a importância de uma postura crítica e ativa dos cidadãos, na 

medida em que "para que o direito mantenha sua legitimidade, é necessário que os cidadãos 

troquem seu papel de sujeitos privados do direito e assumam a perspectiva de participantes 

em processos de entendimento que versam sobre as regras de sua convivência". 65 

Considerando que a maximizaçüo do primado dos direitos fundamentais é escopo 

do Estado Democrático de Direito, é necessário, contudo, atentar para o fato de que, 

especificamente na esfera penal, a cooperação social deve ser vista somente de modo a 

63 GAVRONSKI, Alexandre Amaral. Técnicas extratprocessuais ... , p. 109. 
64 FERRAJOLI, Derecho y Razón ... , p. 855. 
65 HABERMAS apud GA VRONSKI, Técnicas extraprocessuais ... p. 111. 
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ampliar a efetivação dos direitos e garantias constitucionais. Isso porque não se pode admitir, 

face às peculiaridades do processo penal, que o Estado se valha desse viés participativo- e de 

compartilhamento de responsabilidades - para se omitir de suas obrigações para com o 

cidadão. Com efeito, à luz do conjunto de princípios que regem o Direito Penal e Processual 

Penal, o princípio democrático pode ser entendido como um dever de consciência da 

sociedade da importância de se buscar a efetivação dos princípios-garantia com relevância 

penal, de modo a induzir uma contínua evolução do sistema. 

Nesse sentido, a participação social deve se dar por meio do estímulo a uma 

autoconscientização social crítica, seja pela disponibilidade de agir, criticar ou por qualquer 

meio de manifestação do pensamento de modo a propagar a maximização dos direitos 

fundamentais ou, ainda, cobrar e induzir medidas cabíveis dos representantes pelo próprio 

povo eleitos, objetivando a implementação dos direitos arrolados em nossa Carta Magna. 

Segundo esse ponto de vista, o princípio informador democrático tem muito a contribuir na 

superação de obstáculos que se apresentam no acesso à Justiça penal, entendido, vale repisar, 

como a produção de resultados que sejam individual e socialmente justos66
, de modo a 

aumentar o grau de legitimação do Direito e das instituições em nosso país. 

3.2 A Constituição e a validade da norma penal 

No Estado constitucional, a preservação da Carta Magna em face de qualquer 

outro ato normativo que lhe seja antagônico passa pela dissociação dos atributos de vigência e 

validade da norma67
, ou seja, a formação da lei não mais obedece unicamente a pressupostos 

formais, mas também ao conteúdo decorrente da Constituição. O que Feldens afirma vem ao 

encontro do que enuncia Ferrajoli, ao defender que a noção de validade em um sistema 

garantista está ligada ao significado da nom1a, a sua substancialidade e não à mera existência 

em conformidade com a norma fundamental pressuposta, independentemente de conteúdo, 

como advogava Kelsen. Consequência lógica de tal característica é a possibilidade de se 

identificar pontos de ilegitimidade no ordenamento infraconstitucional nos diversos ramos do 

Direito, inclusive (ou principalmente) no Direito Penal, quer criminalizando indevidamente 

66 Esse é o conceito de acesso à Justiça que se adotará nesta pesquisa, tendo em vista a adequação da teoria de 
Cappelletti às peculiaridades do Direito Penal - ideia que será desenvolvida mais profundamente na Parte 11 do 
texto. 
67 

FELDENS, Luciano. A constituição penal: a dupla face da proporcionalidade no controle de normas penais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 33. 
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certas condutas, quer descriminalizando-as quando a Carta orienta em sentido inverso68
. 

Para sua legitimação, o Direito Penal deve, pois, se adaptar substancialmente à 

Constituição, estebelendo uma relação axiiológico-normativa na qual a Constituição deve 

balizar o desenvolvimento penal por meio de sua estrutura valorativa, ao mesmo tempo em 

que deve limitá-lo materialmente.69 Um exemplo dessa relação está no artigo 5°, inciso 

XXXIX, que expressa o princípio da legalidade, ao determinar que não há crime sem lei 

anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tal princípio, também 

encontrado entre os axiomas garantistas já referidos (Nullum crimen sine lege), ao transferir 

ao legislador ordinário tanto a decisão sobre o que será crime quanto sobre quais serão os 

limites da sanção, poderia destruir a segurança jurídica para a qual foi criado se houvesse 

apenas a exigência de um vínculo formal da lei perante a Constituição. 

Esse duplo controle que a Carta Magna exerce sobre o ordenamento 

infraconstitucional, exatamente nos termos do que assevera Ferrajoli70
, apresenta-se como 

uma das grandes conquistas do Estado Democrático de Direito ou do modelo garantista, no 

sentido de poder invalidar determinada norma incompatível com os princípios constitucionais. 

No entanto, se o Direito Penal tem sobre si limites intransponíveis estabelecidos 

constitucionalmente - e a Lei Maior brasileira está, como se viu, em fina sintonia com os 

direitos fundamentais -, de nosso ordenamento não deveria advir nenhuma prática que atente 

contra tais conquistas. 

Como refere Aury Lopes Jr. em sua obra Direito Processual Penal e sua 

Conformidade Constitucional, é imprescindível que o processo penal passe por uma profunda 

filtragem constitucional, de modo que se estabeleça 

68 Ibidem, p. 37. 
69 Ibidem, p. 38. 

um (inafastável) sistema de garantias mínimas. Como decorrência, o fundamento 
legitimante da existência do processo penal democrático é sua instrumentalidade 
constitucional, ou seja, o processo enquanto instrumento a serviço da máxima 
eficácia de um sistema de garantias mínimas. Ou ainda, pensamos o processo penal 
desde seu inegável sofrimento, a partir de uma lógica de redução de danos. 
( ... ) 
Nessa tarefa, existem princípios que fundam a instrumentalidade constitucional e 
conduzem a uma (re)leitura de todos os institutos do processo penal brasileiro. 
Significa dizer que não se pode mais, por exemplo, pensar a prisão cautelar 
senão à luz da presunção (constitucional) de inocência; o princípio da jurisdição 
exige a observância do (sub)princípio do juiz natural; o inquérito policial deve ser 
constitucionalizado para permitir certo nível de contraditório e direito de defesa; e 
assim por diante.7 1 

7° FERRAJOLI. O direito como sistema de garantias, 1995, p. 33. 
7 1 LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 6. Ed. Rio de Janeiro, 
2010, p. 111. 
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Dessa forma, leciona Aury, existem princípios que fundam a instrumentalidade 

constitucional e demandam uma releitura dos institutos processuais brasileiros. Advoga o 

jurista que hoje, tendo em vista a constitucionalização dos direitos naturais pela maioria das 

constituições modernas, o desafio apresenta-se na máxima eficácia da Constituição, em uma 

espécie de dever-ser do próprio Direito72
. 

3.3 Direitos e garantias constitucionais com relevância penal 

Leciona Gilmar Ferreira Mendes que a doutrina alemã cnou o termo 

Justizgrundrechte para denominar o elenco de proteções constitucionais que tem por objetivo 

defender o indivíduo no âmbito do processo judicia1.73 No Brasil, esclarece o ministro do 

Supremo Tribunal Federal, optou-se, por chamá-las direitos fundamentais de caráter judicial e 

garantias constitucionais do processo, entre as quais se destaca o direito ao contraditório e à 

ampla defesa (art. 5°, LV), à assistência jurídica integral e gratuita (art. 5°, LXIV) e ao habeas 

corpus (art. 5°, LXVII). José Afonso da Silva, por sua vez, os chama de princípios-garantias74
, 

enquadrando-se nessa categoria as garantias arroladas nos incisos XXXVIII a LX do artigo 5° 

da Constituição de 1988. Já Ada Pellegrini Grinover denomina-os de preceitos constitucionais 

com relevância processual, atribuindo-lhes a natureza de normas de garantia75
. 

A proteção a direitos e garantias individuais é tão intensa na Carta Magna 

brasileira que os mesmos fazem parte do chamado núcleo intangível da Constituição, as 

conhecidas cláusulas pétreas arroladas no parágrafo quarto do artigo 60. Assevera tal 

dispositivo que a emenda constitucional tendente a abolir direitos ou garantias individuais 

jamais poderão ser, na vigência desta Lei, sequer objeto de deliberação. São limitações 

expressas materiais 76 que têm como significado último de imutabilidade a prevenção de um 

processo de erosão da Constituição77
. Não existem, pois, somente para remediar situação de 

destruição da carta, mas "têm a missão de inibir a mera tentativa de abolir o seu projeto 

básico. Pretende-se evitar que a sedução de apelos próprios de certo momento político destrua 

72 LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 6. Ed. Rio de Janeiro, 
2010, p. 111. 
73 MENDES, Gilmar. Curso de direito constitucional, 2007, p. 476. 
74 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional Positivo, 2001 , p. 97. 
75 GRINOVER, Ada Pellegrini. As Nulidades no Processo Penal. 12, ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011 , p. 23. 
76 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 2007, p. 1112. 
77 MENDES. Curso de direito constitucional, 2007, p. 208. 



35 

um projeto duradouro". 78 

Protegidas pelo núcleo intangível da constituição, as garantias constitucionais do 

processo, ou princípios-garantia, presentes do artigo 5° e outros da Constituição Federal de 

1988, fazem parte do que Luciano Feldens denomina de fundamentos normativos do Direito 

PenaC9
. São garantias mínimas em um Estado Democrático de Direito que estabelecem nítida 

conexão da Lei Maior brasileira com a teoria do garantismo penal, de Luigi Ferrajoli. 

Destacam-se entre tais garantias:: 

Quadro 1 - Princípios-garantia 

Garantia de acesso ao XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
judiciário lesão ou ameaça a direito; 

Princípio da legalidade XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 
sem prévia cominação legal 

Irretroatividade de lei penal XL- a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

Princípio da responsabilidade XL V - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
pessoal e da intranscendência podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do 
da pena perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do 
patrimônio transferido; 

Penas constitucionalmente XL VII- não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de 
proibidas guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter 

perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis; 

Direito à integridade física e XLIX- é assegurado aos presos o respeito à integridade física 
moral e moral; 

Princípio do juiz natural LIII- ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente; 

Direito ao devido processo LIV- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 
legal o devido processo legal; 

Princípio do contraditório e da L V- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 
ampla defesa aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

Princípio da presunção da L VII- ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
inocência julgado de sentença penal condenatória; 

Liberdade provisória LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando 
a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança; 

Ação constitucional do LXVIII- conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém 
habeas corpus sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 

78 Ibidem, p. 209. 
79FELDENS, A constituição penal, 2005, p.60. 
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liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 

Garantia de assistência jurídica LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

Indenização do preso por erro LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, 
judiciário assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença; 

Fonte: adaptado de Luciano Feldens (A Constttutção Penal, 2005, p. 61 et. seq.). 

Vê-se que a Constituição Cidadã contempla extenso rol de garantias penais, de 

modo que o sistema garantista é perfeitamente aplicável em nosso ordenamento. Ao se referir 

aos princípios penais elencados da Carta de Direitos brasileira, Aury Lopes leciona que, no 

processo penal, forma é garantia, de modo que as "regras do jogo" ou "o devido processo 

penal" são, para o autor, fator legitimante da atuação estatal em um Estado Democrático de 

Direito80
. Na mesma senda, como visto no tópico 2.4, Ferrajoli grifa que a observância de tais 

princípios, interconectados pelo sistema garantista, conduz à verdade processual e, 

consequentemente, à legitimação de um sistema judicial penal. 

Tendo em vista essa intrínseca relação entre legitimidade e conformidade 

processual penal com a Constituição e os pactos internacionais de direitos humanos, dar-se-á 

destaque no próximo item às garantias qUte representam o cume da estrutura de axiomas 

garantistas elaborada por Ferrajoli81
, a saber, o contraditório e a ampla defesa. Os princípios

garantia serão abordados de duas formas diferentes e complementares neste estudo: 

primeiramente, no próximo tópico, pelo enfoque de seu protagonismo na estrutura do Estado 

Democrático de Direito, como corolários do devido processo legal; já na seção 4.2 como 

mecanismo processual que impõe, face às peculiaridades do processo penal, uma defesa 

materialmente eficaz, e, tendo em vista as condições socioeconômicas da maior parte da 

população brasileira, a necessidade de uma assistência judiciária integral e gratuita efetiva em 

nosso país, entendida como uma defesa penal pública materialmente eficaz. 

3.4 O contraditório e a ampla defesa na Constituição Cidadã 

As garantias do contraditório e da ampla defesa, os dois principais corolários do 

devido processo legal82
, hoje ocupam posição de grande destaque em nossa Lei Maior. 

80 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 6• Ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris Editora, 2010. p. 112 
81 FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 92. 
82 

Ensina Iara Menezes LIMA que "A importância do princípio do devido processo legal é tamanha e seu campo 
de incidência tão vasto, que é difícil estabelecer uma linha divisória que o distinga dos demais princípios 
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Verifica-se em simples comparação com as demais constituições brasileiras83 que a Carta de 

1988, pelo artigo 5°, inc. LV, ampliou a dimensão dos direitos, na medida em que assegurou a 

todos os litigantes, seja em processo administrativo ou judicial, e aos acusados em geral, o 

contraditório e à ampla defesa. A amplitude conferida aos institutos pelo constituinte 

originário, abarcando o processo administrativo e estendendo a proteção a todos os acusados, 

demonstra que o país está em sintonia com a tendência de irradiação dos efeitos do 

contraditório e da ampla defesa para fora do processo judicial. 

Dispõe a Constituição de 1988, em seu artigo 5°, em mc1sos imediatamente 

subsequentes: 

testilha: 

Art. 5°( ... ) 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal; 
L V- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes; 84 

Já a Constituição de 196711969 somente no artigo 153 tratou das garantias em 

Art. 153 ( ... ) 
§ 15. A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. 
Não haverá fôro privilegiado nem tribunais de exceção. 
§ 16. A instrução criminal será contraditória, observada a lei anterior, no relativo ao 
crime e à pena, salvo quando agravar a situação do réu.85 

Da própria posição topológica dos referidos princípios-garantia na Constituição 

Cidadã, é possível deduzir a importância que o constituinte originário a elas atribuiu, assim 

atinentes ao processo, tal como constam da legislação ordinária e mesmo da Constituição. E a dificuldade 
aumenta se pensamos em classificar e sistematizar os diversos componentes que o integram. Pode-se afirmar, 
seguramente, que todos os outros princípios de natureza processual são densificações do princípio do devido 
processo legal. Significa dizer que tais princípios estariam presentes no sistema positivo ainda que não tivessem 
sido incluídos expressamente no texto. Dentre esses, destacam-se, enquanto seus principais corolários, os 
princípios do contraditório e da ampla defesa ( ... )", em sua obra O Devido Processo Legal e seus principais 
corolários: Contraditório e Ampla Defesa. (LIMA, Iara Menezes . O devido processo legal e seus principais 
corolários: contraditório e ampla defesa. Revista Brasileira de Estudos Políticos, v. 96, p. 161-189, 2007.) 
(Grifos ausentes no original). 
83 O primeiro desses princípios a constar expressamente no nosso ordenamento jurídico foi o princípio da ampla 
defesa, nos termos da Constituição de 1891 (art. 72), seguido pelas Constituições de 1934 (art. 113), 1946 (art. 
141), 1967 (art. 150) e 1969 (art. 153). A garantia do contraditório, por sua vez, só consta expressamente em 
nosso Texto Constitucional a partir da Carta de 193783

, no artigo 122, parágrafo 11. Já na Constituição de 1946 a 
garantia veio expressa no artigo 141, parágrafo 25. Nas Cartas promulgadas durante o regime militar 
(1967/1969), como visto, o contraditório constou nos parágrafos 16 dos artigos 150 e 153, respectivamente. 
84 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. DOU de 05/10 de 1988. 
85 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967/1969. DOU de 17/10 de 1969. 
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como a todos os direitos fundamentais. Na Constituição de 196711969, por exemplo, 

dispositivos do Capítulo I do Título I, inaugurais da Carta portanto, tratavam da Organização 

Nacional, elencando competências na União, Estados e Municípios, bem como estruturando a 

separação do poderes e definição das funções dos órgãos de governo. Somente no Capítulo IV 

do referido Título (artigo 153, como visto) foram tratados os direitos e as garantias 

individuais, numa clara demonstração de primazia do Estado frente ao cidadão. Na 

Constituição de 1988, diversamente, os direitos e deveres individuais e coletivos praticamente 

inauguram o Texto Constitucional, logo após os fundamentos, objetivos e princípios da 

República, no extenso rol do artigo 5°. 

Além do novo status constitucional e do alcance extraprocessual, é importante 

frisar a evolução do contraditório no próprio processo. Leciona Carlos Alberto Alvaro de 

Oliveira, em seu curial artigo "A Garantia do Contraditório", que, no transcurso do século 

XX, valores dentre os quais a efetividade que está "a exigir mais do que a simples 

proclamação formal das garantias processuais" passaram a influenciar a informação do 

contraditório. Afirma o processualista que a aspiração de acesso à Justiça revela-se como 

importante faceta da orientação característica dos mais avançados sistemas jurídicos 

contemporâneos. 

Esse reclamo espelha-se de maneira bastante acentuada na maioria das Constituições 
do mundo ocidental, caracterizadas pelo esforço de integrar a tradicionais liberdades 
"individuais" -incluindo aquelas de natureza processual com direitos e garantias de 
caráter "social", que em essência buscam não só torná-las acessíveis a todos como 
também assegurar uma real e não meramente formal igualdade das partes em face da 
lei e na sua atividade concreta processual.B6 

Assevera Alvaro que essa perspectiva reflete indiscutivelmente no alcance 

princípio do contraditório, uma vez que: este deve ultrapassar o momento inicial de 

contraposição à demanda, constituído característica de todos os momentos relevantes do 

processo. Deve, assim, a garantia em comento atender aos standarts necessários para o 

estabelecimento de um processo justo, "para além de simples requisito técnico de caráter não 

essencial". 

Como se vê, o papel do contraditório no processo (seja civil ou penal) hoje é de 

protagonismo, uma vez que o ônus de as partes pronunciarem-se e intervirem ativamente nos 

rumos do processo impede que se sujeitem passivamente à definição jurídica ou fática dada 

pelo juiz e tornem-se, consequentemente, objeto de pronunciamento judicial. A garantia do 

86 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. A Garantia do Contraditório. In Revista da Faculdade de Direito 
Ritter dos Reis. Ano I, volume I, 1998, p. 11. 



39 

contraditório, de poder atuar de modo crítico e construtivo sobre o andamento do processo e 

seu resultado, cuja efetividade não significa apenas debate das questões entre as partes, mas 

concreto exercício do direito de defesa, conclui o ex-professor titular de Direito Processual 

Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vincula-se ao próprio respeito à 

dignidade humana e aos valores intrínsecos à democracia87
. 

87 Ibidem, p. 13. 



40 

PARTE 11 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA COMO META GARANTIA 
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4 O ACESSO À JUSTIÇA PENAL PELA DEFESA MATERIALMENTE EFICAZ 

Mauro Cappelletti, em Acesso à Justiça, leciona que, além de ser igualmente acessível 

a todos, um sistema deve visar constantemente a "produção de resultados que sejam 

individual e socialmente justos"88
. Para tanto, advoga o processualista, a abordagem dos 

problemas que o acesso à Justiça enfrenta nas sociedades contemporâneas deve considerar 

uma ruptura da crença tradicional na confiabilidade de nossas instituições jurídicas com base 

no "desejo de tornar efetivos- e não meramente simbólicos- os direitos do cidadão comum". 

Dessa forma, defende o jurista italiano, impõe-se recusar a imutabilidade de quaisquer dos 

procedimentos e instituições que integram a sistematização da justiça e realizar "reformas do 

mais amplo alcance e uma nova criatividade". Tal assertiva vai ao encontro da ideia de 

Norberto Bobbio, presente ao longo de toda esta pesquisa, de que o grande desafio em termos 

de direitos fundamentais na atualidade não é a sua justificação, mas sua efetiva proteção89
. 

A segunda parte do estudo visa apresentar o acesso à Justiça do ângulo do Direito 

Penal, o qual sustentar-se-á ir ao encontro da segunda perspectiva dada ao instituto por 

Cappelletti em sua clássica obra: o acesso a resultados justos. Essa visão está intimamente 

relacionada ao princípio da igualdade e sua incidência no processo, prescrevendo equilíbrio 

entre as partes de modo que elas tenham, no dizer de Ada Pellegrini Grinover, "as mesmas 

oportunidades de fazer valer em juízo as suas razões". Para tanto, buscar-se-á demonstrar que 

a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo penal é curial, na 

medida em que somente assegurando tais direitos também aos cidadãos que não podem 

custear advogado, com escopo de superar o que Cappelletti chama de "pobreza no sentido 

legal" pelo direito que a Constituição Cidadã denomina assistência jurídica integral e 

gratuita (art. 5°, LXXIV) é que se atingir.á uma progressiva legitimação do modelo penal 

brasileiro. 

4.1 Uma perspectiva penal do Acesso à Justiça 

Ensina Cappelletti que a expressão acesso à Justiça serve para determinar duas 

88 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris, 1988, p. 8. 
89 BOBEIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho 9. ed. Rio de Janeiro: Campus, 
1992, p. 24-25. 
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finalidades básicas do sistema jurídico. A primeira diz respeito à ideia de que o sistema deve 

ser igualmente acessível a todos; a segunda assevera que os resultados dele advindos devem 

ser individual e socialmente justos90
. O ]próprio processualista italiano adverte desde as 

primeiras linhas de Acesso à Justiça que o enfoque dado em sua obra é "primordialmente 

sobre o primeiro aspecto". De fato, a maior ênfase, na perspectiva cível da evolução do 

acesso à Justiça, é a que o sistema jurídico deve ser acessível a todos91 (principalmente na 

condição de autores), na busca da tutela mais adequada a seus direitos, por meio de um 

processo (ou meios extraprocessuais) destinado(s) à (i) resolução de conflitos entre cidadãos e 

(ii) busca da concretização de direitos sociais pelo Estado, tais como saúde, educação e 

moradia, dentre outros. Tal garantia é assegurada na Constituição da República pelo art. 5°, 

inc. XXXV, que diz: 

Art. 5°( ... ) 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito;92 

Dito de outra forma, o Estado não pode se negar a apreciar o pleito do cidadão 

que o demanda na busca de mecanismos para superar entraves à realização de seus direitos. 

Dentre tais obstáculos, o próprio Cappelletti cita: 

a) situação de pobreza dos cidadãos e o valor das custas judiciais; b) causas de 
pequeno valor econômico; c) a demora na tramitação do processo; d) elevada ca
pacidade financeira de certas pessoas físicas ou organizações; e) falta de aptidão 
jurídica pessoal para reconhecer um direito e reivindicá-lo judicialmente; f) 
diferenças de conhecimento das técnicas e rituais judiciários entre os "litigantes 
eventuais" e os "litigantes habituais" ; g) problemas relacionados com a 
identificação e proteção dos direitos coletivos.9 

E, no Brasil, Marinoni acrescenta: 

a) existência de enorme desigualdade socioeconômica entre a população; b) 

ausência de informação e orientação acerca da existência de direitos; c) 

9° CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris, 1988, p. 8. 
9 1 Ensina o grande processualista italiano que a busca em afastar a "pobreza no sentido legal", ou seja, a 
incapacidade que muitas pessoas têm de utilizar plenamente a justiça é um conceito que vem sofrendo 
transformações muito importantes a partir da visão meramente formal de acesso à Justiça dos Estados liberais 
burgueses, nos quais vigorava o entendimento de que os direitos naturais não necessitavam de uma ação do 
Estado para sua proteção, pois eram considerados anteriores à formação deste (CAPPELLETI, 1988, p. 9). 
92 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. DOU de 05/10 de 1988. 
93 CAPPELLETTI, op. cit., p. 8. 
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legitimidade para agir no caso dos direitos coletivos; d) indispensabilidade de 

advogado para o ajuizamento de uma ação; e) formalismo exagerado e 

excessiva demora na tramitação do processo; f) deficiências estruturais do 

sistema judicial (Poder Judiciário, Defensoria Pública, Advocacia, etc .); g) 

fatores simbólicos: medlo, insegurança, sentimento de inferioridade etc .94 

Na esfera penal, diversamente, o acesso à Justiça significa, sobretudo, o direito à 

defesa, uma vez que, na grande maioria das vezes não é o cidadão que vai ao Estado, e sim 

este que vai àquele, na medida em que o indivíduo é quem figura no polo passivo da ação 

penal, pois, como se sabe, o Estado detém o monopólio do ius puniendi95 e o exerce pelo 

Ministério Público, o titular da ação penal. 

Isso ocorre porque, na seara do Direito criminal, com raras exceções, os cidadãos 

não acionam a justiça para buscar seus dlireitos como ocorre no cível, ao contrário, são 

"acionados" pela máquina judicial; não procuram o Poder Judiciário, mas fogem dele, como 

diz Carnelutti, em suas lições sobre o processo penal: 

( ... ) entre juez y persona que ha de ser juzgada, al menos cuando el juicio puede 
conducir al castigo, es inevitable que se empene una lucha: el segundo trata de 
escapar al primero y éste de aferrarlo; pero la lucha supone una paridad, que, por 
el contrario, por la soberanía del juez sobre quien ha de ser juzgado y por la 
sujeción de éste a aquél, queda excluida.96 

O enfoque que deve ser dado ao acesso à Justiça na esfera penal é, po1s, 

predominantemente a segunda finalidade do sistema jurídico apontada por Cappelletti: a 

produção de resultados que sejam individual e socialmente justos. Dessa forma, o objetivo 

principal do acesso à Justiça penal impmta em garantir igualdade de acesso ao Direito, 

visando assegurar a submissão da decisão judicial tão somente a aspectos técnico-jurídicos da 

lide e não a questões externas, relacionadas à fatal "pobreza jurídica", insuscetível de 

proporcionar uma defesa materialmente eficaz ao acusado/réu. Isso porque, como já referido, 

diferentemente do processo civil, na seara penal, o cidadão não busca o Judiciário e todo o 

sistema estatal (polícia, Ministério Público, penitenciárias); ao contrário, necessita resistir à 

pretensão acusatória do Estado. 

94 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas Linhas do Processo Civil: o acesso à justiça e os institutos 
fundamentais do Direito Processual Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 47 .. 
95 Como consequência dessa proibição à autotutela, além de o processo penal tornar-se o caminho único e 
necessário para imposição da pena, nasce um dever correlato por parte do Estado de atuar quando a intervenção 
seja solicitada95

. Ademais, correlato ao direito de invocar a intervenção acusatória do Estado, está o direito de 
resistir a esta pretensão acusatória, através da garantia do exercício do direito de defesa, pessoal e técnica, 
pública ou privada. 
96 CARNELUTTI, Francesco. Lecciones sobre el Proceso Penal. V. L Tradução de: Santiago Séntis Melendo. 
Buenos Aires: Bosch y Cía. Editores, 1950, p. 234. 
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Tal distinção torna-se evidente ao se analisar o processo penal da perspectiva de 

indivíduo inocente97 (ou seja, que não provocou o sistema) na condição de réu, uma vez que o 

assessoramento de um advogado não é uma opção (como a de ser autor em um processo 

cível), e sim uma imposição para resistir à (injusta) pena, se imposta, pelo Estado com base 

em seu ius puniendi. Para tanto, além de todas as garantias penais e processuais que se 

impõem em um Estado Democrático de Direito, deve o indivíduo ter o direito de contar com 

uma defesa substancial (materialmente eficaz) que as efetivem, assim como o cidadão que 

comprovar insuficiência de recursos deve poder contar com uma defesa penal pública 

igualmente substancial. 

Necessário, pois, se faz redimensionar o enfoque tradicionalmente trabalhado de 

acesso à Justiça98
, uma vez que tal doutrina nasceu e desenvolveu-se no âmbito do processo 

civil. Na esfera criminal é possível afirmar que o acesso à Justiça muitas vezes é o direito a 

não fazer parte do processo. Institutos como a resposta preliminar da Lei de Drogas, que se dá 

antes do recebimento da denúncia pelo juiz, ilustra perfeitamente essa situação, verbis: 

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para 
oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 12 Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá 
arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 
(cinco), arrolar testemunhas. ( .. . )99 

Outro instituto que demonstra e:ssa inversão de enfoque, no qual o indivíduo, por 

meio de um qualificado acesso à Justiça, busca "fugir" do processo é a absolvição sumária, 

insculpida no artigo 415 do Código de Processo Penal, dispositivo inserido em nosso 

ordenamento pela Lei no 11.689, de 2008, cabível em casos em que evidentemente o cidadão 

tem como pleito não ser pronunciado, ou seja, não ser "acessado" pelo Tribunal do Júri e, 

assim, não ver incidir sobre si todas as consequências danosas que o próprio Processo Penal já 

97 Obviamente as garantias não se destinam somente aos inocentes, mas principalmente a eles, exatamente pelo 
fato de a condenação de um inocente representar o fracasso da sociedade em seu pacto de delegação do ius 
puniendi ao Estado, que tem por fim minimizar a violência, de modo que o erro no Processo Penal, quanto mais 
reiterado, atua como fator deslegitimante de um sistema jurídico penal. Todavia, é de se notar que a não 
observância dos direitos e garantias fundamentais mesmo aos "culpados", mormente as relacionadas ao princípio 
da dignidade humana na execução da pena, igualmente ferem a legitimidade de um Estado Democrático de 
Direito. 
98 MARIANI SOUZA, Fábio Luís Mariani de. A Defensoria Pública e o Acesso à Justiça Penal. Porto Alegre: 
Núria Fabris, 2011 , p. 198. 
99 BRASIL. Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006. DOU de 08/08/2006. 



impõe. Vejamos: 

Art. 415 . O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: 

I- provada a inexistência do fato ; 
11- provado não ser ele autor ou partícipe do fato; 
III - o fato não constituir infração penal; 

IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.l 00 
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Para fazer uso de tais mecanismos, ou seja, para superar sua "pobreza no sentido 

legal", o indivíduo necessita mais do que o tradicional conceito de acesso à Justiça como 

acesso ao sistema. É imperativo que o Estado viabilize ao cidadão (que acusa) uma defesa 

qualificada, que elabore as teses adequadas ao caso e efetivamente contra-argumente à 

acusação, de modo a, pelo contraditório e pela ampla defesa, buscar a verdade processual. 

Uma defesa pró-forma, incapaz de assegurar os direitos e as garantias fundamentais ao 

acusado/réu, certamente afastará o juízo de um resultado individual e socialmente justo, 

deslegitimando a sentença e, conforme a reiteração, o juízo, o sistema e o Estado. 

Assim, se pode concluir que o acesso à Justiça penal equivale a contar com uma 

ordem jurídica que minimize as possibilidades de erro e abuso na persecução penal e 

maximize as garantias do cidadão em face do ius puniendi. Uma visão que, à luz da teoria do 

garantismo penal de Ferrajoli, necessariamente conduz a uma defesa que assegure a plena 

observância dos dez axiomas definidores do sistema garantista, culminando com uma 

aplicação efetiva do contraditório e da ampla defesa, de modo a não deixar prova 

inquestionada. Dessa forma, se passará na próxima seção a um estudo mais detido de tais 

garantias e seu efeito indutor de uma defesa penal pública substancial. 

4.2 A ampla defesa como decorrência e como garantidora do contraditório 

O contraditório é método de confrontação da prova e comprovação da verdade, 

fundando-se sobre o conflito disciplinado e ritualizado entre a acusação, expressão do 

interesse punitivo do Estado, e a defesa, expressão do interesse do acusado em proteger-se de 

acusações infundadas e penas arbitrárias e desproporcionais 101
. Com efeito, não há como se 

falar em processo penal válido e, consequentemente, em ordem jurídica que produza 

100 BRASIL. Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941. DOU de 1311011941. 
101 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 6• ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris Editora, 2010, p. 188. 
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resultados que sejam individual e socialmente justos sem uma efetiva observância desses dois 

princípios-garantia, pois outro que não a verdade seria o norte dos juízos penais. 

Historicamente, o princípio do contraditório se confunde com a própria essência 

do processo, visto que o processo judiciall é um procedimento em contraditório, o que o 

diferencia dos demais, a exemplo do administrativo. Com ensina Fazzalari, 

Se, poi, el procedimento e regolato in modo che ci particepino anche coloro nelle cui 
sfera giuridica l'atto finale e destinato svolgere effetti (talché l'autore di esso debba 
tener conto della loro attività), e se tale participazione e consegnata in modo che i 
contrapposti "interessatti" (quelli che aspirano alia emanazione dell ' atto finale -
"interessa ti" in senso stretto - e quelle che vogliono evitaria - "controinteressati"
,siano sul piano de simetrica parità; allora il procedimento compreende il 
contraddittorio, si fa piu articolato e complesso, e dai genus procedimento e 
consentito enucleare la species processo. 102 

Importante ressaltar que o contraditório e a ampla defesa não se confundem. 

Embora distintas, as garantias possuem um tênue limite, de modo que em muitos momentos 

do processo se fundem e a distinção teórica praticamente desaparece face à prática103
. Advoga 

Aury Lopes Jr. que há casos em que é possível cercear o direito à defesa pela limitação do uso 

de instrumentos processuais sem que necessariamente ocorra violação do contraditório; o 

inverso, embora teoricamente possível, é incomum, pois "em geral a ausência de comunicação 

gera impossibilidade de defesa". 104 Nesse caso, com a devida vênia ao insigne autor, se impõe 

registrar que, em havendo qualquer limitação arbitrária de instrumentos processuais, o 

posicionamento firmado neste estudo é o de que, embora não haja violação do contraditório 

no sentido de direito a informação, há violação da garantia do ponto de vista do direito de 

poder correlato ao de ação, no sentido de contestação à acusação. Diferentemente, no caso da 

limitação (legal) do uso (indevido) de instrumentos processuais, como dos recursos 

meramente protelatórios, não há limitação de nenhuma das garantias constitucionais. Com 

efeito, violada a ampla defesa, violado estará o contraditório, ao menos em sua dimensão 

dialética, que assegura o direito de alegações mútuas das partes no processo penal. Sobre essa 

relação entre as duas garantias, ensina Ada Pellegrini Grinover: 

Passando a especificar analiticamente tais garantias, a Constituição assegura aos 
litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes (art. 5°, LV, da CF) . Defesa e contraditório 
estão indissoluvelmen1te ligados, porquanto é do contraditório (visto em seu 

102 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. Padova: Cedam, 1992. p. 60. 
103 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, p. 190 et seq. 
104 Ibidem, p. 190. 
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primeiro momento, da informação) que brota o exercício da defesa; mas é 
essa - como poder correlato ao de ação - que garante o contraditório. A 
defesa, assim, garante o contraditório, mas também por este se manifesta e é 
garantida. Eis a íntima relação e interação da defesa e do contraditório. 105 (sem 
grifos no original) 

Com efeito, como decorrência elo contraditório (visto como dever de informação 

dos atos processuais) exsurge a ampla defesa106
, uma exigência de equilíbrio funcional 107 no 

processo que se manifesta sobre a necessidade da paridade de armas entre as partes. Ocorre 

que essa também é garantidora do contraditório (agora sob o prisma de poder correlato ao de 

ação), ou seja, o direito a ampla defesa, ao mesmo tempo, é alimentado e alimenta o 

contraditório. Fábio Luís Mariani de Souza, ao abordar a questão, chama a atenção para o fato 

de que a presença de ambos os direitos no mesmo dispositivo constitucional denota que o 

constituinte assim agiu "muito provavelmente porque são irmãos siameses, formam uma 

perfeita simbiose". 108 

A referida interdependência decorre de o contraditório, como afirma 

Dinamarco109
, ser uma garantia constituída de dois polos: informação e reação. Dessarte, a 

efetividade do contraditório depende da satisfação (i) do direito de ser informado de todos os 

atos processuais e (ii) de poder contrapô-los. Gilmar Mendes, com base na doutrina alemã, 

subdivide o direito de contrapor os argumentos da outra parte em duas funções: o direito de 

manifestação e o direito de ver seus argumentos considerados. Sobre as funções do 

contraditório e da ampla defesa no processo, assim manifestou-se o ministro no HC 

105.298/PR: 

Assinale-se, por outro lado, que há muito vem a doutrina constitucional enfatizando 
que o direito de defesa não se resume a um simples direito de manifestação no 
processo. Efetivamente, o que o constituinte pretende assegurar - como bem 
anota Pontes de Miranda - é uma pretensão à tutela jurídica (Comentários à 
Constituição de 1967/69, tomo V, p. 234). 
Não é outra a avaliação do tema no direito constitucional comparado. Apreciando o 
chamado Anspruch auf rechtliches GehOr (pretensão à tutela jurídica) no direito 
alemão, assinala o Bundesveifassungsgericht que essa pretensão envolve não só o 
direito de manifestação e o de informação sobre o objeto do processo, mas também 
o de ver seus argumentos contemplados pelo órgão incumbido de julgar. 
( .. . ) 
Daí, afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde 

105 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As 
nulidades no processo penal. 12• ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 , p. 71. 
106 Ibidem, p.71. 
107 FOSCHINI, Gaetano. L'Imputato. Milano: Dott. A. Giuffre Editore, 1956, p. 26. 
108 MARIANI DE SOUZA, Fabio Luís. A Defensoria Pública e o Acesso à Justiça penal, p. 203. 
109 DINAMARCO apud LOPES JR. , Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 
passim .. 
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exatamente à garantia ,consagrada no art. 5°, LV, da Constituição, contém os 
seguintes direitos: 

1) direito de illlformação (Recht auf Information) , que obriga o órgão 
julgador a informar à parte contrária dos atos praticados no processo e sobre os 
elementos dele constantes; 

2) direito de manifestação (Recht auf Ausserung), que assegura ao defensor 
a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos 
e jurídicos constantes do processo; 

3) direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf 
Berücksichtigung), que exige do julgador capacidade, apreensão e isenção e ânimo 
(Aufnahmefiihigkeit und Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões ( ... )110 

(sem grifos no original) 

Essa pretensão à tutela jurídica a que se refere Mendes, ao citar Pontes de 

Miranda, mais do que um eficaz mecanismo de descoberta dos fatos relevantes para o 

processo, se constitui em "verdadeira exigência de justiça que nenhum sistema de 

Administração de Justiça pode omitir" 111
. 

4.3 Paridade de armas e indisponibilidad(~ da defesa técnica no processo penal 

A participação do réu no processo penal, de modo a equilibrá-lo, é inviável sem 

assistência de pessoa com conhecimentos jurídicos, um profissional perito em Direito (defesa 

técnica) ou da ação/omissão do próprio sujeito passivo a fim de resistir à pretensão 

persecutória estatal (defesa pessoal positiva ou negativa). 112 Leciona Ada Pellegrini Grinover 

que a defesa técnica "mais do que garantia do acusado, é condição de paridade de armas, 

imprescindível à concreta atuação do contraditório e, consequentemente, à própria 

110 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 105.298/PR. Ministro Gilmar Mendes. DJ 14/06/2011. 
111 Exatamente como se refere Guasp, em A Instrumentalidade do Processo, p. 177, apud LOPES Jr., Aury. 
Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, p. 189. 

11 2 Embora a defesa pessoal seja importantíssima, não é dela que se vai tratar diretamente nesta monografia, 
uma vez que o objeto é o acesso à justiça penal, para o qual, como se tratará adiante, é imprescindível uma 
defesa técnica, materialmente eficaz. Todavia, indiretamente, a defesa pessoal positiva e negativa também é 
curial para concretizar o acesso à justiça penal na medida em que esta, como se viu no item 4.1 deste texto, 
exige que os resultados do sistema jurídico devem ser individual e socialmente justos. Dessa forma, a defesa 
pessoal, bem orientada por profissional do Direito (advogado privado ou público), pode ser crucial para que se 
atinja tal fim concretizando o acesso à Justiça. Como exemplo se pode citar o interrogatório. Segundo Aury 
Lopes Jr., em Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, é o "momento processual em 
que o investigado tem a oportunidade de atuar de forma efetiva - comissão -, expressando os motivos e as 
justificativas ou negativas de autoria ou de materialidade do fato que se lhe imputa. Ao lado deste atuar que 
supõe o interrogatório, também é possível uma completa omissão, um atuar negativo, através do qual o 
imputado se nega a declarar. Não só pode se negar a declarar, como também pode se negar a dar a mais mínima 
contribuição para a atividade probatória realizada pelos órgãos estatais de investigação, como ocorre nas 
intervenções corporais, reconstituição do fato, fornecer material escrito para a realização do exame grafotécnico 
etc." Salienta o processualista que a defesa pessoal, ao contrário da técnica, é disponível. 
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imparcialidade do juiz". 113 

Acerca das peculiaridades da defesa penal, Carnelutti explica em sua obra 

Lecciones sobre el Proceso Penal que na esfera cível a defesa técnica, quando necessária, fica 

a cargo da parte; no âmbito penal, diferentemente, face à gravidade das possíveis 

consequências, a defesa técnica, caso o réu não a constitua, é de responsabilidade do Estado. 

Vejamos: 

Un índice de la evolución, ya que no completa, ciertamente avanzada en el 
instituto de la defensa penal está en la diferencia, en cuanto a su necesidad, 
entre el proceso civil y el proceso penal. ( . . . ) 
La diferencia, desde 1el ponto de vista de la defensa entre proceso civil y 
proceso penal, se establece en atención a otro aspecto; en el proceso civil, 
coando la defensa es necesaria, la asistencia constituye una carga de la 
parte en el sentido de que si ésta quiere obrar debe proveerse a ello y, por 
eso, nombrar el defensor, de manera que una parte sin defensor, coando 
la ley establece la necesidad del mismo, no es escuchada; en el proceso 
penal, en cambio, cuatndo la defensa es necesaria, se distingue claramente 
entre imputado y responsable civil o parte civil. 
El imputado no tiene en absoluto la carga de nombrarse defensor, salvo 
en el caso de que si no lo nombra, debe aceptar el defensor nombrado 
por el juez: así en la iinstrucción (artículos 304, 3662, 390), lo mismo que 
en el debate (arts . 407, n . 3, 503 1) el defensor, en cuanto no sea nombrado 
por la parte, es provisto por el juez mismo; en otros términos, el 
nombramiento del defensor por obra de la parte, que se llama nombramiento 
de confianza, en lugar de una carga, es una facultad del imputado y, por 
tanto, el nombramiento de oficio, como se llama el nombramiento hecho por 
el juez, es una obligación de éste (o del ministerio público; art. 390 del Cód. 
de Proc. Pen.), cuando falte el nombramiento de confianza.114 

Com efeito, verifica-se que no processo penal a defesa técnica é indisponível, 

p01s, como afirma Foschini, em sua obra L'Imputato, é uma exigência da coletividade, da 

sociedade organizada, pois a sentença penall implica não só uma responsabilidade individual, 

mas também uma responsabilidade da coletividade. 

L'ufficio della difesa, quindi, e garanzia della esattezza del giudizio, la quale 
esattezza rispecchia una esigenza che non e solo dell'imputato, cioe 
dell'individuo che bala situazione di parte responsabile ma e anche una 
esigenza della società, perche la regiudicanda penale (FOSCHINI, Le pàrti 
responsabili,in Arch. Peno, 1954, I, 19) implica non solo una responsabilità 
individuale ma anche una responsabilità della collettività sociale. Da cio la 
necessità che nella struttura dell'ufficio di difesa si rispecchi la duplice 
esigenza che l'accertamento di responsabilità penale sia effettuato non solo in 
funzione dei criteri dell'individuo che e imputato, ma anche dei criteri 
della collettività sociale della quale quell'individuo fa parte, in funzione dei 
quale ultimi criteri il fatto illecito individuale e elevato a delitto, cioe anche a 

11 3 GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades do processo penal, p 73 . Aury Lopes, concordando com a 
professora titular de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo, acrescenta que quanto mais atuantes 
e eficientes foram ambas as partes, mas alheio ficará o julgador (terzietá). 
114 CARNELUTTI, Francesco. Lecciones sobre el Processo Penal, p. 239. 
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fatto illecito sociale. 11 5 (sem grifos no original) 

Na esteira do pensamento do jurista italiano, Aury Lopes Jr. explica que a defesa 

técnica é uma exigência da sociedade porque há interesse social "na verificação negativa no 

caso do delito não constituir fonte de responsabilidade penal". Pode-se acrescentar que 

também não é interesse da sociedade a condenação de um inocente "bode expiatório", uma 

vez que condenado este, estará solto o culpado. Em outras palavras, é de interesse da 

coletividade a correta apuração dos fatos, o esclarecimento dos crimes (as mais graves lesões 

a direitos dos indivíduos), pois se o interesse público já não está atendido com um criminoso 

impune, muito menos com um inocente posto a ferros. Há nesse ponto clara relação com a 

noção de verdade processual com telas do garantismo, aspecto abordado detalhadamente no 

tópico 2.4 deste estudo. 

Nos Estados Unidos da América, um dos clássicos precedentes da Suprema Corte 

sobre a necessidade da defesa técnica é GIDEON vs. Wainwright, 372 EUA 335 (1963). 

Trata-se de caso no qual o réu, Clarence Earl Gideon, fora acusado de crime não sujeito à 

pena capital perante a Corte da Flórida, estado em que a legislação só previa nomeação de 

advogado pelo Estado em caso de crimes sujeitos à pena de morte. Disse o Tribunal da 

Flórida ao analisar o pedido do réu que não tinha recursos para constituir advogado particular: 

The COURT: Mr. Gideon, Iam sorry, but I cannot appoint Counsel to represent you 
in this case. Under the laws of the State of Florida, the only time the Court can 
appoint Counsel to represent a Defendant is when that person is charged with a 
capital offense. I am sorry, but I will have to deny your request to appoint Counsel 
to defend you in this case. 11 6 

Julgado perante um júri, após conduzir sua defesa pessoalmente, nos limites da 

defesa criminal que um leigo pode realizar, Gideon foi condenado pela Corte da Flórida a 

cinco anos de prisão. A Suprema Corte dos Estados Unidos, ao analisar o caso, considerou 

que, embora a lei estadual não previsse a obrigatoriedade da defesa técnica em casos de crime 

não sujeito à pena capital, tal procedimento atentava contra o devido processo legal (formal e 

substancial). Asseverou o mais alto Tribunal norte-americano no caso que até mesmo o leigo 

inteligente e educado tem reduzido ou nulo conhecimento sobre o processo criminal, sobre 

11 5 FOSCHINI, Gaetano. L'lmputato, 1956, p. 26. 
11 6 USA. Supreme Court of the United States. GIDEON vs. Wainwright, 372 EUA 335 (1963), disponível em 
<http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?comt=us&vol=372&invol=335> Acesso em 21/10/2012. O 
TRIBUNAL: Sr. Gideon, eu sinto muito, mas eu não posso nomear advogado para representá-lo neste caso. De 
acordo com as leis do Estado da Flórida, o Tribunal somente pode nomear advogado para representar o réu em 
casos de crime capital. Lamento, mas vou ter que negar o seu pedido para nomear advogado para defendê-lo no 
caso (tradução livre). 
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como produzir uma prova, podendo assim ser condenado simplesmente pelo fato de não ter 

condições técnicas de preparar sua defesa, embora possa ter a defesa perfeita. Enfim, 

demonstrou a Corte de forma cabal que a defesa em um processo criminal, por menor que seja 

o crime, jamais é dispensável, uma vez que o que está em jogo é a liberdade de um cidadão, 

como se lê no excerto abaixo: 

( .. . ) Not only these precedents but also reason and reflection require us to recognize 
that in our adversary system of criminal justice, any person haled into court, who is 
too poor to hire a lawyer, cannot be assured a fair trial unless counsel is provided for 
him. This seems to us to be an obvious truth. Governments, both state and federal, 
quite properly spend vast sums of money to establish machinery to try defendants 
accused of crime. Lawyers to prosecute are everywhere deemed essential to protect 
the public's interest in an orderly society. ( ... ) Tbat government bires lawyers to 
prosecute and defendants wbo bave tbe money bire lawyers to defend are tbe 
strongest indications of tbe widespread belief tbat lawyers in criminal courts 
are necessities, not lux111ries. The right of one charged with crime to counsel may 
not be deemed fundamental and essential to fair trials in some countries, but it is in 
ours. From tbe very beginning, our state and national constitutions and laws 
bave laid great empbasis on procedural and substantive safeguards designed to 
assure fair trials before impartial tribunais in wbicb every defendant stands 
equal before tbe law. Tbis noble ideal cannot be realized if tbe poor man 
cbarged witb crime bas to face bis accusers witbout a lawyer to assist bim. A 
defendant's need for a lawyer is nowhere better stated than in the moving words of 
Mr. Justice Sutherland in Powell v. Alabama: 

"The right to be heard would be, in many cases, of little avail if it did not 
comprehend the right to be [372 U.S . 335, 345] heard by counsel. Even tbe 
intelligent and educated layman bas small and sometimes no skill in tbe 
science of law. If charged with crime, he is incapable, generally, of 
determining for himself whether the indictment is good or bad. He is 
unfamiliar witb tbe roles of evidence. Left without the aid of counsel he 
may be put on trial without a proper charge, and convicted upon incompetent 
evidence, or evidence irrelevant to the issue or otherwise inadmissible. He 
lacks botb tbe skill and knowledge adequately to prepare bis defense, 
even tbougb be have a perfect one. He requires the guiding hand of counsel 
at every step in the proceedings against him. Witbout it, tbougb be be not 
guilty, be faces the danger of conviction because be does not know bow to 
establisb bis innocence." 287 U.S., at 68-69.11 7 

11 7 USA. Supreme Court of the United States. GIDEON vs. Wainwright, 372 EUA 335 (1963), disponível em 
<http://caselaw .lp.findlaw.corn/cgi-bin/getcase.pl ?COiurt=us&vol=372&invol=335> Acesso em 21/10/2012. ( ... ) 
Não apenas esses precedentes, mas também a razão e a reflexão nos obrigam a reconhecer que, em nosso sistema 
de justiça criminal adversarial, a qualquer pessoa muito pobre para contratar um advogado que esteja submetida 
a um tribunal não se pode assegurar um julgamento justo a menos que um defensor a ela seja fornecido. Esta 
nos parece ser uma verdade óbvia. Os governos, tanto estadual e federal, muito apropriadamente gastam grandes 
somas de dinheiro para estabelecer mecanismos para tentar condenar réus acusados de crimes. Advogados são 
considerados essenciais para proteger o interesse do público em uma sociedade ordenada. ( ... ) Que o governo 
contrate advogados para processar e réus que têm dinheiro os contratem para defender-se são os mais fortes 
indícios da crença generalizada de que os advogados nos tribunais criminais são necessidades, não luxos. O 
direito de um acusado de constituir advogado pode não ser considerado fundamental e essencial para 
julgamentos justos em alguns países, mas é no nosso .. Desde o início, nosso Estado, constituições e leis nacionais 
deram grande ênfase às garantias processuais e materiais de modo a assegurar julgamentos justos perante 
tribunais imparciais em que cada réu defende-se em iguais condições perante a lei. Este nobre ideal não pode ser 
realizado se o pobre homem acusado de crime tem de enfrentar seus acusadores sem um advogado para ajudá-lo. 
A necessidade de um acusado ser representado por um advogado em nenhum lugar é mais bem representada do 
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Ada Pellegrini Grinover alerta que a defesa técnica é tão essencial que alguns 

ordenamentos jurídicos, como o italiano, não permitem a dispensa de defesa realizada por 

terceiro nem que o réu possua habilitação profissional para tanto 11 8
. Tal regra corrobora com a 

já referida ideia de transcendência da sentença penal à esfera de direitos individuais. Implica, 

pois, uma responsabilidade da coletividade. 

Na mesma senda, Aury Lopes leciona que a defesa técnica atua também como 

mecanismo de autoproteção do próprio sistema processual penal, de modo a garantir a 

dialética processual e a igualdade entre as partes; é direito que resulta de um imperativo de 

ordem pública, emanado pelo princípio do devido processo legal. Tal leitura do direito à 

defesa encontra guarida na lei processual penal brasileira, uma vez que o Código de Processo 

Penal determina: 

Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou 
julgado sem defensor. 

Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, 
será sempre exercida através de manifestação fundamentada. 11 9 (sem grifos no 
original) 

Ademais, a indispensabilidade de defesa para administração da justiça é 

assegurada por nossa Carta Política, que assevera nos artigos que inauguram a Seção 111 (Da 

Advocacia e da Defensoria Pública), do Capítulo IV (Das Funções Essenciais à Justiça), do 

Título IV (Da Organização dos Poderes): 

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da 
Iei. 120 (sem grifos no original) 

que nas palavras comoventes do Mr. Justice Sutherland, em Powell vs. Alabama: "O direito de ser ouvido seria, 
em muitos casos, de pouca valia se não compreender o direito de ser [372 EUA 335, 345] ouvido por advogado. 
Mesmo o leigo inteligente e educado tem pequena e às vezes nenhuma habilidade na ciência do direito. Se 
acusado de um crime, ele é incapaz, em geral, de determinar por si mesmo se a acusação é boa ou ruim. Ele não 
está familiarizado com as regras de prova. Sem a ajuda de um advogado, ele pode ser julgado sem carga 
adequada, e condenado com evidência inidônea, ou com provas irrelevantes para a questão ou outra de forma 
inadmissível. Ele não tem nem a habilidade nem o conhecimento adequado para preparar sua defesa, mesmo 
tendo uma (defesa) perfeita. Ele necessita da orientação de um advogado a cada passo no processo. Sem isso, 
embora possa ser inocente, enfrenta o perigo de condenação, porque ele não sabe como estabelecer a sua 
inocência." 287 dos EUA, a 68-69. (Tradução livre) 
11 8 GRINOVER. Nulidades ... , p. 74. 
11 9 BRASIL. Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941.DOU de 1311011941. 
120 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. DOU de 05/10 de 1988. 
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Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do art. 5°, LXXIV. 121 (sem grifos no original) 

Cabe ainda ressaltar o que prev€: a Convenção Americana sobre Direito Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica), promulgada no Brasil pelo Decreto no 678 de 06/11/1992, 

em seu artigo 8°: 

Garantias judiciais: 

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 
prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 
formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter 
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, 
enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa 
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, 
caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal; 
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; 
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua 
defesa; 
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um 
defensor de sua escolhat e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu 
defensor; 
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo 
Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se 
defender ele próprio, lllem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela 
lei; 
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o 
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar 
luz sobre os fatos; 
g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; 
e 
h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 
3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 
4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido 
a novo processo pelos mesmos fatos. 
5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os 
interesses da justiça. 122 (sem grifos no original) 

Não é demais lembrar que o próprio artigo 5° da Constituição da República 

assegura, em seu §2°, a incidência de direitos e garantias arrolados em tratados internacionais 

dos quais o Brasil seja signatário: 

Art. 5° 
( ... ) 

121 Idem. 
122 BRASIL. Decreto 678 de 06/11 de 1992. Conv1enção Americana sobre Direito Humanos (Pacto de São 
José da Costa Rica). DOU 09/11 de 1992. 



54 

§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil sej a parte. 123 

Finalmente, cabe gizar que, quanto ao exercício da defesa técnica por parte de 

defensor privado, a Lei 11.719/08 deu nova redação ao artigo 265 do CPP, reafirmando a 

necessidade do advogado e o múnus público do seu ministério privado, ao prescrever que o 

defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado 

previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo 

das demais sanções cabíveis. Ressalta o legislador, pois, que o compromisso do advogado 

com seu constituinte ultrapassa a mera relação contratual por meio de um imperativo de 

ordem pública que representa o exercício da defesa no processo penal124 

4.4 A exigência da defesa substancial no processo penal 

A Constituição brasileira, nunca é demais sublinhar, assegura a ampla defesa (art. 

5°, LV), a plenitude da defesa no âmbito do Tribunal do Júri (art. 5°, inc. XXXVIII) e 

assevera que o advogado é indispensável à administração da justiça (art. 133), bem como que 

a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5°, 

LXXIV (art. 134). Na mesma senda, o Código de Processo Penal exige que a defesa técnica, 

quando realizada por defensor público Olll dativo, deve ser sempre exercida através de 

manifestação fundamentada (art. 261), bem como determina que o juiz nomeie (outro) 

defensor ao acusado quando considerá-lo indefeso (art. 497). Como bem sublinha Uadi 

Lammêgo Bulos, tal arcabouço constitucional e infraconstitucional demonstra que, no 

processo penal, se requer defesa técnica substancial do réu, verbis: 

A plenitude de defesa assenta-se na possibilidade de o acusado se opor 
ao que contra ele se afirma. Trata-se de uma variante do princípio da ampla 
defesa (art. 5°, LV). Significa que, no processo penal, se requer defesa 
técnica substancial do réu, ainda, que revel (art. 261, CPP), para que se 
verifique a realização efetiva desse mandamento constitucional. Há 
também de ser observado o art. 497, V, do Código de Processo Penal, 
que manda seja dado defensor ao réu, quando o magistrado o considerar 

123 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. DOU de 05/10 de 1988. 
124 MARIANI, A Defensoria Pública ... , p. 217. 
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indefeso. Demais disso, se houver defesa desidiosa, insuficiente, 
tendenciosa, incorre1ta tecnicamente, por parte de advogado do réu, 
o feito deve ser anulado e nomeado outro defensor, sob pena de 
violação à plenitude de defesa, assegurada pela Constituição de 1988.125 

O princípio da ampla defesa prescreve que a defesa seJa produzida pelos 

elementos totais 126 de alegações e provas no tempo processual definido em lei. Por elementos 

totais, deve-se concluir que o processo penal não admite mera observância de formalidades, 

aparência de defesa, simulacro não assegurando o interesse processual do réu. Acerca da 

efetividade do direito de defesa, na esteira dos ensinamentos de Rogério Lauria Tucci 127
, 

é imprescindível ao réu a assistência de um defensor dotado de conhecimento técnico 

especializado (domínio do direito material e processual) que estabeleça o equilíbrio 

exigido pelo contraditório no processo. A defesa deve ser, portanto, real, combativa e 

efetiva; caso contrário deve ser equiparadla a falta de defesa. 

Não é outro o entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores a exemplo 

do voto do Ministro do STJ Félix Fischer no HC no 19.192/SP: 

Todo e qualquer réu, não importa a imputação, tem direito a defesa 
(art. 5°, inciso LV da Lex Fundamentalis e art. 261 do CPP). ( ... )No 
processo penal, mais do que em qualquer outra seara, tendo em vista que 
está em jogo a liberdade do acusado ou até o estigma causado por 
condenação, exige-se um rigor adicional na observância do princípio da 
ampla defesa. Mais do que simplesmente se abrir ao acusado a chance 
de se defender, é preciso que a defesa seja realmente exercida. 128 

Ensina Grinover que sempre que forem violados princípio ou norma 

constitucional-processual que desempenhe função de garantia, haverá ineficácia do ato 

praticado. Com efeito, o ato processual que infringir a norma ou o princípio constitucional 

de garantia "poderá ser juridicamente inexistente ou absolutamente nulo; não há espaço, nesse 

campo, para atos irregulares sem sanção, nem para nulidades relativas", arremata a insigne 

1. 129 processua Ista . 

Em conclusão, sem defesa ou com defesa deficiente (meramente formal) 

125 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 9• ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 248. 
126 MOUGENOT BONFIM, Edilson. Curso de Processo Penal. 4• ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 43. 
127 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 3• ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. Passim. 
128 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC llt

0 19.192/SP. Ministro Félix Fischer. Quinta Turma, DJ 
6/5/2002. 

129 GRINOVER, Ada Pellegrini. Nulidades ... , p. 24. 
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maculado está o contraditório e, portanto, o devido processo legal130
. Nesse sentido, a 

jurisprudência do TJ/RS é farta: 

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO 
MAJORADO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. CERCEAMENTO 
DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 
Ausência de defesa. A defesa meramente formal, que não atenta às 
peculiaridades do caso concreto para amparar o acusado, constitui nulidade 
por ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. No feito em exame os 
réus, quando de seus respectivos interrogatórios fizeram expressa referência às suas 
irmãs, pessoas que poderiam respaldar o álibi sustentado. Embora o defensor de 
ambos tenha formulado pedido no sentido da oitiva daquelas, tal restou indeferido. 
Assim, nulo está o processo uma vez não atendido o direito constitucional à ampla 
defesa. 
( ... ) 
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. ANÁLISE DO MÉRITO 
RECURSAL PREJUDICAD0. 131 

Ao se tratar de controle judicial da efetividade da defesa, não se pode olvidar do 

artigo 497 do Código de Processo Penal, verbis: 

Art. 497. São atribuiç()es do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras 
expressamente referidas neste Código: 
( ... ) 
V - nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste 

caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para o julgamento, com a 
nomeação ou a constituição de novo defensor; 

Ensina Ada Pellegrini Grinover que, embora esteja topicamente colocado no 

Capítulo 11 do Código (Do Procedimento Relativo aos Processos da Competência do Tribunal 

do Júri), o dispositivo não fica restrito ao procedimento do Júri, "consistindo, na verdade, 

norma de garantia aplicável a todo e qualquer procedimento penal". 132 

No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci: 

130 Lição de leitura obrigatória de Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades ... , p. 24) é que "da ideia 
individualista das garantias constitucionais-processuais, na ótica exclusiva de direitos subjetivos das partes, 
passou-se, em épocas mais recentes, ao enfoque das garantias do 'devido processo legal' como sendo 
qualidade do próprio processo, objetivamente considerado, e fator legitimante do exercício da função 
jurisdicional. Contraditório, ampla defesa, juiz natural, motivação, publicidade etc. constituem, é certo, 
direitos subjetivos das partes, mas são características de um processo justo e legal, conduzido em 
observância ao devido processo, não só em benefício das partes, mas como garantia do correto exercício 
da função jurisdicional. Isso representa um direito de todo o corpo social, interessa ao próprio processo 
para além das expectativas das partes e é condiçiio inafastável para uma resposta jurisdicional imparcial, 
legal e justa (sem grifos no original). 
131 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal N° 70049726292. Relator Des. Diógenes 
Hassan Ribeiro. Data da decisão: 1° de agosto de 2012. (Acórdão unânime) 
132 GRINOVER, Ada Pellegrini. Nulidades ... , p. 74. 
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Controle jurisdicional da eficiência da defesa: impõe-se, realmente, o 
controle previsto no inciso V do art. 497, aliás, extensível a todos os 
outros procedimentos criminais, não se limitando ao Tribunal do Júri. 
O réu tem direito à ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (art. 5°, 
L V, CF) em feitos criminais comuns, possuindo, particularmente, direito à 
plenitude de defesa no Tribunal do Júri (art. 5°, XXXVIII, a, CF). Assim, é 
indiscutível dever o magistrado zelar pela eficácia da defesa ao longo do 
processo e, com especial empenho, no plenário do Tribunal do 
Júri.133 

Impõe-se, ainda, trazer à tona aqui a Súmula 523 do Superior Tribunal Federal, 

que estabelece: no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua 

deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Prescreve o STF nulidade 

absoluta em casos em que a defesa for afetada como um todo; já quando o vício for parcial, há 

nulidade relativa obrigatoriamente com prova de prejuízo. Nesses termos, em recente 

precedente, o Superior Tribunal de Justiça anulou Júri no qual o réu tinha sido condenado 

após sustentação oral de 4 minutos de defensor dativo. O acórdão foi assim ementado: 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO EM PLENÁRIO. DEFENSOR 
DATIVO. SUSTENTAÇÃO ORAL DE QUATRO MINUTOS. RÉU 
INDEFESO. QUESTXO NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL A QUO. 
EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NULIDADE ABSOLUTA. 
RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO DO PROCESSO. CUSTÓDIA 
CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. 
1. Não tendo sido a matéria objeto da impetração suscitada e debatida previamente 
pelo Tribunal a quo, o habeas corpus não deve ser conhecido, sob pena de 
supressão de instância. 
2. A existência de ilegalidade flagrante autoriza a concessão de habeas corpus 
de ofício, nos termos do art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal. 
3. O art. 5°, XXXVIII, da Constituição Federal, assegura a plenitude de defesa 
nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri. Na mesma linha, o art. 497, 
V, do Código de Processo Penal estatui que é atribuição do juiz presidente do 
Tribunal do Júri nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, 
podendo, neste caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para o 
julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo defensor. 
4. A lei processual penal não estipula um tempo mínimo que deve ser utilizado pela 
defesa quando do julgamento do júri. Contudo não se consegue ver razoabilidade 
no prazo utilizado no caso concreto, por mais sintética que tenha sido a linha de 
raciocínio utilizado. 
S. Hipótese concreta em que o defensor dativo utilizou apenas quatro minutos 
para fazer a defesa do paciente, perante o plenário do Tribunal do Júri. 
6. A exiguidade do tempo utilizado, no caso, aponta no sentido de que não 
houve o desenvolvimento válido de nenhuma tese, levando à conclusão de 
que a defesa do paciente teve caráter meramente formal, o que determina a 
aplicação da primeira parte da Súmula 523/STF. 
7. Deveria, portanto, ter !havido a intervenção do Juiz presidente, com a nomeação de 
novo defensor ou a dissolução do Conselho e a marcação de novo dia de 

133 NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10• ed., rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 , p. 897. 
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julgamento, a fim de garantir o cumprimento da norma constitucional que 
garante aos acusados a plenitude de defesa. 
8. É inviável, no caso, exigir que a nulidade tivesse sido suscitada na apelação, uma 
vez que, embora o paciente tenha manifestado pessoalmente sua intenção de 
recorrer, as razões do referido recurso foram subscritas pelo mesmo advogado 
que atuou perante o júri, o qual, por razões óbvias, jamais levantaria tal tema. 
9. Anulado o processo, fica evidenciado o excesso de prazo na custódia 
cautelar do paciente, uma vez que está recolhido ao cárcere desde 28/4/2008. 
10. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício, para anular o 
processo desde o julgamento pelo Tribunal do Júri e determinar que outro seja 
realizado, no qual o paciente deverá ser assistido por outro defensor público 
ou dativo, mas não sem antes lhe ser dada a oportunidade de constituir 
advogado, devendo ser observada a vedação à reformaria in pejus indireta e, ainda, 
conceder-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, até decisão final 
transitada em julgado, salvo a superveniência de fatos novos e concretos que 
justifiquem a decretação de nova custódia. 134 

Fez consignar expressamente em seu voto o relator, Ministro Sebastião Reis 

Júnior, que a defesa técnica no Processo Penal deve ser substancial, é dizer, deve contrapor as 

alegações do Ministério Público. Não pode, pois, o defensor deixar de arguir questões de fato 

ou de direito que podem beneficiar seu constituinte. O julgador rememorou, ainda, clássico 

precedente da Corte Suprema, de lavra do Ministro Marco Aurélio, que assevera que a tutela 

do réu é tutela de valores da própria sociedade, exatamente nos termos que foi afirmado retro, 

na esteira do pensamento de Foschini, que em sua obra L'Imputato, afirmando que a defesa é 

uma exigência da coletividade, da sociedade organizada. 

DEFESA. EFETIVIDADE. O princípio segundo o qual "nenhum acusado, ainda 
que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor" - artigo 
261 do Código de Processo Penal - há de ter alcance perquirido considerada a 
realidade. Exsurgindo dos autos que o defensor designado teve desempenho 
simplesmente formal , em verdadeira postura contemplativa, forçoso e concluir 
que o réu esteve indefeso. "A defesa e órgão da administração da Justiça 
e não mero representante dos interesses do acusado. Isto porque ela se exerce, 
substancialmente, para a preservação e tutela de valores e interesses do 
corpo social, sendo, assim, garantia de proteção da própria sociedade" (Nilo 
Batista -Defesa Deficiente, Revista de Direito Penal, página 169) -Por outro lado, 
"se estiver evidente a inércia e desídia do defensor nomeado, o réu deve ser tido 
por indefeso e anulado o processo desde o momento em que deveria ter sido 
iniciado o patrocínio técnico no juízo penal" (Frederico Marques - Elementos do 
Direito Processual Penal - Volume 11 página 423). Longe fica de revelar o 
exercício do direito de defesa alegações finais que, pela generalidade, 
prestam-se, sob o ângulo estritamente formal, a todo e qualquer processo. 
Nas alegações finais, indispensável e que haja o debate sobre as provas 
coligidas, emitindo a defesa juízo sobre o conjunto dos elementos 
probatórios. " 135 

134 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 234.758/SP. Ministro Sebastião Reis Júnior. Data 
do Julgamento: 19/06/2012; Data da Publicação: 01/08/2012. 
135 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC no 72.573/RJ, Segunda Turma. Ministro Marco Aurélio, DJ 
8/3/1996. 
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Quanto ao Tribunal do Júri, especificamente, a Constituição da República 

assegura a plenitude da defesa. Como já referido, na transcrição supra de Uadi Lammêgo 

Bulos, trata-se de uma variante do princípio da ampla defesa (art. 5°, LV). 

O art. 5°, XXXVIII da Constitui<~ão Federal assevera: 

( .. . ) 

é reconhecida a instituiçüo do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: 
a) a plenitude de defesa; 136 

( ... ) 

Leciona Nucci que o ngor com a efetividade da defesa no Tribunal do Júri 

(plenitude da defesa) é ainda maior do que no procedimento comum, porque neste o 

magistrado pode suprir eventuais falhas da defesa; no Júri, ao contrário, composto por pessoas 

leigas, tal atuação supletiva do juiz restaria inviabilizada. 

Quando se trata de procedimento comum, cujo resultado será proferido por juiz 
togado, o controle exercido é menor, uma vez que o magistrado pode suprir as 
falhas da defesa, não somente determinando diligências indispensáveis à busca da 
verdade real, como também, caso entenda cabível, a despeito do pedido 
formulado pelo defensor, aplicar a lei de maneira mais favorável ao réu. Tal 
situação dificilmente se dará no júri, constituído de pessoas leigas. Se o defensor, 
por exemplo, pedir a condenação do acusado, é hipótese rara que o Conselho de 
Sentença o absolva. Por isso, o controle jurisdicional sobre a eficiência da defesa é 
fundamental. Denotando uma defesa ineficiente, deve o juiz declarar o réu 
indefeso, dissolvendo o Conselho de Sentença e marcando outro julgamento. 137 

Por fim, é curial trazer à tona novamente o artigo 261 do Código de Processo 

Penal, agora não mais sob a perspectiva da indisponibilidade da defesa técnica, ressaltada no 

caput, mas pelo prisma do direito a uma defesa penal pública substanciae38
, incluído pela 

136 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. DOU de 05/10 de 1988. 
137 NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10• ed. , rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, 897. 
138 Nesse sentido, assevera o Defensor Público Fábio Luís Mariani de Souza em sua obra A Defensoria Pública e 
o Acesso à Justiça Penal (fl. 216 e seg.) que, além do princípio da indisponibilidade da defesa técnica, que já 
estava consagrado no caput do supramencionado artigo, "o seu parágrafo único introduziu no processo penal 
brasileiro, a partir de 2003, o direito a uma defesa penal pública substancial, eis que exige mais do que a 
existência de uma defesa técnica de caráter formal'' , mas acrescenta a ela o dever da fundamentação 
equiparando-se, neste ponto, ao dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). Podemos 
afirmar, ainda, tal qual ocorre com as decisões judiciais, que a este dever de fundamentação da defesa técnica, 
realizada por defensor público, ou advogado nomeado, corresponde o direito do réu pobre, a uma defesa 
penal pública substancial, isto é, mais do que apenas uma defesa pró-forma, uma defesa efetiva e devidamente 
fundamentada. 
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Lei no 10.792 de 2003 139
, verbis: 

Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou 
julgado sem defensor. 

Parágrafo único. A deft~sa técnica, quando realizada por defensor público ou 
dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada.140 (sem 
grifos no original) 

Ao prever a necessidade de manifestação fundamentada à defesa técnica realizada 

por defensor público ou dativo, o legislador claramente exigiu profundidade de análise da 

questão semelhante à qual o juiz deve observar ao proferir sentenças, por força do art. 93, IX, 

da Constituição da República 141
. 

O dispositivo introduziu no processo penal brasileiro, pois, o direito a uma defesa 

penal pública substancial, que mutatis mutandis encontra paralelo no dever de manifestação 

fundamentada imposto ao juiz, prescrevendo ao advogado público (ou ao defensor dativo, 

pois aquele substitui), que demonstre no processo que está a par dos fatos e interpretou a lei (e 

as demais fontes do Direito) que regem o caso, de modo a enfrentar a questão jurídica a seus 

cuidados de forma lógica, clara e precisa 142
. Dizer que a defesa técnica no processo penal 

deve ser substancial é dizer que o defensor deve contrapor efetivamente a denúncia (e todos 

os demais atos processuais) do Ministério Ptíblico, de modo a buscar a verdade processual. 

Trata-se de uma visão substancial das garantias do devido processo legal como 

qualidade do processo objetivamente considerado. Assim, soma-se à consagrada perspectiva 

das garantias subjetivamente consideradas (proteção ao indivíduo), uma concepção de 

proteção do processo (e, consequentemente, do Direito) fator claramente legitimante do 

exercício da função jurisdicional143
. 

139 A Lei n° 10.792 de 2003, dentre outras alteraçóes, deu nova redação a dispositivos que disciplinam o 
interrogatório, demonstrando claramente a intenção do legislador em promover a efetividade da ampla 
defesa, de modo a adequar o Código de Processo Penal ao modelo acusatório. Salienta-se especialmente a 
nova redação do artigo 185 do CPP que agora prescreve que o acusado que comparecer perante a autoridade 
judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou 
nomeado, bem como a do artigo 186, que assevera que depois de devidamente qualificado e cientificado do 
inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de 
permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas , coroando a garantia do direito ao 
silêncio sem prejuízo algum, de modo a não ferir o princípio do nemo tenetur se detegere . 
140 BRASIL. Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941. DOU de 1311011941. 
14 1 MARIANI, op. cit., p. 216 et seq. 
142 Ensina Rogério Lauria Tucci, em sua obra Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal 
Brasileiro, que pela fundamentação o magistrado pronunciante de ato decisório mostra como apreendeu os 
fatos e interpretou a lei "que sobre eles incide, propiciando, com as indispensáveis clareza, lógica e 
precisão, a perfeita compreensão da abordagem de todos os pontos questionados e, consequente e 
precipuamente, a conclusão atingida". No mesmo sentido, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua 
Conformidade Constitucional, p. 203. 
143 GRINOVER, Ada Pellegrini. As Nulidades ... , p. 24. 
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5O ART. 5°, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO: UM DIREITO A TER DIREITOS 

"É preciso ter honestidade intelectual para dizer que há um grande 
déficit de justiça entre nós. Nem todos os brasileiros são tratados com 

igual consideração quando buscam o serviço público da Justiça. O que 
se vê aqui e acolá, nem sempre, é claro, é o tratamento privilegiado, o 

by-pass, a preferência desprovida de qualquer fundamentação racional." 

Ministro Joaquim Barbosa, em seu discurso de posse 

como Presidente do Supremo Tribunal Federal, em 22/11/2012144 

A Constituição e a lei processual penal, como se vm no capítulo anterior, 

prescrevem a necessidade de uma defesa penal substancial (e não meramente formal) de modo 

a assegurar o contraditório e todas as demais garantias constitucionais com relevância 

processual. Tal tratamento, intrínseco ao devido processo legal, é assegurado pela Lei Maior e 

legislação pátria, de modo a contrapor efe1tivamente por meio da advocacia (CF, art. 133), 

frente ao Judiciário (CF, art. 92 e seguintes), as acusações formuladas pelo Ministério Público 

(CF, art. 127 e seguintes). Nessa estrutma institucional recepcionada pela Constituição 

Cidadã, de modo a fazer do juízo penal um verdadeiro actum trium personarum e satisfazer o 

primado da igualdade (art. 5°, caput) em toda a persecução criminal, a defesa é a única função 

não executada diretamente pelo Estado. Neste capítulo, procurar-se-á demonstrar que, em 

decorrência da exigência de fiel observância do contraditório e da ampla defesa para 

legitimação do juízo penal em um Estado Democrático de Direito, não pode o Poder Público 

que acusa e julga (separadamente, nos moldes do modelo acusatório), olvidar dos que não 

podem, por insuficiência de recursos financeiros, constituir advogado. 

Com efeito, na esteira do que propugnao artigo 5°, LXXIV, da Carta Magna, tem 

o Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. A nobre e, considerando as peculiaridades socioeconômicas 

brasileiras, árdua missão de formular uma defesa penal material aos que não podem contratar 

advogado cabe, por escolha constitucional, à Defensoria Pública (CF, art. 134). Tal direito a 

ser assegurado pela essencial instituição é o que neste capítulo final denominar-se-á de 
. 145 metagarantla . 

144 Notícia disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,joaquim-barbosa-diz-que-ha-grande
deficit -de-justica-entre-os-brasileiros,963703,0.htm>. Também em <http:/ /www .cnj .jus.br/noticias 
/CN J/22323 :novo-presidente-defende-justica -igual-para -todos e em http:/ /g 1.globo.com/politica!noticia 
/20 12/11/barbosa-diz-em-discurso-que-justica-nao-trata-todos-de-forma-igual.html>. Acesso em 22/11/2012. 
145 Registra Fábio Luís Mariani de Souza, em sua obra A Defensoria Pública e o Acesso à Justiça Penal (p. 311 e 
312), que a expressão metagarantia foi utilizada ptelo próprio Ferrajoli para designar a atividade de acesso 
à Justiça penal exercida pela Defensoria Públka na palestra "Os Fundamentos Teóricos da Defesa 
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5.1 Assistência jurídica integral e gratuita: por que uma metagarantia 

O garantismo não é um sistema normativo limitado ao Direito Penal, aos direitos 

de liberdade; é, antes de tudo, como referido no primeiro capítulo deste estudo, um modelo de 

Direito, que tem por base e fim a tutela dos direitos fundamentais do homem146
. Dessa forma, 

suas linhas-mestras, tais como legalidade substancial, jurisdicionalidade, critérios de 

legitimação e proteção do mais fraco, aplicam-se perfeitamente aos demais ramos do 

Direito147
, como o constitucional e o administrativo, irradiando efeitos especialmente junto 

aos direitos sociais, dentre os quais se destaca a assistência jurídica integral e gratuita, 

notadamente por sua intrínseca relação com a esfera criminal face à indisponibilidade da 

defesa técnica. 

Tal direito, insculpido no inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição da 

República, distingue-se dos clássicos direitos fundamentais de primeira geração148 arrolados 

no mesmo artigo 5° da Lei Maior e das garantias processuais que deles decorrem. Isso porque 

a assistência jurídica integral e gratuita atua sobre elas garantindo-as aos que não podem 

custear advogado, pelo que, entende-se, tal direito configura uma metagarantia, ou garantia de 

garantias. Diferencia-se das primeiras na medida em que estas, como direitos negativos que 

são, destinam-se a limitar o poder estatal, ou seja, geram uma obrigação de não fazer por parte 

do Poder Público, mais especificamente de não cercear a liberdade como regra. São exemplos 

de tais garantias, como já anotado do tópico 3.3 deste estudo, a legalidade (art. 5°, 

XXXIX/CF), a irretroatividade de lei penal (art. 5°, XL/CF), a intranscendência da pena (art. 

5°, XLV/CF), a individualização da pena (art. 5°, XLVI/CF), o juiz natural (art. 5°, LIIIICF), a 

presunção da inocência (art. 5°, LVII/CF), o contraditório e a ampla defesa (art. 5°, LV/CF) e 

o devido processo legal (art. 5°, LIV/CF), dentre outras 149
. 

Pública", proferida durante a realização do 11 Seminário Internacional Ética nas Ciências, no auditório da 
OAB, em Porto Alegre, em 21 de novembro de 2009 .. 
146 FERRAJOLI, Luigi . Derecho y Razón, p. 851 et seq. 
147 Ibidem, p. 854. 
148 

Adota-se a expressão gerações na linha da doutrina de Bonavides, que leciona que a expressão "gerações de 
direitos fundamentais" foi primeiramente utilizada por Karel Vasak, na aula inaugural de 1979 dos Cursos do 
Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional. 19• ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2006, p. 563). 
149 Sobre direitos fundamentais enquanto direitos de defesa, importante é a lição de Gilmar Mendes, que assevera 
que a "clássica concepção de matriz liberal-burguesa dos direitos fundamentais informa que tais direitos 
constituem, em primeiro plano, direitos de defesa do indivíduo contra ingerências do Estado em sua liberdade 
pessoal e propriedade. Essa concepção de direitos fundamentais - apesar de ser pacífico na doutrina o 
reconhecimento de diversas outras - ainda continua ocupando lugar de destaque na aplicação dos direitos 
fundamentais. Essa concepção, sobretudo, objetiva a limitação do poder estatal a fim de assegurar ao indivíduo 
uma esfera de liberdade. Para tanto, outorga ao indivíduo um direito subjetivo que lhe permite evitar 
interferências indevidas no âmbito de proteção do direito fundamental ou mesmo a eliminação de agressões que 
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Diferentemente, a assistência jurídica integral e gratuita é um direito 

prestacional 150
, uma vez que "dependente de prestações positivas do Estado mediante 

políticas e gastos públicos destinados especificamente à Defensoria Pública". Em outras 

palavras, a assistência jurídica integral e gratuita é direito que visa assegurar igualdade, 

impondo ao Estado o dever de fazer algo em favor do cidadão. Portanto, assim como a 

defesa por advogado, tem a orientação jurídica patrocinada pela Defensoria Pública por 

escopo instrumentalmente assegurar tais direitos negativos (garantias), pelo que se pode 

qualificá-la de metagarantia, ou seja, um:a garantia que está sobre as clássicas garantias 

penais e processuais penais, visando integralizá-las também nos estratos sociais 

desfavorecidos. Outra distinção clara entre elas é que as garantias de liberdade são comandos 

constitucionais direcionados primordialmente ao Judiciário, enquanto a assistência jurídica 

integral e gratuita é garantia direcionada primordialmente à Administração, que, no Brasil, por 

imposição constitucional, deve assegurar tal "garantia de garantias"lSl, através do caminho 

escolhido pela própria Carta Magna, em seu artigo 134, que é a Defensoria Pública. 

Como se viu ao longo deste estudo, o contraditório e a ampla defesa constituem 

verdadeira condição de validade do processo penal. Relembrando Grinover152
, os direitos de 

ação (art. 5°, XXXV/CF) e de defesa são face e verso da mesma medalha. Dessarte, ferido o 

direito insculpido no art. 5°, LV, da Carta Política, maculado está o processo exatamente nos 

termos do que propôs Ferrajoli no sistema garantista, no qual o contraditório e a ampla defesa 

ocupam o cume da estrutura de axiomas, de modo que, ignorada ou mitigada essa garantia, 

nulo o processo e nula a pena. Com efeito, tratando-se de réu pobre, inexistente a assistência 

jurídica integral e gratuita de modo a promover uma defesa penal pública substancial, 

esteja sofrendo em sua esfera de autonomia pessoal" (MENDES, Gilmar. Direitos Fundamentais e Controle de 
Constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional. 3• ed. São Paulo: Saraiva, 2004). 
150 

SALES, José Rômulo Plácido. Acesso à Justiça e Defensoria Pública no Brasil. In Revista das Defensorias 
Públicas do Mercosul. 1 • Edição, out. de 2010, Brasília!DF, p. 12. Disponível em 
<http://www .dpu.gov .br/internacional/images/PDF/revista_redpo_ virtual.pdf>. Acesso em 28/10/2012. A 
propósito, excelente diferenciação acerca das gerações de direitos fundamentais faz o Min. Celso de Mello, 
verbis: "Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - que compreendem as liberdades 
clássicas, negativas ou formais - realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos 
econômicos, sociais e culturais) -que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas- acentuam 
o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva 
atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um 
momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade" (STF, 
Pleno, MS 22.164/SP, Rei. Min. Celso de Mello, DI, 1, de 17-11-1995, p. 39206). 
151 Vale ressaltar que, em Direito e Razão, Ferrajoli fez uso da expressão "norma metalegal", ao se referir ao 
princípio cognoscitivista da legalidade estrita, que, dirigido ao legislador, prescreve uma técnica específica de 
qualificação penal idônea para garantir, com a taxatividade dos pressupostos da pena, a decidibilidade da 
verdade de sua enunciação (Derecho Y Razón, p. 95). 
152 GRINOVER, Ada Pellegrini. Nulidades ... , p. 71. 



64 

comprometida está a ampla defesa, o contraditório e todas as demais garantias constitucionais 

penais. 

Exatamente nesse sentido que devemos reconhecer que a falta de defesa acaba por 

tornar vãs todas as outras garantias. É o pronunciamento de Ferrajoli no artigo La desigualdad 

ante la justicia penal y la garantía de la defensa pública, publicado em Defensa pública: 

garantía de acceso a la justicia, edição do Ministério Público de Defesa da Argentina: 

Pues bien, si reconocemos que la defensa de confianza es, de hecho, un lujo 
reservado a quienes pueden pagar costosos abogados, mientas que la defensa de 
oficio es inidónea para garantizar efectividad al derecho de defensa, debemos 
reconocer entonces que la ausencia de la garantía de tal derecho equivale a una 
laguna insostenible de nuestro sistema procesal. Y debemos reconocer, además, 
que esta laguna, es deciir la falta de defensa, termina por volver vanas todas las 
otras garantías dei correcto proceso. Ello así pues sólo la defensa permite no 
sólo contradecir las pruebas de la acusación y aducir contrapruebas, sino 
también denunciar e impedir las incorrecciones y abusos de aquélla, plantear 
nulidades e irregularidades procesales, en fin, defender ai ciudadano de aquel 
terrible poder, tal como lo llamó Montesquieu, que es el poder judicial. En 
suma, es en el terreno de la defensa que se mide, más que en cualquier otro, la 
vigencia de las garantías penales y procesales y, por otro lado, la desigualdad de los 
ciudadanos frente a la ley penal. Esta es la desigualdad más odiosa, porque se suma 
a las desigualdades económicas y materiales, porque es un multiplicador de las 
características clasistas de la justicia penal, orientada, sobre todo, únicamente contra 
la criminalidad de la calle y de subsistencia. Finalmente, es la desigualdad más 
odiosa porque se resuelve en una desigualdad en las libertades fundamentales y, por 
ello, en una discriminación y en una ofensa a la dignidad dei ciudadano. 153 (sem 
grifos no original) 

Em analogia à metáfora utilizada por Ada Pellegrini Grinover, de que do 

contraditório brota a ampla defesa 154
, pode-se dizer que, em se tratando de réu pobre, à luz do 

princípio da igualdade, das exigências do contraditório e da ampla defesa no processo brota o 

direito de uma nova garantia - uma metagarantia - para assegurá-los em seus verdadeiros 

limites, representada no Brasil pela assistê~ncia jurídica integral e gratuita. Sem ela, como 

visto, todas as demais garantias penais têm alta probabilidade de restarem inócuas, meras 

intenções, exatamente como na relação entre os direitos de primeira geração e as garantias por 

eles expressadas. É nesse sentido que Fábio Luís Mariani advoga que o acesso à Justiça penal 

equivale a uma defesa penal pública substancial155
, uma vez que não se trata, evidentemente, 

de acesso ao Judiciário como na esfera cível, e, sim, à luz da doutrina de Cappelletti, do 

153 FERRAJOLI, Luigi. La desigualdad ante la justiicia penal y la garantía de la defensa pública. In Defensa 
pública: garantía de acceso a la justicia. 111 Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. 
Edição do Ministério Público da Defesa da Argentina. Disponível em <http://www.mpd.gov.ar/ 
uploads/Libro%20Defensa%20Publica.pdf>. Acesso em 05/10/2012. 
154 GRINOVER, Ada Pellegrini. As Nulidades ... , p. 71. 
155 MARIANI DE SOUZA, Fábio Luís. A Defensoriia Pública e o Acesso à Justiça Penal. Porto Alegre: Núria 
Fabris, 2011 , p. 216 et seq. 
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segundo enfoque dado em sua obra Acesso à Justiça, do direito a uma ordemjurídicajusta156
. 

A nobre e indispensável função em qualquer Estado que se pretenda Democrático 

e de Direito cabe, no Brasil, por comando constitucional (art. 134), à Defensoria Pública. Para 

cumprir a honrosa missão imposta ao Estado brasileiro pelo poder constituinte originário, a 

Defensoria precisa, contudo, de estrutura condizente com o tamanho da responsabilidade, 

afinal trata-se de prestar assistência jurídica integral e gratuita a mais de 130 (cento e trinta) 

milhões de brasileiros 157
. O direito, vale griJfar, alçado ao status de cláusula pétrea, impõe que 

a Defensoria atue na orientação extraprocessual e processual junto às esferas estadual e 

federal do Poder Judiciário, em seus mais diversos ramos e graus, incluindo os Tribunais 

Superiores e Cortes Internacionais. 

Para averiguar as condições de implementação do direito em comento no Brasil, o 

próximo tópico tem como objetivo dimensionar a capacidade de a Defensoria Pública, que 

integra o rol das funções essenciais à Justiça em nossa Carta Magna, juntamente com a 

Advocacia e o Ministério Público, atender às demandas dos cidadãos que comprovarem 

insuficiência de recursos, dando vida à metagarantia insculpida no artigo 5°, LXXIV, da 

Constituição Cidadã. 

5.2 A Defensoria Pública no Brasil 

A Defensoria Pública no Brasil nasceu, como Instituição constitucionalmente 

garantidora do acesso à Justiça158
, com a Constituição de 1988 159

. Antes, não havia órgão 

156 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, p. 8. 
157 Segundo dados do IBGE, representação apresentada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos 
Federais (ANADEF). 
158 Como consta da introdução do 111 Diagnóstico Defensoria Pública do Brasil, texto de lavra do então Ministro 
da Justiça Tarso Genro. 

159 Leciona Fábio Luís Mariani de Souza que "as Constituições do Império, de 1824, e a da República, de 1891, 
nada referiram a respeito da assistência judiciária. Com o fim da República Velha e o advento do 'governo 
provisório' de Getúlio Vargas, a Constituição de 1934 remete a questão da defesa do cidadão pobre ao seu 
patamar mais elevado, alcançando a condição de direito fundamental, prevendo a prestação da assistência 
judiciária aos necessitados por órgãos públicos e a isenção das despesas processuais (assistência judiciária 
pública e gratuita)." Proclamava a Constituição de 1934 em seu art. 113, inc. XXXII proclamava: "A União e os 
Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para esse efeito órgãos especiais e 
assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos". (grifo nosso). Após 34, ensina Mariani, "a posição 
constitucional do tema só fez diminuir em importância, porquanto a Constituição de 1937 permaneceu em 
silêncio sepulcral. A Lei Maior de 1946 ressuscitou a questão, incumbido o encargo ao poder público, porém, 
sem determinar a criação de um órgão específico. Por fim, as Cartas políticas de 1967 e 1969, terminaram por 
desincumbir o poder público do dever de prestar a assistência judiciária, e ainda remeteram a questão para a lei 
ordinária, ou seja, acabaram por desbancar o tema de sua posição constitucional. Somente com a Constituição 
democrática de 1988, resgatou-se a ide ia originária estabelecida pela Carta Política de 1934, e o tema foi tratado 
com a precisão jurídica necessária". 
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especialmente incumbido para tanto, restando aos Estados da federação a responsabilidade de 

providenciar algum tipo de assistência jUtdiciária aos necessitados. À exceção de Santa 

Catarina, no decorrer do século XX, todos os entes da Federação brasileira criaram órgãos 

"mais ou menos dependentes de outros organismos da administração pública, geralmente na 

estrutura das Procuradorias do Estado, nas Secretarias de Justiça ou - em alguns casos - da 

estrutura do Ministério Público". 160 A primeira Defensoria a ser instalada foi a do Rio de 

Janeiro, em 1954; a de Minas Gerais foi a segunda, mas somente em 1981. Até a Constituição 

de 1988, apenas seis Estados e o Distrito Federal haviam criado a instituição de defesa 

pública; atualmente, apenas Santa Catarina ainda não instituiu 161
. Dentre as criadas, somente a 

do Estado do Paraná ainda não possui Lei Orgânica. 

A mudança de paradigma veio com a Carta de 1988, que instituiu a Defensoria 

Pública como "instituição essencial à função jurisdicional do Estado", legitimada para 

concretização da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos, direito insculpido o Art. 5°, LXXIV, verbis: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do art. 5°, LXXIV. 

§ 1° Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito 
Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos 
Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso 
público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da 
inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 
institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) 162 

( ... ) 

A Lei Complementar 132/2009, dando nova redação à Lei Complementar 

8011994, assim definiu a Defensoria Pública no Brasil: 

Art. 1~ A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estadlo, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e (:oletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 
assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5~ da Constituição Federal. 
163 

160 ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência Judiciária Gratuita nos Estados Unidos, na 
França e no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 247. 
161 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.270/SC. Ministro Joaquim Barbosa. DJe 25/09/2012. 
162 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. DOU de 05/10 de 1988. 
163 BRASIL. Lei Complementar 132, de 07 de outubro de 2009. DOU de 08/10/2009. 
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O primeiro ponto a ser ressaltado no que tange aos objetivos desta pesquisa é o de 

que, da leitura do artigo 134 do Texto Maior, decorre naturalmente que a opção 

constitucional para prestar a assistê111cia jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos é pela Defensoria Pública. Dessa forma, a 

Administração tem o dever, pois a discric:ionariedade administrativa está subordinada aos 

comandos constitucionais, de estruturar a instituição, a fim de bem cumprir sua incumbência 

de garantir a assistência jurídica (e o acesso à Justiça) de todos os cidadãos e, especificamente 

na esfera penal, no sentido de prestar uma defesa pública materialmente eficaz. Calha citar o 

trecho do artigo de José Rômulo Plácido Sales, ex-Defensor Público-Geral Federal: 

Pode-se também extrair dos arts. 5°, inc. LXXIV, e 134 da CF, transcritos 
anteriormente, que a Defensoria Pública brasileira tem o monopólio da 
assistência jurídica grattuita pública ou oficial em nome de nosso Estado. Se o 
Estado brasileiro, por qualquer de seus entes, almeja aplicar dinheiro público na 
assistência jurídica aos necessitados, obrigatoriamente deve aplicá-lo na Defensoria 
Pública. Veja-se bem, não se trata aqui de defender que a Defensoria Pública 
brasileira tem o monopólio da assistência jurídica. Evidentemente que não. O 
necessitado tem o direito de escolher se quer ser assistido por um advogado privado 
- que lhe cobrará, tão somente, os honorários de êxito na ação - , se deseja 
atendimento de um escritório-modelo de Faculdade de Direito, etc. Mas o Estado 
brasileiro não tem essa escolha. Se almeja prestar assistência jurídica aos 
necessitados, deve fazê-lo nos termos da Constituição, por intermédio da 
Defensoria Pública. É bom que se diga, dessa maneira, que o Estado brasileiro, por 
força deste dispositivo constitucional, está no polo passivo de uma relação jurídica 
de direito público. Se por um lado os necessitados, brasileiros ou estrangeiros 
residentes no país, têm o direito público fundamental de exigir assistência 
jurídica integral e gratuita do Estado, o Estado tem o dever de prestar esse 
serviço!64 (sem grifos no original) 

Um segundo ponto fulcral para os objetivos deste trabalho no que se refere ao 

estudo da Defensoria Pública no Brasil, diretamente ligado ao primeiro, diz respeito à 

autonomia funcional e administrativa. A Emenda Constitucional no 45, de 2004, ao incluir 

o parágrafo segundo do artigo 134 da Carta de Direitos, trouxe à tona um questão altamente 

controversa: a Constituição, atualmente, só assegura às Defensorias Públicas Estaduais 

autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária. 

Vejamos: 

Art. 134. ( ... ) 

164 SALES, José Rômulo Plácido. Acesso à Justiça e Defensoria Pública no Brasil. In Revista das Defensorias 
do Mercosul, no 01 , Brasília, outubro de 2010, p. 19. 



68 

§ 2° Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e 
administrativa e a inidativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 
99, § 2°. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) 165 

No mesmo sentido, a Lei Orgânica da Defensoria, a LC 8011994: 

Art. 97-A. À Defensoria Pública do Estado é assegurada autonomia funcional, 
administrativa e iniciativa para elaboração de sua proposta orçamentária, dentro dos 
limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, cabendo-lhe, 

especialmente: (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009). 

( ... ) 

§ 5~ As decisões da Defensoria Pública do Estado, fundadas em sua autonomia 
funcional e administrativa, obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e 
executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder 
Judiciário e do Tribunal de Contas. (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 
2009). 166 

Hoje a Defensoria Pública da União é subordinada ao Ministério da Justiça. A 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 207 de 2012 pretende corrigir esse grave erro, 

uniformizando a Defensoria Pública em âmbito nacional e garantindo a isonomia de 

tratamento entre as instituições de defesa no Brasil: 

Art. lo O art. 134 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 134 
( ... ) 
§ 3° Aplica-se o disposto no § 2° às Defensorias Públicas da 
União e do Distrito Federal." 167 (NR) 

Cabe ressaltar que, em 2011, a Organização dos Estados Americanos (OEA), por 

meio da Resolução AGIRES. 2656 (XLI-0/11)- Garantias de Acesso à Justiça: o Papel dos 

Defensores Públicos Oficiais 168 
- ao afirmar que o acesso à Justiça como direito humano 

fundamental, recomendou "aos Estados-membros que já disponham do serviço de assistência 

jurídica gratuita que adotem medidas que garantam que os defensores públicos oficiais gozem 

de independência e autonomia funcional". 

165 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. DOU de 05/10 de 1988. 
166 BRASIL. Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994. DOU de 13/01/1994. 
167 BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda Constitucional 207/2012. Disponível em <http:// 
www .camara.gov .br/proposicoes Web/fichadetramitacao?idProposicao=553168>. Acesso em 05/12/2012. 
168 OEA. Assembleia Geral. AGIRES. 2656 (XLI--0/11), 7 de junho de 2011. Disponível em <http://www. 
anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/ll698/AG_RES_2656_pt.pdf>. Acesso em 05/12/2012. 
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Ocorre que as funções de orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados, na forma do art. 5°, LXXIV/CF, intimamente ligadas a todo o rol de garantias 

penais de grande destaque na Carta de Direitos, esbarram na evidente falta de estrutura da 

instituição incumbida de assegurar o acesso à Justiça em nosso país. Ao menos é o que 

demonstram os três Diagnósticos da Defensoria Pública no Brasil169 elaborados pelo 

Ministério da Justiça, pesquisas que consolidam uma detalhada análise estatística do público

alvo, estrutura organizacional, estrutura orçamentária, recursos humanos e produtividade, 

dentre outros pontos, das Defensorias dos Estados e da União. 

Da leitura de tais levantamentos estatísticos se verifica que o nível de 

desenvolvimento de cada Defensoria de Estado e o da DPU não é uniforme, visto que os 

dados apresentados pelas instituições têm fortes divergências, nem sempre associadas 

somente às peculiaridades fáticas dos Estados, mas fortemente ligadas à estrutura 

orçamentária e de recursos humanos. A situação se agrava no que se refere à Defensoria 

Pública da União, pois, como visto, a DPU não possui autonomia funcional e administrativa e 

a iniciativa de sua proposta orçamentária. Como se verá, apresenta índices baixíssimos de 

investimento por indivíduo parte do público-alvo, o menor do Brasil, inferior ao índice do 

Amapá, estado que possui o pior investimento do país. 

Tal configuração, que será a base para o estudo de reconhecimento da instituição 

incumbida de garantir o acesso à Justiça no Brasil que se pretende construir agora impõe uma 

análise em separado da Defensoria Pública da União. Primeiramente por ser a instituição 

incumbida de atuar perante a Justiça Federal; em segundo lugar devido ao diverso tratamento 

constitucional dispensando às instituições estaduais e à federal no que se refere à autonomia 

funcional e administrativa e à iniciativa de sua proposta orçamentária; finalmente, pelos dados 

demonstrarem que a DPU tem índices de investimento/público-alvo e defensor/habitante 

inferiores ao de qualquer Estado do Brasil. 

5.3 Defensoria Pública dos Estados x Defensoria Pública da União (a questão da 

autonomia funcional e administrativa) 

5.3.1 A Defensoria Pública dos Estados 

169 BRASIL. Ministério da Justiça. I Diagnóstico Defensoria Pública. 2004. Disponível em <http://www. 
anadep.org.br/wtksite/downloads/ Diag_defensoria.pdf>. Acesso em 08/11/2012; 11 Diagnóstico Defensoria 
Pública. 2006. Disponível em <http://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/96!13-12_1.pdf>. Acesso em 
08/11/2012; 111 Diagnóstico Defensoria Pública. 2009. Disponível em <http://www.defensoria 
.sp.gov.br/dpesp/repositorio/O/III%20Diagn%C3 %B3stico%20Defensoria%20P%C3 %BAblica%20no%20Brasil 
.pdf>. Acesso em 08/11/2012. 
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Para fins deste estudo, a análise da estruturação da Defensoria Pública dos 

Estados será feita a partir do cotejo de dados dos três Diagnósticos da Defensoria Pública do 

Brasil, elaborados pelo Ministério as J ustiç:a, das Instituições das 25 unidades da federação 

incluídas nas pesquisas. A análise considerará (i) o investimento por população-alvo, (ii) o 

comparativo entre o orçamento executado, (iii) o número de atendimentos, (iv) o número de 

pedidos de liberdade provisória e habeas corpus impetrados e, finalmente, (v) o comparativo 

da remuneração de membros da Defensoria e do Ministério Público. Impende ressaltar que a 

comparação entre a estrutura das duas instituições (que consta dos próprios Diagnósticos) tem 

apenas o objetivo de criar uma referência para o desenvolvimento da Defensoria Pública, 

visto que o Ministério Público brasileiro é uma instituição notadamente bem estruturada no 

Brasil. 

Antes de iniciar, contudo, é necessário ressaltar que o Estado de Santa Catarina 

ainda hoje, em 2012, vinte e quatro anos após a promulgação da Constituição Cidadã, 

não possui Defensoria Pública. Recentemente, no Diário da Justiça de 25/09/2012, pouco 

mais de dois meses antes do encerramento deste estudo, foi publicado acórdão do Supremo 

Tribunal Federal, que por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.270 determinou ao 

Estado de Santa Catarina que instituísse sua Defensoria Pública. Gizando que a Situação 

institucional configura severo ataque à dignidade do ser humano e violação do inc. 

LXXIV do art. 5° e do art. 134, caput, da redação originária da Constituição de 1988, 

assim foi ementado o acórdão do Supremo Tribunal que determinou a implementação 

em prazo máximo de um ano da DPE/SC: 

Art. 104 da constituição do Estado de Santa Catarina. Lei complementar estadual 
15511997. Convênio com a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SC) 
para prestação de serviço de "defensoria pública dativa". 
Inexistência, no Estado de Santa Catarina, de órgão estatal destinado à 
orientação jurídica e à defesa dos necessitados. Situação institucional que 
configura severo ataque à dignidade do ser humano. Violação do inc. LXXIV 
do art. 5° e do art. 134, caput, da redação originária da Constituição de 1988. 
Ações diretas julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade do art. 104 
da constituição do Estado de Santa Catarina e da lei complementar estadual 
15511997 e admitir a continuidade dos serviços atualmente prestados pelo Estado de 
Santa Catarina mediante convênio com a OAB/SC pelo prazo máximo de 1 (um) 
ano da data do julgamento da presente ação, ao fim do qual deverá estar em 
funcionamento órgão estadual de defensoria pública estruturado de acordo com a 
Constituição de 1988 e em estrita observância à legislação complementar nacional 
(LC 80/1994). 170 

170 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.270/SC. Ministro Joaquim Barbosa. DJe 25/09/2012. 
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Feita a ressalva, que muito bem ilustra a falta de uniformidade na estruturação das 

Defensorias estaduais no Brasil, salienta-se, ainda, que, por força da Emenda Constitucional 

no 45, as Instituições de garantias nos Estados contam com garantia de autonomia funcional e 

financeira. Um bom número para simbolizar o ainda curto alcance dessa autonomia pode ser 

observado no Quadro 21 171 do 111 Diagnóstico. Segundo o levantamento, em média, as 

unidades da federação gastaram com a Defensoria Pública, no ano de 2008, apenas R$ 6,43 

por habitante ou R$ 8,76 por cada indivíduo que tem rendimentos inferiores a três salários 

mínimos. 172 Anote-se que em 2005 (no 11 Diagnóstico), o investimento era de R$ 5,10 e R$ 

5,97 respectivamente, o que demonstra um crescimento, porém bastante tímido e certamente 

insuficiente. 

5.3.1.1 O investimento por população-alvo173 

O Amapá, estado que menos investiu por população-alvo no Brasil com a 

Defensoria Pública, aplicou R$ 1,13 por habitante economicamente hipossuficiente; 174 o Pará, 

maior orçamento da região Norte, gastou R$ 9,87. Valor semelhante ao investido por São 

Paulo (R$ 10,26), que embora tenha o maior orçamento dentre todas as Defensorias também 

tem a maior população-alvo, e ao Rio Grande do Sul (R$ 10,43). O Rio de Janeiro é o estado 

que apresenta o melhor desempenho dentre os de orçamento mais significativo, com um 

investimento de R$22,19 por habitante hipossuficiente. O estado que mais investiu per capta 

foi o Mato Grosso do Sul, com R$ 37,.86. Os estados da região Nordeste, em geral, 

apresentam índices bastante baixos, variando entre de R$ 2,74 (Alagoas), R$ 3,76 (Bahia) e 

R$ 11,43 (Paraíba), o único que superou os R$ 10. 

Em face desses números, é possível concluir que o investimento nas Defensorias 

dos Estados em geral ainda é baixo, e dentro dessa faixa bastante desuniforme. A título de 

comparação, ao dividir-se o orçamento executado do Ministério Público do Rio Grande do 

Sul, instituição sabidamente bem estruturada, pela população do Estado, no mesmo ano, 

teremos o índice de aproximadamente R$ 64. Mais do que o dobro da Defensoria Mato 

17 1 BRASIL. 111 Diagnóstico Defensoria Pública ... , p. 90 e 91. 
172 O III Diagnóstico Defensoria Pública do Brasil trabalha com o conceito de população-alvo da instituição, que 
foi definido como a população acima de 10 anos de idade e que recebe até três salários mínimos (fl . 89 do 
documento) . Para fins desta pesquisa, se fará referência a essa população também como população 
hipossuficiente e a seus integrantes como habitantes hipossuficientes. 
173 Quadro investimento população-alvo (fl. 90). 
174 Ao longo do texto, a expressão "habitante economicamente hipossuficiente" será utilizada como sinônimo de 
indivíduo da "população-alvo". 
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Grosso do Sul, melhor indicador da relação verba/população-alvo dentre as brasileiras, e três 

vezes maior do que a DP/RJ, a única com números relativamente bons, dentre as dos Estados 

de maior população-alvo. 

5.3.1.2 Orçamento executado da Defensoria Pública e do Ministério Público175 

O comparativo feito pelo Ministério da Justiça não é ao acaso. Defensoria Pública 

e Ministério Público, como visto no segundo capítulo deste estudo, são vértices opostos que 

juntamente com o Juízo, formam a triangular relação processual penal, que à luz do princípio 

da igualdade e da paridade de armas, deve permanecer em equilíbrio. 

A disparidade entre os investimentos nas Defensorias Públicas Estaduais e nos 

Ministérios Públicos dos Estados fica evidente no quadro 19 176 do III Diagnóstico, uma vez 

que este traz à tona a comparação entre a execução orçamentária do Poder Judiciário, 

Ministério Público e Defensoria Pública das unidades da federação. O estudo demonstra que 

"em média, o orçamento executado pela Defensoria Pública foi de 22,01 o/o do executado pelo 

Ministério Público e 7,86% do executado pelo Poder Judiciário das unidades da federação". 

Isso significa que o Ministério Público contou com aproximadamente cinco vezes mais 

recursos do que a Defensoria Pública e o Judiciário com mais do que "doze orçamentos" da 

Instituição de garantias, ora em análise. O estado que apresentou a maior disparidade na 

relação Defensoria Pública/Ministério Público foi o Amapá, cujo orçamento executado por 

aquela foi de R$ 502.653,68, enquanto por este foi de R$ 84.673.696,613, por volta de 168 

( . ) . 177 cento e sessenta e oito vezes maiOr. 

É bem verdade que há alguns estados da Federação brasileira em que não há uma 

diferença tão questionável entre as instituiçôes que frequentemente compõem os polos de um 

processo penal. O Rio de Janeiro, por exemplo, investiu R$ 256.918.953,71 na Defensoria 

estadual, quase metade dos R$ 582.646.900,00 aplicados no Ministério Público178
, 

investimento superior ao do Estado do Rio Grande do Sul na Instituição ministerial (R$ 

508.086.128,38), que sabidamente tem uma boa estrutura. Em São Paulo, a execução 

orçamentária na DPE foi de R$ 427.870.117,00, aproximadamente 1/3 da do MP, que foi de 

R$ 1.208.281.382,47. Tal equilíbrio, altamente elogiável e incomum entre a execução 

orçamentária das instituições, gerou estatísticas igualmente incomuns de desempenho das 

175 BRASIL. 111 Diagnóstico Defensoria Pública ... , p. fl. 6. 
176 Ibidem, p. 85. 
177 Ibidem, p. 85. 
178 Ibidem, p. 85. 
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responsáveis pela defesa pública paulista e fluminense 179
. 

5.3.1.3 Número de defensores, servidores e estagiários 180 

Quanto aos recursos humanos., as regiões do Norte e Nordeste novamente 

apresentam os piores números. O estado com o menor número de defensores é Roraima, com 

apenas 25. Alagoas (30), Maranhão (46), Bahia (201) e Ceará (252) demonstram a grande 

disparidade entre as Defensorias nordestinas, especialmente se considerar-se que a população

alvo do Maranhão é pouco superior à do Ceará. Outro dado que causa estranheza na relação 

em comento é de que Rondônia, o estado com menor número de defensores (25), apresenta 

613 servidores, ou seja, mais de 24 servidores para trabalhar com cada defensor. Em situação 

oposta estão a Paraíba e o Rio Grande do SUll, estados com mais defensores do que servidores, 

o que permite concluir que defensores trabalham sem assessoria de carreira, possivelmente 

apenas com estagiário, quando muito, com ocupantes de cargos comissionados. O estado 

nordestino informou 327 membros e 130 servidores, ou seja, 0,39 integrante da carreira de 

apoio por defensor; o RS com uma relação 345/237 apresenta uma proporção 0,68 servidor 

para membro da DPE/RS. O Rio de janeiro, mais uma vez, apresenta bons números: 790 

defensores, 796 celetistas e 1593 estagiários. 

Novamente fica caracterizada a enorme disparidade existente entre as estruturas 

das Defensorias Públicas dos Estados. A maioria delas extremamente carente de recursos 

humanos, como as do Norte e Nordeste do Brasil, ou com estruturas mal planejadas, com uma 

relação defensores/servidores desequilibrada, como as instituições de Rondônia, Paraíba e Rio 

Grande do Sul, o que evidentemente se reflete no serviço prestado ao cidadão, como 

demonstram os três próximos índices a serem analisados. 

5.3.1.4 Comarcas atendidas 181 

Os dados acerca dos recursos humanos disponíveis nas Defensorias dos Estados 

possibilitam interessantes conclusões se cruzados com os de comarcas atendidas. O Piauí, por 

exemplo, apresenta um índice de 100% de cobertura da DPE/PI em seu território, porém tem 

número de membros (62) inferior ao de comarcas (95), ou seja, há comarcas "cobertas" sem 

179 Vide por exemplo a tabela 22 do 111 Diagnóstico (p. 139 et seq.), que demonstra o número de atendimentos 
realizados, ou ainda a tabela 25 (p. 145 e 146) que registra o número de ações ajuizadas e respondidas pelas 
Defensorias do Estados. 
180 BRASIL. 111 Diagnóstico ... p. 116. 
181 Ibidem, p. 126. 
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defensor. São Paulo, o estado com a Defensoria de maior orçamento do Brasil, como visto, 

cobre apenas 8,09% de seu território, de modo que 250 das 272 comarcas paulistas não 

possuem a instituição garantidora do acesso à Justiça. O Maranhão é o estado de pior 

desempenho: apenas 2,76% das comarcas são cobertas pela DPE. O Rio Grande do Sul 

aparece dentre os estados com melhor índice, na medida em que 144 de 165 comarcas são 

atendidas pela DPE/RS; índice que não é "desmascarado" pelo número total de defensores, 

como ocorre com o Piauí, uma vez que a Defensoria gaúcha tem 345 membros. 

Dos estados de maior investimento, apenas a DPE/RS apresenta um índice 

razoável de cobertura territorial. Registre-se que o MP/RS está representado em 100% das 

comarcas do Rio Grande do Sul182
. 

5.3.1.5 Atendimentos por Defensor183 

No geral, verifica-se que o número de atendimentos cresceu muito desde 2003, 

ano que registraram 4.523.771 consultas à Defensoria Pública em todo o Brasil. Em 2005, 

foram 6.565.616; no ano seguinte 6.46.477.930, em 2007, registraram-se 8.086.880 e, em 

2008, 9.656.161. Verifica-se, dessarte, que em cinco anos de pesquisa o número de 

atendimentos efetuados pelas Defensorias Pt1blicas dos Estados mais que dobrou. 

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, uma das mais estruturadas, é também a 

que mms atende ao público, pelos dados levantados pelo Ministério da Justiça. Em 2008, 

realizou um total de 5.053.702 atendimentos, sendo 982.010 criminais. Cada defensor 

realizou, pois, em média, 1.363,9 atendimentos criminais no ano, número que só é superado 

por Rondônia, que possui apenas 25 defensores. Dentre os estados de maior orçamento, Minas 

Gerais também apresenta um número altfssimo de atendimentos criminais por defensor: 

896,47. São Paulo apresenta um número um pouco mais razoável, são 425,55 atendimentos 

criminais por membro da DPE/SP. Já o Rio Grande do Sul tem uma estatística mais 

tranquilizadora: 119,56 atendimentos criminais/ano por defensor. 

A análise desses números demonstra que o número de defensores públicos ainda é 

insuficiente na maioria dos estados brasileiros. Ainda mais se cotejados com os índices de 

ações penais respondidas, a ser verificados logo a seguir. 

182 Cf. demonstra o próprio site do MP/RS. Disponível em <http://www.mp.rs.gov.br/civel>. Acesso em 
17/11/2012. 
183 BRASIL. 111 Diagnóstico ... , p. 142. 
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5.3.1.6 Ações criminais, pedidos de liberdade provisória e habeas corpus 184 

O número de ações ajuizadas demonstra a intensidade da atuação das Defensorias 

Públicas no âmbito judicial. Na esfera cível, existem diversas situações que permitem uma 

solução extrajudicial, o que gera um número de atendimentos bem superior ao de ações. Na 

esfera penal, diversamente, os atendimentos geralmente estão associados a ações judiciais, 

podendo uma mesma ação, assim como no cível, desencadear diversos atendimentos. 

Dentre a DPEs que apresentam estatísticas separadas quanto a ações CIVIS e 

penais, destacam-se São Paulo, Bahia, Sergilpe e Mato Grosso. A Defensoria paulista informa 

27.948 ações penais respondidas no ano de 2008, ou seja, 70,39 por defensor. A DPE/BA, por 

sua vez, respondeu a 41.671 ações criminais no mesmo ano, o que gera uma média de 207,32 

ações por defensor. Para se ter uma ideia do total de ações, se consideradas as ações civis, a 

estatística da Defensoria baiana subiria pra impressionantes 693,2 ações por membro, 

aproximadamente três por dia útil. Sergipe possui uma média ainda maior: de 231,88 ações 

criminais por defensor. Todavia, nenhuma se compara à DPE/MT, unidade que, com apenas 

117 defensores, respondeu por 57.426 ações criminais em 2008, o que resulta na preocupante 

média de 490,8 por membro, aproximadamente duas por dia útil; um número absurdamente 

alto se levadas em conta as peculiaridades do processo penal, que exige como visto uma 

análise profunda de cada caso, individualizada, de modo a permitir uma defesa penal pública 

substancial. 

A tabela 33 do 111 Diagnóstico apresenta números relativos aos pedidos de 

liberdade provisória e habeas corpus apresentados/impetrados pelas Defensorias Públicas no 

Brasi1. 185 Tais dados apontam que duas das mais destacadas instituições são justamente as de 

maior orçamento, informando a DPE/SP um total de 3.426, 17.973 e 30.004 habeas corpus 

em 2006, 2007 e 2008, respectivamente. É necessário aqui ressaltar o aumento em quase dez 

vezes de habeas corpus impetrados de 2006 para 2008. 

A tabela 34, por sua vez, infom1a os habeas corpus impetrados junto a Tribunais 

Superiores 186
, sendo novamente a Defensoria da São Paulo com autuação mais destacada: 

2.569, 3.470 e 5.039 foram apresentados junto ao STJ ou STF nos anos listados. A DPE/RJ, 

184 BRASIL. 111 Diagnóstico ... Cotejo das tabelas de páginas 148, 160 e 162. 
185 Ibidem, p. 160. 
186 BRASIL. 111 Diagnóstico ... p. 162 e 163. 
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por sua vez, chama a atenção com 5.820 habeas corpus impetrados em Tribunais Superiores 

nesses três anos. Dessa sucinta análise, se verifica que as Defensorias Públicas mais 

estruturadas são justamente as que fornecem aos cidadãos um maior acesso aos Tribunais 

Superiores, de modo a prestar uma assistência jurídica mais completa, nos moldes da 

advocacia privada. 

5.3.1.7 Remuneração dos defensores públicos/membros do MP187 

Outro dado que demonstra a boa estruturação da Defensoria Pública do Rio de 

Janeiro é a remuneração dos defensores, que, em 2009, tinha um patamar inicial de R$ 

19.820,04 e final de R$ 21.961,33, pouco inferior ao subsídio dos membros do Ministério 

Público dos Estados em final de carreira, de R$ 22.111,25 (dados de 2005, do único 

diagnóstico do Ministério Público já realizado188
). 

Entretanto, o padrão não é de similitude entre as remunerações de membros das 

instituições, e sim de disparidade. Os casos mais graves são de Pernambuco, Espírito Santo e 

Rio Grande do Sul, que informam em remuneração (em final de carreira, o que é ainda mais 

grave), em 2009, de R$ 4.988,54, R$ 5.608,73, R$ 8.480,00, respectivamente. À exceção de 

Pernambuco, que apresenta um final de carreira de R$ 17.640,40 para os promotores de 

Justiça, todos os demais estados citados 189 chegam a remunerar os membros dos níveis mais 

avançados do Parquet com R$ 22.111,25. Tais dados demonstram grave disparidade entre as 

DPEs, que se agrava face ao comparativo com o Ministério Público, que oferece praticamente 

a mesma (e qualificada) remuneração a todos os seus membros, chegando a ser três vezes 

maior do que a dos defensores em certos casos. 

5.3.2 Defensoria Pública da Unüio 

Atualmente a DPU possui um efetivo de 481 defensores públicos federais, 

absolutamente insuficiente para atender a uma crescente demanda de orientação jurídica 

187 Ibidem, p. 125 
188 BRASIL. Ministério da Justiça. Diagnóstico do Ministério Público dos Estados. Disponível em <http:// 
www .mp.sc.gov .br/portal/site/conteudo/noticias/cao/pgj/diagnostico_mp.pdf>. Acesso em 08/11/2012. 
189 À exceção do já referido Estado de Pernambuco e do Estado do Piauí (com final de carreira em R$ 
19.403,75), todos os estados da federação apresentam um final de carreira padronizado de R$ 22.111 ,25 em 
2005, aos membros do MP (Tabela 18: vencimentos iniciais e finais do Ministério Público, Ano de 2005, 
Diagnóstico do Ministério Público dos Estados, p. 62). 
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judicial e extrajudicial, de direitos individuais e coletivos dos cidadãos brasileiros. Entre 2010 

e 2011, período em que o número de defensores se manteve praticamente inalterado, houve 

um salto no número de atendimentos à população na ordem de 27%, na medida em que o 

número passou de 1.000.204 para 1.275.771 190
. 

Segundo o 111 Diagnóstico Defensoria Pública no Brasil, em 2008, a União 

despendeu apenas R$ 0,70 por habitante que recebe até três salários mínimos, quase a metade 

do estado que menos investiu na Defensoria do Estado, o Amapá. Nesse mesmo ano, o 

orçamento executado na esfera federal apresentou um aporte financeiro de R$ 97.480.790,00, 

na Defensoria Pública da União, valor cinquenta e uma vezes inferior ao aplicado pelo 

Ministério Público da União, que foi de R$ 5.020.878.314,32, ou seja, uma diferença gritante 

em favor do MPU ou, melhor colocando, em desfavor da DPU, na mediada em que o 

orçamento do Ministério Público é condizente com suas atribuições constitucionais 191
. 

Tendo em vista justamente tal espectro de responsabilidades arrolado na 

Constituição, o Ministério Público Federal (MPF) tem atribuição para atuar em eventuais 

deficiências do serviço de acesso à Justiça promovido pela DPU. Nesse sentido, segundo 

representação encaminhada ao MPF (Anexo 1), de autoria da Associação Nacional dos 

Defensores Públicos Federais (ANADEF), "a implantação da Defensoria no Brasil tem se 

190 Segundo dados do PL 4367-A, de 2012. 
191 Fundamental grifar o peculiar papel do Ministério Público na federação brasileira, que com a Constituição de 
1988 teve um alargamento substancial de suas atribuições,"incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (CF, art. 127). Tais responsabilidades 
tornam a Instituição, apesar de ocupar na esfera criminal o polo oposto ao da Defensoria Pública em 
muitos processos penais, legitimada, na esfera cível, a buscar via Ação Civil Pública a estruturação da 
própria Defensoria Pública, visto que o comprometimento da assistência jurídica integral e gratuita via 
não estruturação da DP se trata de evidente desrespeito do Poder Público à direito assegurado na 
Constituição. Vejamos a especificação das funções institucionais do Ministério Público, segundo a o art. 129 da 
Carta de Direitos, são: "I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 11 - zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos servi~;os de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 111 - promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos; IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da 
União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V -defender judicialmente os direitos e interesses 
das populações indígenas; VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 
requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; VII - exercer 
o controle externo da atividade policial, na forma ela lei complementar mencionada no artigo anterior; VIII -
requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de 
suas manifestações processuais; IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis 
com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. (sem 
grifos no original). Com efeito, muito além do Ministério Público titular da ação penal, o Parquet hoje, 
especialmente na área da cidadania, segundo o próprio sítio do Ministério Público Federal, tem a 
responsabilidade de "interagir com órgãos dle Estado, organismos nacionais e internacionais e 
representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 
individuais indisponíveis, coletivos e difusos - tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 
assistência social, acessibilidade, acesso à justic~b direito à informação e livre expressão, reforma agrária, 
moradia adequada, não discriminação, alimentação adequada, dentre outros". Disponível 
<http://pfdc.pgr.mpf.gov.br /institucional/a-procuradoria-federal/apresentacao-1>. Acesso em 08/11/2012). 
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dado a passos rasos". O referido documento, registra que, há mms de 23 anos após a 

promulgação da Constituição, a DPU funciona em "caráter emergencial" 192
, contando com 

estrutura física e recursos humanos insuficientes para atender suas atribuições constitucionais, 

situação que não é desconhecida da Administração Federal. 

Isso porque, em 2004, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou Auditoria 

Operacional em ações relativas ao tema Mecanismos de Acesso à Justiça Gratuita, a saber: a) 

Assistência Jurídica Integral e Gratuita, gerenciado pela Defensoria Pública da União; b) 

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal, de responsabilidade do Conselho de Justiça 

Federal, órgão do Poder Judiciário Federal; e c) Reforma da Justiça Brasileira, cujo 

responsável é a Secretaria de Reforma do Judiciário, órgão do Ministério da Justiça. 193 Tal 

análise resultou em relatório de auditoria apresentado ao Plenário do TCU em junho de 2005, 

consolidado no Acórdão no 725/2005. É de ressaltar que a quase totalidade das 

recomendações recaíram sobre o programa Assistência Jurídica Integral e Gratuita, a cargo da 

DPU. 

Conforme o Relatório de Monitoramento dos Acórdãos ns. 725/2005 e 167/2007, 

em apertada síntese, as principais constataçôes decorrentes da auditoria foram: 

a) carenc1a de recursos humanos; b) insuficiência de recursos matena1s e 
inadequação da estrutura física dos núcleos, que não estavam preparados para 
receber pessoas portadoras de necessidades especiais e propiciar privacidade ao 
atendimento dos assistidos; c) ausência de um sistema de acompanhamento e 
avaliação para o programa, que contava com apenas um indicador de desempenho; 
d) falta de padronização dos critérios para seleção de beneficiários; e) ausência de 
autonomia funcional, administrativa e orçamentária da DPU; e f) falta de 
estruturação da DPU para atuar nos casos de grave violação dos direitos humanos, 
quando fosse solicitado o deslocamento de competência para o âmbito da Justiça 
Federal. 194 

Em decorrência das graves constatações, o TCU, por meiO do Acórdão no 

725/2005, recomendou 23 (vinte e três) providências à Defensoria Pública da União (itens 

9.1 e 9.2), 5 (cinco) providências à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, 1 (uma) 

providência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e à Secretaria de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 3 (três) providências ao Conselho Superior 

da Defensoria Pública da União, 2 (duas) providências ao Conselho da Justiça Federal, bem 

como remessa de cópia do Acórdão ao Ministro da Justiça; à Casa Civil da Presidência da 

192 Vide Leis n° 9.020/95 e 10.212/2001, que dispõem sobre a implantação em caráter emergencial da DPU, no 
que diz respeito à remuneração dos cargos criados pela Lei Complementar n° 80/94. 
193 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório de Monitoramento dos Acórdãos TCU 725/2005 -
Plenário e 167/2007- Plenário, p. 3. 
194 Ibidem, p. 3. 
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República; ao Supremo Tribunal Federal; ao Superior Tribunal de Justiça; aos Tribunais 

Regionais Federais; aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ao 

Conselho da Justiça Federal; ao Defensor Público-Geral da União, dentre outras autoridades. 

Destacam-se dentre as recomendações que visam à melhoria do programa 

Assistência Jurídica Integral e Gratuita, as seguintes: 

9.1. recomendar à Defensoria Pública da União que: 
9.1.1. agilize a tramitaçiio para os órgãos competentes do anteprojeto que cria o 
quadro de apoio da Defensoria Pública da União, em conformidade com o artigo 
144 da Lei Complementar no 80/94; 
9.1.3. assegure a lotaçãio mínima de defensores nos Núcleos já instalados, com 
vistas a que haja a atuação permanente de Defensor Público em todos os Núcleos e 
estabeleça parcerias com outras instituições para a promoção de serviços de 
assistência jurídica integral e gratuita; 
( ... ) 
9.3. recomendar à Secrdaria Executiva do Ministério da Justiça que: 
9.3.1. agilize a tramitação para os órgãos competentes do anteprojeto de lei que 
cria o quadro de apoio da Defensoria Pública da União, em conformidade com o 
artigo 144 da Lei Complementar no 80/94; 
( ... ) 
9.4. recomendar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e à Secretaria de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que agilizem a 
tramitação do anteprojeto de lei que amplia o número de cargos de Defensor 
Público da União e cria o cargo de Corregedor da Defensoria Pública da União. 195 

Já em 2006, dando continuidade ao trabalho de fiscalização pelo Tribunal de 

Contas, foi realizado o primeiro monitoramento do Acórdão no 725/2005, que resultou no 

Acórdão no 167/2007. Dentre as recomendaç;ões da Corte de Contas, destacam-se: 

( ... ) 
9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República que envide esforços no 
sentido de procurar dar celeridade à tramitação do anteprojeto de lei que 
amplia o número de cmrgos de Defensor Público da União; 
9.3. recomendar à Secr~~taria Executiva do Ministério da Justiça e à Secretaria 
de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que envidem 
esforços no sentido de procurar dar celeridade à tramitação do anteprojeto de 
lei que cria o quadro apoio da Defensoria Pública da União; 196 

( ... ) 

No Acórdão no 544/2011, com relatório do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, 

o Tribunal de Contas da União resolveu dar por encerrado o ciclo de monitoramentos dos 

Acórdãos ns. 725/2005 e 167/2007. Todavia ressalvou que exatamente as recomendações 

arroladas não foram cumpridas (ou estão "em implementação"). 

195 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão TCU no 725/2005 -Plenário. Relator Lincoln Magalhães 
Da Rocha. DOU de 20/06/2005 . 
196 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão TCU no 167/2007 -Plenário. Relator Augusto Sherman. 
DOU de 14/02/2007. 
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Grifou o Ministro da Corte de Contas: 

Ao analisar a evolução do número total de defensores públicos lotados de 2004 a 
2010, percebe-se que, apesar dos anteprojetos que visam o aumento do quadro 
funcional da DPU estarem paralisados, houve um aumento do número de cargos. 
Em 2004, o total de defensores públicos lotados era de 73. Esse número saltou 
para 281 em 2008 e agora a lotação total é de 474 defensores. 

Contudo, a situação atual ainda está muito distante da realidade idealizada em 
2005 pelo Grupo de Tralbalho Interministerial criado por Decreto s/n, de 15 de abril 
de 2005, que apresentou estudos demonstrando a necessidade de existirem 1.281 
defensores públicos. Atualmente, portanto, há um déficit estimado de, pelo menos, 
807 defensores no país, além de um déficit de pessoal da área administrativa de 
3.891 pessoas, identificado no mesmo estudo. 

197 

O Tribunal de Contas da União fez sua parte, na medida em que alertou 

especialmente o Poder Executivo (notadamente o Ministério da Justiça, o Ministério do 

Planejamento e a Casa Civil) acerca da deficiência na estruturação da Defensoria Pública da 

União. Diretrizes importantes, mas não substanciais, impostas à própria DPU foram 

cumpridas, tais como: 

9.1.8. promova a instalação de Núcleos e alocação de defensores, 
considerando critérios objetivos e equitativos preestabelecidos, levando em 
conta as diretrizes adotadas pela Justiça Federal para criação de novas V aras 
e Juizados Especiais Federais; 
9 .1. 9. intensifique a a~;ão de capacitação, buscando, se necessário, parcerias 
com outras instituiçêíes a exemplo do Conselho da Justiça Federal e 
Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal; 
( ... ) 
9.1.14. desenvolva parcerias com entidades governamentais e não 
governamentais, como forma de aprimorar processos e métodos de 
atendimento; 198 

Vê-se, pois, que as tentativas de estruturação desde o ano de 2004 esbarraram em 

vontade política, O Tribunal de Contas chamou à atenção para a grave deficiência estrutural 

da Defensoria Pública da União nestes últimos oito anos e as recomendações pelo órgão de 

controle expedidas ainda estão "em implementação". 199 Todavia o argumento de contenção de 

despesas e ajuste fiscal para adiar investimentos inadiáveis do poder Executivo na Instituição 

que, pela Constituição, deve garantir o acesso à Justiça no Brasil não resistem ao menor toque 

197 BRASIL, Tribunal de Contas da União. Acórdão 544/2011 -Plenário. Relator Ministro Augusto Sherman 
Cavalcanti. DOU 17/03/2011. 
198 Ibidem. 
199 Segundo o próprio Acórdão 544/2011 , a classificação "Em Implementação" abrange as recomendações que 
foram objeto de algumas medidas e que ainda estão sendo trabalhadas. 
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com a realidade. Isso porque, segundo dados levantados pela ANADEF, a União tem gasto 

somas consideráveis com a contratação de advogados dativos. Somente em 2010, foram 

despendidos R$ 77.426.808,00, valor suficiente para contratar 559 novos defensores federais, 

ou seja, capaz de suprir mais de 2/3 do déficit apontando pelo Tribunal de Contas da União200
. 

A esperança de uma guinada nos rumos do acesso à Justiça Penal no Brasil vem 

do Projeto de Lei no 4.367/2012, que disP'Õe sobre "a criação de setecentos e trinta e dois 

cargos de Defensor Público Federal de Segunda Categoria; quarenta e oito cargos de Defensor 

Público Federal de Primeira Categoria e nove cargos de Defensor Público Federal de 

Categoria Especial". Exatamente na semana de conclusão deste estudo, em 5 de dezembro de 

2012, o PL 4.367/2012 foi aprovado na Cámara dos Deputados. Segundo consta no site da 

DPU, o defensor público-geral federal Haman Tabosa de Moraes e Córdova declarou: "Com 

essa importante aprovação na Câmara dos Deputados, começa a se concretizar a efetiva 

estruturação da Defensoria Pública da União em âmbito nacional" 201
. Somente um dia depois, 

surpreendentemente, o projeto também foi aprovado pelo Senado Federal e encaminhado à 

- "d . 1202 sançao pres1 enc1a . 

Os encaminhamentos dados pelo Congresso Nacional corroboram demonstração 

de que o Poder Executivo Federal tem consciência da inconstitucional desestruturação da 

DPU e que começa a atuar (24 anos após a promulgação da Constituição) na medida em que 

exige o grau de responsabilidade que tem perante a situação. Recente declaração dada pela 

presidente de República Dilma Rousseff dá conta de que até 2015, das atuais 58 unidades, a 

Defensoria Pública da União passará a contar com aproximadamente 200 até o final de 

2015203
. O pronunciamento dá a entender que haverá orçamento para colocar em execução a 

200 Vide Anexo 1. 
201 Em "Câmara dos deputados aprova criação de 789 cargos de defensor público federal" . Disponível em <http: 
//www.dpu.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10026:camara-dos-deputados-aprova 
criacao-de-789-cargos-de-defensor-publico-federal&catid=215 :noticias-slideshow &Itemid=458>. Acesso em 
05/12/2012. 
202 Em "Criação de 789 cargos de defensor público passa pelo senado e aguarda sanção da presidenta". 
Disponível em <http:/ /www .dpu.gov. br/index. php ?option=com_content&view=article&id= 10035 :criacao-de-
7 89-cargos-de-defensor -publico-passa -pelo-senado-e -aguarda -sancao-da-presidenta&catid=215 :noticias
slideshow& Itemid= 458>. Acesso em 11/12/2012. 
203 Questionada pelo cidadão Gerson Andrade Pereira, 42 anos, cirurgião-dentista de Bom Repouso (MG), na 
coluna semanal "Conversa com a Presidenta", em 16/10/2012, sobre os investimentos em acesso à Justiça, Dilma 
Rousseff afirmou: "( ... ) estamos atuando para ampliar o acesso da população à assistência jurídica para a solução 
de conflitos, em especial dos mais carentes. Por isso, o Ministério da Justiça tem trabalhado para fortalecer a 
Defensoria Pública e também para implementar a mediação e outras formas de resolução extrajudicial de 
conflitos. Até 2015, as unidades da Defensoria Púiblica da União serão ampliadas das atuais 58 para 200 
em todo o território nacional. Neste ano o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
liberou uma linha de crédito de R$ 300 milhões patra modernizar e fortalecer as Defensorias Públicas dos 
estados e do Distrito Federal. No programa Jusüça Comunitária, que trabalha com a mediação e resolução 
extrajudicial de conflitos, cerca de 59 mil pessoas carentes já obtiveram ajuda para resolver questões familiares 
ou relativas a posse e a propriedade, com auxílio de membros da própria comunidade. A iniciativa começou em 
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iminente sanção do PL 4367/2012, de modo a auxiliar na implementação das atrasadíssimas e 

inarredáveis melhorias na Instituição constitucionalmente incumbida de concretizar, em 

âmbito federal, o estatuído no art. 5°, inc. LXXIV, da Constituição. 

5.4 A Defensoria Pública como instituição de legitimação da justiça criminal 

Datado de 1791, o escrito "De 1' organisation judiciaire et de la codification", de 

Jeremy Bentham questionava: 

i.La función dei defensor público es quizá inútil?, i.Es quizá menos necesaria que la 
dei Ministerio Público Fiscal? i.Tiene acaso la sociedad menos interés en la 
seguridad dei inocente que en la persecución dei crimen? i,Se necesita emplear 
medios y tomar previsiones en la acusación y no en la defensa?204 

As palavras do clássico autor da ilustração e do liberalismo penal, que sublinham 

a histórica prioridade que os Estados vêm concedendo à acusação em detrimento da defesa, 

exatamente como acontece no Brasil de acordo com os dados coligidos na seção anterior, 

foram citadas por Ferrajoli em recente conferência promovida na Argentina, a convite do 

Ministerio Público de la Defensa do país, intitulada "GARANTISMO Y DEFENSA PENAL, 

o sobre la defensa pública". Tal questionamento demonstra com clareza o quão antiga é a 

preocupação dos doutrinadores com uma Instituição de garantias, apenas não tanto quanto a 

omissão para com a sua criação e viabilizaçüo. 

Na mesma senda, Lucchini asseverou: 

La defensa pública es de carácter público tanto como lo es el oficio dei acusador. La 
defensa, por otra parte, es también una urgente exigencia de la lógica judicial, que 
no puede lograr el descubrimiento de la verdad, si no es merced a la lucha incesante 
de las dos fuerzas paralelas: la de la acusación y la de la defensa. 205 

Podem decorrer dessa disparidade de estruturação das Instituições, pois, reflexos 

2004, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, hoje está presente em 64 núcleos, em 14 estados e 
no Distrito Federal, e já realizou cerca de 20 mil mediações. Nós acreditamos, Gerson, que um dos pilares da 
cidadania é a garantia do acesso aos direitos, para a qual é fundamental um sistema de justiça 
democrático, eficiente e transparente". Disponível em <http://www2.planalto.gov.br/imprensa /conversa-com
aJresidenta/conversa-com-apresidenta-62>. Acesso em 12/11/2012. 
2 BENTHAM, Jeremy. l'organisation judiciaire et de la codification (1791) apud FERRAJOLI, Luigi. 
Garantismo y defensa penal, o sobre la defensa pública. In Revista das Defensorias do Mercosul, no 1, Brasília, 
outubro de 2010, p. 10. 
205 LUCCHINI, Luigi. Elementi di procedura penale (1895) apud FERRAJOLI, Luigi. Garantismo y defensa 
penal, o sobre la defensa pública. In Revista das Defensorias do Mercosul, n° 01 , Brasília, outubro de 2010, p. 
12. 
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na lógica judicial, ocasionados por potencial abalo na paridade de armas, na medida em que 

tanto o acompanhamento durante o inquérito quanto o processual podem ser comprometidos 

por números como os estudados na seção anterior. Ocorre que o menor abalo na paridade de 

armas, como se viu no capítulo primeiro desse estudo, pode ser extremamente danoso ao 

objeto da apuração judicial, que é a verdade: processual. Sobre o tema, assim se pronunciou o 

professor Ferrajoli: 

Para que la contienda se desarrolle lealmente y con igualdad de armas, es 
necesaria, por otro lado, la perfecta igualdad de las partes: en primer lugar, que 
la defensa esté dotada de la rnisma capacidad y de los rnismos poderes que la 
acusación; en segundo lugar, que se admita su papel contradictor en todo momento 
y grado dei procedirniento y en relación con cualquier acto probatorio, de los 
experimentos judiciales y las perícias al interrogatorio dei imputado, desde los 
reconocirnientos hasta las declaraciones testificales y los careos. 206 (sem grifos no 
original) 

Com efeito, para que a ação penal se desenvolva sem influência de fatores 

externos ao processo, exige-se que a defesa seja dotada da mesma capacidade e dos mesmos 

poderes que a acusação. Tal equilíbrio, pois, está diretamente ligado à legitimidade das 

decisões judiciais, uma vez que, como visto no item 2.4.1, da íntima relação do contraditório e 

da ampla defesa com a produção da prova (]pela possibilidade de sua refutabilidade) decorre a 

verdade processual, que por sua vez constitui fonte de legitimação do próprio sistema penal. 

A relação foi ressaltada pelo próprio Ferrajoli na abertura da conferência suprarreferida: 

En efecto, se trata de una típica institución de garantía dirigida a asegurar 
efectividad, o por lo menos, a reducir la inefectividad, dei modelo garantista dei 
proceso penal. 
En su modelo teórico, el proceso penal se configura como procedirniento de 
verificación o refutación empírica de las hipótesis acusatorias. Esta naturaleza 
cognitiva, y no discredonal dei juicio, constituye la principal fuente de su 
legitimación. Ella asegura, en realidad, la sujeción dei juez a la ley, la certeza dei 
derecho, la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, su libertad, y la inmunidad 
respecto a los arbítrios policiales y judiciales.207 

Tendo em vista a curial função da Defensoria Pública em assegurar a devida 

verificação ou refutação empírica das hipóteses acusatórias nos processos em que o réu não 

possa arcar economicamente com o custo de um advogado, sua ausência/deficiência traz 

consequências terríveis para o Estado Democrático de Direito. Não é outra a conclusão do 

ministro Joaquim Barbosa em seu voto na ADI 4.270/SC, ao citar trecho do relatório final do 

206 FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 614. 
207 FERRAJOLI, Luigi. Garantismo y defensa penal, o sobre la defensa pública. In Revista das Defensorias do 
Mercosul, no 01 , Brasília, outubro de 2010. 
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Mutirão Carcerário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça no Estado de Santa Catarina 

entre 13 e 22 de julho de 2011: 

O mais grave problema de Santa Catarina é a ausência de Defensoria Pública 
Estadual, optando o Estado, em sua Constituição Estadual, pela assistência jurídica a 
pessoas carentes através da nomeação de advogados dativos. A falta de Defensores 
Públicos na execução penal gera gargalos que atravancam e conspiram contra a 
melhora do sistema. A ausência de ao menos um Defensor Público em cada 
unidade prisional dificulta e obstaculiza a veiculação de demandas, reclamações 
e providências em condições de impor ao Poder Judiciário um substrato que 
resulte numa ação coordenada para a cobrança de responsabilidades. Essa 
situação gera uma crise no sistema prisional, mercê de quadros de flagrante violação 
aos direitos do homem. Dos benefícios concedidos durante o Mutirão Carcerário 
impressiona o elevado número de benefícios que ensejaram expedição de alvará 
de soltura, implicando na liberação imediata de 1087 vagas no sistema 
prisional.208 (sem grifos no original) 

Os fatos narrados no relatório oficial realçam os efeitos deletérios que a 

ausência/deficiência da Instituição de garantias causa ao sistema penal do país. 

Especificamente no que se refere aos advogados dativos, que muitas vezes fazem o papel que 

cabe à Defensoria, porque comumente a estrutura das Defensorias é deficitária, assim se 

manifestou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.270: 

Não se pode ignorar, também, que, enquanto o defensor público integrante de 
carreira específica dediica-se exclusivamente ao atendimento da população que 
necessita dos serviços de assistência, o advogado privado convertido em 
defensor dativo certamente prioriza, por uma questão de limitação da jornada 
de trabalho, os seus cliientes que podem oferecer uma remuneração maior do 
que aquela que é repassada pelo Estado, a qual observa a tabela de remuneração 
básica dos serviços de advogado. Essas observações sugerem que a questão da 
criação de um serviço de assistência judiciária não pode ser vista apenas sob o 
ângulo estatístico e muilto menos da perspectiva da mera economia de recursos .209 

(sem grifos no original) 

Ademais, a Defensoria, como ressaltado no item 5.2 deste estudo, é a opção da 

Carta Magna para assegurar a observância elas garantias constitucionais do cidadão, dentre as 

quais se ressaltam especialmente as de natureza penal. Ignorá-la é comprometer o acesso à 

Justiça de milhões de brasileiros, na medida em que, como lecionado por Cappelletti, além de 

ser igualmente acessível a todos, a Justiça deve produzir resultados que sejam individual e 

socialmente justos210
. A partir desse ponto de vista, além da deslegitimação de decisões em 

208 Relatório final do Mutirão Carcerário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça no Estado de Santa 
Catarina entre 13 e 22 de julho de 2011 apud ADI 4.270/SC (Brasil. STF. ADI 4.270/SC. Relator: ministro 
Joaquim Barbosa. DJe 25/09/2012). 
209 Brasil. STF. ADI 4.270/SC. Relator: ministro Joaquim Barbosa. DJe 25/09/2012. 
21° CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, p. 8. 
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processos em que o réu não conta com uma defesa penal substancial, há também 

deslegitimação do Estado brasileiro (no plano da teoria geral do garantismo ), uma vez que 

existe incoerência entre a ambição das promessas formuladas em níveis normativos superiores 

e sua execução em níveis inferiores. 

Ferrajoli afirma que a Defensoria Pública é uma instituição de garantia que tem 

múltiplos fundamentos axiológicos e responde a diversas instâncias garantistas. Para o ilustre 

jurista italiano, a questão da verificabilidade das teses de acusação - e a consequente busca da 

verdade processual - é apenas o primeiro dos fundamentos que sustentam a função 

legitimadora da Defensoria Pública no Estado Democrático de Direito e mais especificamente 

no processo penal. Ao todo, enuncia o jusfilósofo italiano seis dessas dimensões211
: 

1) Com base nos estudos de Luigi Lucchini212
, Ferrajoli explica que a Defensoria 

Pública é imposição da própria lógica judicial. Isso porque a decisão do juiz tem caráter 

cognoscitivo, ou seja, possui como pressuposto a necessária verificação, pela defesa, das 

hipóteses formuladas pela acusação (e vice-versa), denominada de confrontabilidade 

(falseabilidade ), verbis: 

Ella se impone antes que nada, según las palabras de Luigi Lucchini, desde la 
"lógica judicial", es decir, desde específicas razones epistemológicas: en tanto es 
garantizada la verificación de las hipótesis de la acusación, en cuanto sea a La vez 
garantizada su "confrontabilidad" por parte de la defensa. Una confrontabilidad de 
hecho, y no solamente en el plano normativo. 213 

Vê-se, pois, clara alusão à importância da Defensoria Pública como instituição 

indutora da verdade processual e a clara ligação dessa função com a garantidora do 

contraditório. Em Direito e Razão, Ferrajoli leciona que, juntamente com o ônus da prova e a 

fundamentação, o contraditório integra o rol de garantias de caráter epistemológico, pois não 

predeterminam normativamente a valoração das provas, mas refletem a lógica da indução 

científica na investigação judicial, assegurando a lógica do Direito Penal mínimo, de que 

nenhum inocente seja condenado. Com efeito, omitir-se na implementação da Instituição de 

defesa é indiretamente comprometer o grau de verificabilidade e a falseabilidade das 

hipóteses judiciais (garantias da estrita jurisdicionalidade), que visam racionalizar a decisão 

sobre a verdade pela refutação das teses, de modo que "nenhuma prova seja adequada sem 

211 FERRAJOLI, Luigi. Garantismo y Defensa Penal. p.12. 
212 LUCCHINI, L. Elementi di procedura penale, Barberà Editor Firenze, 1895, 195, pp. 218-219. Reenvío, 
sobre la propuesta de institución de un Ministerio Público de la Defensa, a Diritto e ragione, Laterza, Roma-Bari, 
(1989), p. 597. 
21 3 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit. 
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que sejam infrutíferas todas as possíveis negações e contraprovas214
. 

2) A segunda instância garantista que fundamenta a Defensoria refere-se ao 

caráter assecuratório das liberdades fundamentais do cidadão. Nessa dimensão, a atuação da 

Defensoria extravasa o processo e se dá em toda e qualquer fase da persecutio criminis. Com 

bem anota Mariani215
, referindo-se à palestra "Os Fundamentos Teóricos da Defesa Pública" 

de Ferrajoli, trata-se de garantir não apenas a ampla defesa, mas o conjunto de liberdades 

fundamentais do cidadão contra o arbítrio dlo poder. Ensina o defensor público do Estado do 

Rio Grande do Sul que "a defesa pública, neste ângulo, significa ( ... ) um metadireito, posto 

para a tutela da liberdade pessoal, da dignidade da pessoa, da sua imunidade de falsas 

acusações e de penas injustas". Segundo Ferrajoli essa dimensão da Defensoria, 

Garantiza, en segundo lugar, las libertades fundamentales de las personas contra 
aquellos tremendos poderes arbitrarias - en su ausencia y sin su control - que son 
el poder requisitorio, sea policial o dei rninisterio fiscal, y el poder rnismo dei 
juez.216 

3) A terceira dimensão garantista da Defensoria, segundo o doutrinador italiano, é 

a satisfação de um duplo interesse público na administração correta administração da justiça. 

Um primeiro, geral, de credibilidade dos cidadãos na justiça e um segundo, especificamente 

garantista, da absolvição do inocente. Nas palavras do autor: 

Satisface, en tercer lugar, y consiguientemente, un doble interés público de la 
adrninistración de justicia: aquél general de la credibilidad de la magistratura y de la 
confianza en ella por parte de los ciudadanos, y aquél más específicamente 
garantista de la absolución dei inocente, que es no menos, y quizá todavía más 
relevante, dei interés en la condena dei culpable.217 

Função intimamente relacionada com as garantias da ampla defesa e do 

contraditório (que exigem uma defesa penal substancial), de modo que a advocacia é 

insuficiente, uma vez que, remunerada, não inclui todo e qualquer cidadão que não possa 

arcar com seus custos. Com efeito, a defensoria é essencial para a administração da justiça, 

uma vez que, como se viu no capítulo quatro, no processo penal, a defesa técnica é 

indisponível e, se o investigado/acusado não pode contratar advogado, tem o Estado a 

obrigação de prestar a defesa penal. Recordando o que afirma Foschini, em sua obra 

214 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão, p. 564. 
21 5 MARIANI, A Defensoria ... , p. 311. 
21 6 FERRAJOLI, Luigi. Garantismo y Defensa Penal. p.13 
21 7 Ibidem, p. 13 .. 
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L'Imputato, a defesa também é uma exigência da coletividade, da sociedade organizada, na 

medida em que a sentença penal implica não só uma responsabilidade individual, mas 

também uma responsabilidade da coletividade218
, uma vez que, pelo pacto social, trata-se da 

condenação de um indivíduo pela sociedade, que indiretamente tem responsabilidade quando 

a pena é aplicada a um inocente. 

4) Em quarto lugar, assevera Ferrajoli, a Defensoria Pública realiza o princípio da 

paridade entre acusação e defesa, verbis: 

Realiza, en cuarto lugar, el principio de la paridad entre acusación y defensa y 
aquel conexo de un efectivo contradictorio; el uno y el otro violados, ante la falta de 
defensa de quienes no están en posibilidades de pagar un defensor de confianza. Y 
representa por ella y, bajo este aspecto, una condición indispensable del modelo 
acusatorio.Z 19 

Novamente sublinhada a relevância da realização do contraditório em toda a sua 

amplitude, não podendo aspectos externos acarretarem influência no resultado do processo. 

Sobre a relação entre defesa pública, paridade de armas, contraditório e devido processo legal, 

assim asseverou o professor da Università di Roma Tre: 

Se entiende entonces, cómo la defensa pública, es decir - la presencia de un 
magistrado del Ministerio Público de la Defensa- representa una garantía 
fundamental del debido proceso, capaz de contrastar la total inefectividad que tiene 
para los pobres el ejercicio del derecho de defensa, y de asegurar, de la mejor forma 
posible, la paridad entre defensa y acusación y, por tanto, ese derecho a someter a 
refutación la hipótesis del fiscal , que es la condición necesaria para fundar el 
carácter cognitivo del juicio. 220 

Ao tratar do direito da defesa e do contraditório em Direito e Razão221
, Ferrajoli 

explica que decorrem do paradigma da disputatio - elaborado pela tradição retórica clássica e 

legado ao modelo acusatório pela experiência inglesa - a necessidade de que a defesa seja 

dotada das mesmas capacidades e dos mesmos poderes da acusação e que seja admitida em 

todo ato probatório, em todo Estado e grau de procedimento. A primeira das condições, 

explica o jurista, exige que o investigado/acusado seja assistido por defensor (defesa técnica 

obrigatória). Isso não significa que a constituição de advogado seja obrigação do imputado, 

pelo contrário, é seu direito, uma vez que a persecutio criminis pode naturalmente resultar 

infrutífera. Quanto à segunda, propugnao italiano que a igualdade de poderes entre a defesa e 

21 8 FOSCHINI, Gaetano. L'Imputato, p. 26. 
21 9 FERRAJOLI, Luigi, op. cit., p. 13. 
22° FERRAJOLI, Luigi. Garantismo y Defensa Penal. p. 13. 
221 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão ... p. 565. 
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a acusação supõe que esta esteja despojada de qualquer poder sobre o imputado, sob pena de 

grave ofensa às liberdades civis, segundo a tradição iluminista: 

Ainda mais importante é a segunda condição, relativa à esfera de intervenção do 
imputado e de seu defensor. O pensamento iluminista, coerentemente com a opção 
acusatória, reivindicou a presença de um e de outro a todas as atividades probatórias. 
VOLTAIRE protestou contra a possibilidade de que o confronto entre o imputado e 
as testemunhas fosse entregue à discricionariedade do juiz em vez de ser obrigatório. 
FILANGIERI sustentou que ao imputado "deveria ser permitido fazer assistir-se por 
um ou mais advogados em todos os passos do processo". BENTHAM propugnou a 
presença do defensor no interrogatório não só do imputado, mas também na oitiva 
das testemunhas. E o mesmo fez PAGANO, que desejou que as testemunhas de 
acusação "serão interrogadas ex integro na Eresença do réu" e sublinhou "o quanto 
ajuda a conhecer a verdade tal contradição". 22 

5) Como quinta instância garantista que justifica a Defensoria Pública, o professor 

italiano aponta a Igualdade: 

Satisface, en quinto lugar, el principio de igualdad de las personas frente a la ley, 
no dejando sin defensa sustancial, a quienes por razones económicas, no pueden 
acceder a un defensor de confianza. 223 

Mais do que direito, a igualdade é um princípio, uma regra que serve de diretriz 

interpretativa para as demais normas constitucionais, ensina Uadi Lammêgo Bulos224
. 

Segundo a jurisprudência do Supremo TribUtnal Federal225
, a isonomia divide-se em igualdade 

na lei e em igualdade perante a lei, bem como tem um tríplice objetivo: limitar o legislador, a 

autoridade pública e o particular. 

Sobre a conexão entre igualdade e garantismo, registra Ferrajoli: 

Por tanto, es sobre el terreno de la defensa que se mide, más que sobre cualquier 
otro, la desigualdad de los ciudadanos frente a la ley penal. Que es la desigualdad 
más odiosa: porque se agrega a las desigualdades económicas y materiales; porque 
es un multiplicador de las connotaciones de clase de la justicia penal orientada sobre 
todo hacia la criminalidad de la calle y de la subsistencia y porque, finalmente, se 
traduce en una desigualdad respecto a las libertades fundamentales, y por ello, en 

222 FERRAJOLI, Luigi . Direito e Razão ... , p. 566. 
223 FERRAJOLI, Luigi . Garantismo y Defensa Penal, p. 13. 
224 BULOS. Curso de Direito Constitucional..., p. 538. 
225 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MI 58/Dllf. Rei. para o acórdão Ministro Celso de Mello. Data da 
publicação: 19 de abril de 1991. Assim asseverou o decano do STF: "esse princípio cuja observância vincula, 
incondicionalmente, todas as manifestações do Poder público deve ser considerado, em sua precípua função de 
obstar discriminações e de extinguir privilégios (RDA 55: 114), sob duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei e (b) 
o da igualdade perante a lei. A igualdade na lei que opera numa fase de generalidade puramente abstrata -
constitui exigência destinada ao legislador que, no processo de sua formação, nela não poderá incluir fatores de 
discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica. A igualdade perante a lei, contudo, pressupondo 
lei já elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não 
poderão subordiná-la a critérios que enseje tratamento seletivo ou discriminatório. 



89 

una discriminación y en un menoscabo de la dignidad dei ciudadano.226 

Ademais, há de se considerar que na Constituição da República, a assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pela Defensoria Pública está prevista topologicamente 

dentre os incisos do art. 5° da Constituição, considerados "termos" pelos quais se garante aos 

brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de uma série de direitos, dentre 

os quais o de liberdade e de igualdade227
. Tal processo se realiza, pois, pelo subprincípio da 

igualdade material, que "é a concretização da própria isonomia formal, que sai do papel para 

se realizar na prática'm8
. Dessa forma, é forçoso concluir que a assistência jurídica integral e 

gratuita, "empoderada" pela ideia de igualdade material, constitui garantia instrumental 

fundamental para se atingir o nível maior de concretização dos direitos, do qual fala 

Bobbio229
. 

6) Por fim, registra o jusfilósofo italiano que o papel exercido pela Defensoria 

Pública satisfaz ao princípio da presunção da inocência: 

Y, finalmente , es un corolario de la presunción de inocencia. Si es verdad que el 
imputado se presume inocente o en todo caso no culpable hasta la condena 
definitiva y, sin embargo, viene llevado a juicio y de tal manera hasta privado de su 
tranquilidad y traumatizada toda su vida, entonces, el estado debe, al mismo tiempo, 
asegurarle la posibilidad de defenderse efectivamente y solventar los gastos de tal 
iniciativa, que puede resultar, además, totalmente infundada.230 

Novamente, se estabelece uma relação clara com o contraditório e a ampla defesa, 

uma vez que a presunção da inocência diz que, refutadas todas as provas apresentadas contra 

o réu (pelo contraditório), impõe-se a absolvição. Recorrendo a Lucchini, Ferrajoli leciona 

que o princípio em testilha é um "corolário lógico do fim racional consignado ao processo"231
, 

assim como a "primeira e fundamental garantia que o procedimento assegura ao cidadão: 

presunção juris como sói dizer-se, isto é até prova contrária". Desse modo, a culpa é que deve 

ser provada e não a inocência; esta é presumida desde o início e só será revertida por prova de 

culpa que forma o objeto do juízo; e a prova, como se sabe, só será constituída à luz do 

contraditório, assegurada a ampla defesa. 

Vê-se que a assistência jurídica integral e gratuita prestada pela Defensoria 

226 FERRAJOLI, Luigi . Garantismo y Defensa Penal. p. 9. 
227 Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: ( ... ). 
228 BULOS. Curso ... , p. 539. 
229 BOBEIO, Era dos Direitos ... , passim. 
23° FERRAJOLI, Luigi. Garantismo y Defensa Penal. p. 13. 
231 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão ... , p. 506. 
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Pública é fundamental para que se assegurem as garantias processuais clássicas, conquistadas 

ao longo dos séculos e hoje arroladas no artigo 5° (e outros) da Constituição da República e 

no Código de Processo Penal brasileiro. Sem essa metagarantia, ou seja, sem uma garantia 

destinada a assegurar que as garantias penais e processuais do cidadão pobre sejam 

devidamente colocadas na balança do juízo criminal, o sistema penal brasileiro tem sua 

legitimidade severamente comprometida. Isso porque sem uma defesa penal pública 

substancial, considerando as peculiaridades socioeconômicas da população brasileira, 

mormente a parcela "acessada" pelo aparato criminal estatal, a grande maioria dos processos, 

seja no binômio absolvição/condenação, seja no juízo gradual da dosimetria da pena ou sua 

execução, carecerá de igualdade e, o que é mais grave, se afastará da verdade. 
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6CONCLUSÃO 

Boaventura Santos leciona que o tema do acesso à Justiça é aquele que mais 

diretamente equaciona as relações entre o processo e a justiça social, entre igualdade jurídico

formal e desigualdade socioeconômica. A consagração constitucional dos direitos sociais e 

sua expansão, ensina o sociólogo lusitano, "transformou o direito ao acesso à Justiça num 

direito charneira, um direito cuja denegaç:ão acarretaria a de todos os demais. Uma vez 

destituídos de mecanismos que fizessem impor o seu respeito, os novos direitos sociais e 

econômicos passariam a meras declarações políticas, de conteúdo e função mistificadores" 

(1996, p. 167). 

A genial lição do insigne sociólogo lusitano, embora pensada em uma perspectiva 

cível do acesso à Justiça, aplica-se perfeitamente à ultima ratio. Em primeiro lugar porque o 

acesso à Justiça penal, como se viu ao longo deste estudo, se dá pela defesa penal pública 

substancial assegurada, ao menos em tese, pelo direito social insculpido no art. 5°, inc. 

LXXIV, da Constituição: a assistência jurídica integral e gratuita. Ademais, exatamente como 

no conceito de Boaventura, o acesso à Jus1tiça penal depende de um "direito charneira", ou 

seja, uma conexão entre um direito garantidor e os direitos garantidos, uma intersecção de 

garantias no ordenamento jurídico, destinada a proteger e a realizar os demais direitos, sem a 

qual estes podem não passar de "um punhado de palavras rabiscadas em um pedaço de papel 

sem utilidade prática", como diz Ferrajoli. 

Essa ideia de que o acesso à Justiça é um direito-chave, que atua sobre os demais, 

viabilizando-os, concretizando-os, é a principal conclusão que se extrai deste estudo. Com 

efeito, a função do art. 5°, inc. LXXIV, da Constituição da República, ao prescrever de que 

deve o Estado assegurar uma defesa penal pública substancial aos que não podem constituir 

advogado, funcionando como uma garantia de que as clássicas garantias penais, como a 

legalidade, o contraditório e a presunção de inocência, serão sempre arguidas em juízo é, pois, 

a ideia central desta pesquisa. Tal direito, como se procurou demonstrar ao longo de todo o 

texto, exatamente por exercer um papel protetor de outros direitos, realizando-os, expressa o 

que se denominou de uma metagarantia. 

Tal construção, como se viu no primeiro capítulo deste estudo, tem raízes na 

teoria do garantismo penal de Ferrajoli, um entusiasta da concepção latino-americana de 

Defensoria Pública. Em Direito e Razão, o autor italiano estabelece as bases para um modelo 

de Direito Penal legitimador de um Estado Democrático de Direito. Primeiramente pela 

vinculação da doutrina garantista com paradigma do direito penal mínimo, e a conseqüente 
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maximização dos direitos fundamentais, que passam a permear o ordenamento jurídico, tanto 

a nível legislativo, por meio do que Ferrajoli denomina de legalidade substancial, ou seja, a 

correção do vazio valorativo do modelo kelseniano pela enunciação dos direitos do homem 

como valores referenciais de um sistema jurídico lógico e hierarquizado, quanto a nível 

operacional, funcionando como verdadeiro referencial hermenêutica, de modo a apresentar 

aos operadores do direito não só uma orientação para a interpretação das normas já existentes, 

mas também uma referência de vinculação material para a atribuição (e questionamento) da 

validade das leis e atos processuais. 

Outra importante conclusão decorrente deste olhar das ideias de Ferrajoli por uma 

perspectiva do acesso à Justiça é que imprescindível se faz, pois, que esta se concretize para 

que haja legitimidade do sistema juspolítico, conceito que, como se viu, está fortemente 

vinculado a dois fatores: (i) a observância das garantias penais na busca da verdade processual 

por meio do contraditório e da ampla defes.a, o que determina a legitimidade de um modelo 

judicial penal; (ii) a necessidade de efetividade do modelo normativo por meio do modelo 

operacional correspondente ou, ainda, como pondera Ferrajoli, à harmonia entre as promessas 

formuladas em níveis normativos superiores e a execução destas em níveis inferiores, o que 

determina a legitimidade do próprio Estado. 

No Brasil, como demonstrado no capítulo segundo deste estudo, há uma excelente 

recepção dos pilares garantistas em nível constitucional, uma vez que a Carta Magna, além de 

exaltar a dignidade da pessoa humana, se compromete a assegurar a liberdade, a igualdade e a 

justiça como valores supremos de sociedade brasileira. Na Constituição da República também 

estão elencados e fortalecidos (como cláusullas pétreas) direitos específicos da esfera penal, os 

quais a doutrina denomina de garantias constitucionais do processo, tais como o contraditório 

e a ampla defesa, dispositivos que colocam a Carta Política brasileira em fina sintonia com a 

teoria garantista de Ferrajoli. Ademais, se viu que o Direito Penal deve, pois, se adaptar 

substancialmente à Constituição, estebelendo uma relação axiológico-normativa, pela qual 

busca na estrutura valorativa da Lei maior uma referência para se desenvolver, ao mesmo 

tempo em que pela Carta é limitado materialmente. 

Cume do sistema garantista de Ferrajoli, o contraditório e a ampla defesa possuem 

papel fundamental no processo penal, na medida em que as garantias por eles expressadas 

funcionam como mecanismo de busca da verdade processual. Como estudado no terceiro 

capítulo, tais garantias demandam uma defesa técnica, imprescindível (e por isso 

indisponível) no Direito Penal, na pessoa de um ad vocatus, um especialista na área. A defesa 

técnica, demonstrou-se, deve também ser obrigatoriamente substancial; deve estar atenta às 
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peculiaridades do caso concreto para amparar o acusado, elaborar as teses corretas e arguir o 

que deve ser arguido em benefício do réu. Uma vez que o processo penal coloca em jogo a 

liberdade do acusado ou até mesmo o estigma causado por uma condenação, mais do que 

simplesmente se abrir ao acusado a chance de se defender, é preciso que a defesa seja 

realmente exercida. Dessa forma, se concluiu que a defesa meramente formal - "simulacro de 

defesa" no dizer de Ferrajoli, muitas vezes desidiosa, insuficiente, tendenciosa, incorreta 

tecnicamente - deve acarretar a nulidade dos atos por ela contaminados, se não do processo 

como um todo, para que seja nomeado outro defensor, sob pena de violação à plenitude 

de defesa e consequentemente de comprometimento da verdade processual (e da legitimação 

de um modelo penal). 

Face às peculiaridades socioeconômicas da população brasileira, com alto 

percentual de "pobreza no sentido legal", como diz Cappelletti, se viu que é tarefa árdua 

assegurar a todos uma defesa penal substancial em nosso país. Isso porque o acesso à Justiça 

penal, ideia desenvolvida no terceiro capítulo, não é o simples acesso ao sistema pelo direito 

de ação, fundamental na esfera cível, mas que pouco significa na seara penal, uma vez que 

nesta o cidadão, salvo raras exceções, não acessa e sim é "acessado" pelo aparato estatal. É, 

pois, o que Cappelletti define como um direito do indivíduo e da sociedade de que do sistema 

advenham resultados individual e socialmente justos. Para tanto, o acesso à Justiça penal deve 

ser entendido essencialmente como o acesso a uma defesa penal pública substancial, ou 

materialmente eficaz, sem a qual, não há, pois, como assegurar ao cidadão uma ordem 

jurídica justa, exatamente porque fragilizados o contraditório e a ampla defesa. 

Para se alcançar tal desiderato, não há necessidade de inovar a ordem jurídica 

brasileira; basta dar efetividade ao que prescreve a Constituição, que determina em seu art. 5°, 

inciso LXXIV, que o Estado tem o dever de promover a assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos. Da mesma forma, o meio pelo qual se 

prestará o direito também foi escolhido pelo constituinte originário: é a Defensoria Pública, 

pelo que se lê no art. 134 da Carta Magna. Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, como demonstrado no estudo da ADI 4.270/SC, cujo relator, Ministro Joaquim 

Barbosa, explicitou as graves consequências da ausência da Instituição de garantias, muitas 

delas levantadas pelo Mutirão Carcerário realizado em 2011. "O defensor público integrante 

de carreira específica dedica-se exclusivamente ao atendimento da população que necessita 

dos serviços de assistência, o advogado privado convertido em defensor dativo certamente 

prioriza, por uma questão de limitação da jornada de trabalho, os seus clientes que podem 

oferecer uma remuneração maior do que aquela que é repassada pelo Estado", sentenciou o 
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Ministro em assertiva de espantosa sinceridade, se consideradas a naturalidade e a recorrência 

com que o Estado se vale do instituto do "adlvogado dativo". 

A realidade da Defensoria Púiblica no Brasil, como se concluiu da análise 

realizada no quarto e último capítulo desta pesquisa, está muito aquém das promessas 

formuladas em nível político. O que se viu no estudo do l/I Diagnóstico Defensoria Pública 

do Brasil, salvo raras exceções, foi a falta de investimento em estrutura e recursos humanos. 

Dados como R$ O, 70 por cidadão de orçamento executado em um ano na Defensoria Pública 

da União, média como a de 1.363,9 atendimentos criminais realizados por Defensor em um 

ano no Estado do Rio de Janeiro e uma cobertura territorial de apenas 8,09% do estado pela 

Defensoria Pública de São Paulo, uma das de maior orçamento do Brasil,ajudam a demonstrar 

como é grave a falta de estrutura da Defensoria Pública no Brasil. 

Ademais, é possível concluir por meio de uma leitura a contrario sensu da última 

seção do capítulo quarto que a incipiente estruturação da Instituição de garantias no Brasil 

acarreta grave comprometimento de importantíssimos institutos jurídicos, os quais constituem 

os fundamentos de legitimação da Instituiçiio apontados por Ferrajoli. São eles: (i) a própria 

lógica judicial, na medida em que a decisão do juízo (de caráter cognoscitivo) por deficiência 

ou ausência de confrontabilidade das teses acusatórias se afasta da verdade; (ii) a assistência 

extraprocessual, especialmente no inquérito policial e na execução da pena; (iii) a satisfação 

de um duplo interesse público na administração correta da justiça (credibilidade do sistema e 

absolvição do inocente); (i v) a realização do princípio da paridade entre acusação e defesa; (v) 

a satisfação do primado da igualdade e (vi) a observância do princípio da presunção da 

inocência. 

Dessarte, conclui-se que fragilizado o efetivo acesso à Justiça penal, 

comprometidas estão as garantias penais e, consequentemente, a legitimidade de nosso 

sistema penal e do próprio Estado Democrático de Direito brasileiro. Isso porque, distante da 

verdade processual, o sistema judicial penal afasta-se das condições ideais para produção de 

resultados social e individualmente justos, abalando a sintonia entre valores, leis e sentenças, 

assim como a coerência entre o plano das intenções e o plano das realizações. Caso medidas 

estruturantes não sejam tomadas com urgência no sentido de fortalecer a Instituição de 

garantias no Brasil, especialmente na esfera federal e nos estados mais pobres, de modo a 

realmente democratizar os princípios constitucionais, ao que tudo indica, colunas-mestras do 

moderno Estado de Direito, às quais Norberto Bobbio se refere como a essência do 

garantismo no prefácio de Direito e Razão, estão seriamente ameaçadas em nosso país. 



95 

8 REFERÊNCIAS 

Doutrina 

ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. A Garantia do Contraditório. In Revista da 
Faculdade de Direito Ritter dos Reis. Ano I, volume I, 1998. 

ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência Judiciária Gratuita nos Estados 
Unidos, na França e no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 1992. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 

BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. 

___ . Lecciones sobre el Proceso Penal. V. I. Tradução de: Santiago Séntis Melendo. 
Buenos Aires: Bosch y Cía. Editores, 1950. 

CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias: a crise do direito e do processo penal, o 
garantismo jurídico, as teorias da pena, os sistemas de execução, a lei de execução penal, os 
conflitos carcerários, os direitos (de resistência) dos presos. 3. ed. rev. atual. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 
R. Teoria Geral do Processo. 28a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. Padova: Cedam, 1992. 

FELDENS, Luciano. A constituição penal: a dupla face da proporcionalidade no controle de 
normas penais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 

FERRAJOLI, Luigi. Derecho Y Razón: Teoría Del Garantismo Penal. Madrid: Editorial 
Trotta, 1995. 

___ . Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavarez e Luiz Flávio Gomes São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

___ . Garantismo y defensa penal, o sobre la defensa pública. In Revista das Defensorias 
do Mercosul, no 1, Brasília, outubro de 2010. Disponível em 
<http:/ /www .dpu.gov .br/internacional/images/PD F/revista_redpo_ virtual.pdf>. Acesso em 
28110/2012. 

___ . La desigualdad ante la justicia penal y la garantía de la defensa pública. In Defensa 



96 

pública: garantía de acceso a la justicia. 111 Congreso de la Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas. Edição do Ministério Público da Defesa da Argentina. Disponível em 
<http:/ /www .mpd.gov .ar/uploads/Libro %20Defensa%20Publica.pdf>. Acesso em 
05110/2012. 

___ . El derecho como sistema de garantfas. In Jueces para la democracia- Información 
y Debate. Madrid. n.16-17, 2-311992. 

FOSCHINI, Gaetano. L'Imputato. Milano: Dott. A. Giuffre Editore, 1956. 

GA VRONSKI, Alexandre Amaral. Técnkas Extraprocessuais de Tutela Coletiva. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

GRIFFIN, James. Discrepancias entre la mejor explicación filosófica de los derechos 
humanos y las leyes internacionales de derechos humanos. Anales de la Cátedra Francisco 
Suárez,n.36,2002. 

GRINOVER, Ada Pellegrini. As Nulidades no Processo Penal. 12, ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011. 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. 

LEITE, Eduardo de Oliveira. A Monografiia jurídica. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. 

LIMA, Iara Menezes . O devido processo legal e seus principais corolários: contraditório e 
ampla defesa. Revista Brasileira de Estudos Políticos, v. 96, p. 161-189, 2007. 

LOPES JR. Aury. Direito Processual Penall e sua Conformidade Constitucional. 6. Ed. Rio 
de Janeiro, 2010. 

MARIANI SOUZA, Fábio Luís Mariani dle. A Defensoria Pública e o Acesso à Justiça 
Penal. Porto Alegre: Núria Fabris, 2011. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Novas Linhas do Processo Civil: o acesso à justiça e os 
institutos fundamentais do Direito Processual Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocencio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. 

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 
6. ed. São Paulo:Atlas, 2007. 

MOUGENOT BONFIM, Edilson. Curso de~ Processo Penal. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10a ed., rev., atual. 
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

SALES, José Rômulo Plácido. Acesso à Justiça e Defensoria Pública no Brasil. In Revista 



97 

das Defensorias Públicas do Mercosul. la Edição, out. de 2010, Brasília/DF, p. 12. 
Disponível em <http:llwww.dpu.gov.brlinternacional limagesiPDFirevista 
_redpo_virtual.pdf>. Acesso em 2811012012. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 15. ed., rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2001. 

SILVEIRA, Domingos Sávio Dresch da. Considerações sobre as garantias constitucionais de 
acesso ao Judiciário e do contraditório. In: OLIVEIRA. Carlos Alberto Alvaro de. Elementos 
para uma nova Teoria Geral do Processo. Porto Alegre:Livraria do Advogado, 1997. 

TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 3a 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

WUNDERLICH, Alexandre. Por um Sistema de Impugnações no Processo Penal 
Constitucional Brasileiro. In Wunderleich, Alexandre (Org.). Escritos de Direito e Processo 
Penal em Homenagem ao Professor Paulo Cláudio Tovo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002. 

Legislação 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967/1969. DOU de 17/10 de 
1969. 

___ .Constituição da República Federativa do Brasil. DOU de 05110 de 1988. 

___ .Decreto 678, de 06/11 de 1992. Convenção Americana sobre Direito Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica). DOU 09/11 de ll992. 

___ .Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941. DOU de 1311011941. 

___ .Lei Complementar 132, de 07 de outubro de 2009. DOU de 0811012009. 

___ .Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994. DOU de 13101/1994. 

__ . Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006. DOU de 0810812006. 

___ .Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda Constitucional20712012. Disponível 
em <http:l I www .camara.gov .brlproposicoesWeblfichadetramitacao? idProposicao =553168>. 
Acesso em 0511212012. 

___ . Câmara dos Deputados. Projeto de Lei no 4.36712012. Disponível em <http:ll 
www .camara.gov. brlproposicoes Weblprop_mostrarintegra;j sessionid=F4D 121578EC2F3632 
B898F98F803B2FC.nodel ?codteor=l 025096&filename=A vulso+-PL+4367 I 20 12.> Acesso 
em 0511212012. 

Jurisprudência 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.2701SC. Ministro Joaquim Barbosa. DJe 
2510912012. 



98 

___ .Habeas Corpus 105.298/PR. Ministro Gilmar Mendes. DJ 14/06/2011. 

___ . HC no 72.573/RJ, Segunda Turma. Ministro Marco Aurélio, DJ 
8/311996. 

___ . MI 58/DF. Rel. para o acórdão Ministro Celso de Mello. Data da 
publicação: 19 de abril de 1991. 

__ .Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 234.758/SP. Ministro Sebastião Reis 
Júnior. Data do Julgamento: 19/06/2012; Data da Publicação: 01/08/2012. 

______ . HC no 19.192/SP. Ministro Félix Fischer. Quinta Turma, DJ 6/5/2002. 

___ . Habeas Corpus no 234.758/SP. Ministro Sebastião Reis Júnior. Data do 
Julgamento: 19/06/2012; Data da Publicação: 01/08/2012. 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal De Justi,ça. Apelação Criminal No 70049726292. Relator 
Des. Diógenes Hassan Ribeiro. Data da decisão: 1° de agosto de 2012. 

Jurisprudência estrangeira 

USA. Supreme Court of the United States. GIDEON vs. Wainwright, 372 EUA 335 (1963). 
Disponível em <http:/ /caselaw .lp.findlaw .com/cgi -bin/ getcase.pl ?court=us&vol=372& 
invol=335> Acesso em 21/10/2012. 

Decisões Administrativas 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão TCU no 167/2007 - Plenário. Relator 
Augusto Sherman. DOU de 14/02/2007. 

___ . Acórdão TCU no 725/2005 - Plenário. Relator Lincoln Magalhães Da 
Rocha. DOU de 20/06/2005. 

___ . Acórdão 544/2011 - Plenário. Relator Ministro Augusto Sherman 
Cavalcanti. DOU 17/03/2011. 

Documentos Oficiais 

BRASIL. Ministério da Justiça. Diagnóstico do Ministério Público dos Estados. Disponível 
em <http :/I www .mp. se. gov. br/portal/ site/ conteudo/noticias/ cao/pgj/ diagnostico _mp. pdf>. 
Acesso em 08/11/2012. 

___ . I Diagnóstico Defensoria Pública. 2004. Disponível em <http://www. 
anadep.org.br/wtksite/downloads/ Diag_defensoria.pdf>. Acesso em 08/11/2012; 

11 Diagnóstico Defensoria Pública. 2006. Disponível em 



99 

<http://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/96/13-12_1.pdf>. Acesso em 08/11/2012; 

111 Diagnóstico Defensoria Pública. 2009. Disponível em 
<http:/ /www .defensoria .sp.gov .br/dpesp/repositorio/0/111% 20Diagn %C3 %B3stico 
%20Defensoria%20P%C3%BAblica%20no'%20Brasil.pdf>. Acesso em 08/11/2012 . 

. Tribunal de Contas da União. Relatório de Monitoramento dos Acórdãos TCU 
725/2005 - Plenário e 167/2007 - ]Plenário. Disponível em < http://portal2.tcu. 
gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas_govemo/areas_atuacao/cidadania/Rel 
at%C3%B3rio%203%20monitoramento%20Assist%20Jur.pdf. Acesso em 05112/2012. 

OEA. Assembleia Geral. AGIRES. 2656 (XLI-0/11), 7 de junho de 2011. Disponível em 
<http:/ /www. anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/11698/ AG_RES_2656_pt.pdf>. Acesso em 
05112/2012. 

Notícias 

Câmara dos deputados aprova cnaçao de 789 cargos de defensor público federal. 
Disponível em <http: //www.dpu.gov.br/index.php?option=com_ content&view= 
article&id= 10026: c amara -dos-deputados-aprova-criacao-de-7 8 9-cargos-de-defensor-publico
federal&catid=215 :noticias-slideshow &Itemid=458>. Acesso em 05112/2012. 

Criação de 789 cargos de defensor público passa pelo senado e aguarda sanção da 
presidenta. Disponível em <http://www.dpu.gov.br/index.php?option=com_ content &view= 
article&id= 1003 5: criacao-de-7 8 9-cargos-de--defensor-publico-passa-pelo-senado-e-aguarda
sancao-da-presidenta&catid=215:noticias-slideshow& Itemid= 458>. Acesso em 11/12/2012. 

Conversa com a Presidenta. Disponfvel em <http://www2.planalto.gov.br/imprensa 
/conversa-com-a-presidenta/conversa-com-apresidenta-62>. Acesso em 12/11/2012. 

Joaquim Barbosa diz que há grande défidt de Justiça entre os brasileiros. Disponível em 
http :/ /www .estadao .com. br/noticias/nacional,joaq uim-barbosa-diz-que-h a-grande-deficit -de
justica-entre-os-brasileiros,963703,0.htm. Acesso em 22111/2012. 



100 

ANEXO A 

Representação da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (ANADEF) à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

1111111111111111111111111111111111111 
1.00.000.017101/2011-25 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA - GERAL DA REPÚBLICA 
TITULAR DA PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO GILDA 
CARVALHO 

DespachoiPFDC/N e jÇ5..'? /11-ttfc 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES 

FEDERAIS - ANADEF vem relatar os seguintes fatos, submetendo-os à consideração do 

Ministério Público Federal, mediante esta REPRESENTAÇÃO. 

A Constituição do Brasil prevê como norma fundamental a garantia de que 

todos terão acesso ao Judiciário, preceituando que "o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5°, LXXIV). Para tanto, instituiu a 

Defensoria Pública e a ela atribuiu a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados (art. 134). 

Apesar disso, a implantação da Defensoria no Brasil tem se dado a passos 

rasos, resultado de patente omissão inconstitucional da Administração Govematíva. O quadro é 

particularmente grave em se tratando da Defensoria Pública da União- DPU, órgão incumbido da 

prestação de assistência judicial e extrajudicial integral e gratuita aos necessitados, conduzindo seu 

pleito ao conhecimento do Judiciário Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar, dos Tribunais 

Superiores, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais e Cortes Internacionais, nas mais diversas 

áreas de atuação jurídica. É inegável o destaque para atuação no campo do direito previdenciári~/ 
do direito à saúde, em que a DPU se notabiliza pelo grande volume de atendimentos de deman as' 

I 

contra o INSS para o alcance ou revisão de benefícios da seguridade social, a bem de wn púb -~~ 
alvo maciço de hipossuficientes, carentes das mais diversas providências nesta e em outras
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Estima-se, segundo censo realizado pelo IBGE, que aproximadamente 130 

milhões de brasileiros não podem arcar com as despesas judiciais, o que toma o Defensor Público 

um profissional fundamental no projeto constitucional de 1988, para prover aos mais necessitados o 

acesso ao direito. Sem embargo, a democracia só se concretiza com a participação efetiva dos 

cidadãos e, com mais força de razão, dos que, pela particular condição econômica ou social de 

hipossuficiência ou vulnerabilidade, mais afastados estão da fruição de direitos fundamentai s. 

Não obstante, referida instituição funciona ainda hoje (quase 23 anos após a 

promulgação da Constituição) em caráter emergencial, contando, em seus quadros, com pouco 

mais de 4 70 defensores públicos federais para desempenhar seu mister constitucional em todo o 

país. A impossibilidade de desempenho desse mister com plenitude, exsurge como inarredável 

conclusão, que penaliza, como sói acontecer, a população carente desde sempre excluída, a arcar, 

também neste tema, com a conta do descaso governamental. 

Destaque-se, por oportuno, que em face do reduzido número de profissionais, a 

atuação da DPU não consegue alcançar, por absoluta e evidente impossibilidade, todas as 

localidades onde há sede de varas federais em funcionamento. Existem hoj e 264 subseções do 

.-udiciário Federal no país sem defensor público, isso sem citar a ainda muito incipiente atuação no 

Judiciário Trabalhista. 

Demais disso, mesmo onde há unidade da DPU em funcionamento, faltam 

servidores e defensores, e "a estrutura é deficitária, com defensores trabalhando em salas 

improvisadas da Justiça federal, da Advocacia Geral da União (AGU) e dos Correios, com a 

utilização de automóvel e celular próprio para o serviço e pagamento de pedágio do próprio bolso 

para atender presos federais. Além disso, o exercício de plantão, chefias e cumulação de ofícios é' 

feito sem qualquer remuneração."i \: 

Os fatos até agora narrados são do conhecimento do egrégio Tribunal de 

Contas da União, consoante se depreende da decisão do processo TC-020.416/2010-5. O Relatór' 
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de Auditoria de natureza Operacional realizada nos Programas Assistência Jurídica Integral e 

Gratuita, Reforma da Justiça Brasileira e Prestação Jurisdicional na Justiça Federal, geridos pela 

Defensoria Pública da União, Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça!MJ, e 

pelo Conselho da Justiça Federal do Poder Judiciário foi devidamente apreciado pelo Plenário desta 

Corte, em junho de 2005, resultando no Acórdão 725/2005, quando foram proferidas 

recomendações buscando obter beneficios para o programa. 

Após esta deliberação, foram realizados pelo TCU monitoramentos com 

auxílio da Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo - Seprog (Acórdão 

167/2007- Plenário; 929/2009- Plenário~ Acórdão 544/2011 -Plenário), o Tribunal de Contas da 

União reiterou as recomendações já estabelecidas, além de acrescentar outras, que igualmente não 

foram implementadas. 

De qualquer sorte, o Tribunal de Contas da União, em última análise- Acórdão 

544/2011 -Plenário-, não hesitou em apontar, verbis, a existência de "um déficit estimado de, pelo 

menos, 807 defensores no pais". 

Ou seja, as recomendações do TCU reiteram-se por mais de 6 (seis) anos, não 

endo havido, contudo, até então, o efetivo cumprimento do acórdão, no tocante à estruturação do 

órgão de assistência jurídica no âmbito federal. 

O mais curioso é que a União gastou, em 2010, R$ 77.426.808,0 (setenta e sete 

milhões quatrocentos e vinte seis mil e oitocentos e oito reais) com a contratação de advogados 

dativoi, valor suficiente para contratação de 559 novos defensores federais, tudo a demonstrar a 

inconstitucionalidade, ilegalidade e a falta de economicidade e eficiência da Administração 

Govemativa em relação à aplicação das verbas públicas. 

É preciso que se diga, outrossim, que o próprio Ministério Público Federal 

reconhece essa defasagem, haja vista que, em diversos Estados da Federação, esse órgão tem 

ajuizado Ações Civis Públicas com o fito de obrigar a lotação de Defensores Públicos Federais em 
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localidades em que há sede do Judiciário Federal, sem, contudo, atuação da DPU. 

O problema dessas iniciativas esparsas, todavia, é que o constrangimento 

judicial de eventuais liminares recai apenas sobre a própria Defensoria Pública da União, obrigado a 

transferir defensores para as subseções contempladas no decisum em detrimento de outras 

localidades, também necessitadas de um Defensor Público. Por questões lógicas, como se 

depreende de tudo quanto explanado, o resultado disso é a mera realocação de defensor federal em 

atendimento à determinação judicial. O defensor, lotado em nova unidade por força de decisão 

judicial, certamente fora retirado de outra, onde também havia necessidade de sua atuação, 

ocasionando um ciclo vicioso, pelo qual "não há manto suficiente para cobrir todo o corpo". E o 

cerne da questão não é atacado. E os verdadeiros responsáveis pela mais do que vintenária omissão 

constitucional permanecem indenes, intocados. 

Em suma, por causa do reduzido número de defensores federais, a DPU se vê 

obrigada a transferir um defensor para localidade indicada em decisão judicial, por força de Ação 

Civil Pública - ACP, quando não possui quadros nem mesmo para atender, de modo integral, as 

unidades já instaladas. Tal defensor agora transferido inevitavelmente deixa para trás uma lacuna na 

unidade onde se encontrava. Dentro em breve, haverá necessidade de uma nova ação, agora para ver 

, Jtado um defensor na unidade que ficou desprotegida. 

É necessário, probo, inteligente e, sobretudo, constitucionalmente adequado 

alinhar as ações da Defensoria Pública Federal com o Ministério Público Federal, no sentido de 

compelir a Administração Govemativa, notadamente o Executivo, responsável pela iniciativa de 

criação de cargos de defensor federal, a ampliar os quadros da Instituição Constitucional de Defesa. 

Por tudo quanto exposto, a ANADEF requer a análise do caso e a adoção das 

medidas que essa Procuradoria Federal reputar cabíveis, na forma prevista no Art. 6, XX c/c Art. 39 

da Lei Complementar 75/93, nas tarefas constitucionais de zelar pela ordem jurídica, pelo regime 

democrático e pelos direitos sociais e individuais indisponíveis, dentre os quais o acesso ao direito. 

Tem-se em mira, ao menos, o cumprimento da orientação do Tribunal de Contas da União e da 
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disposições constitucionais pelo Executivo Federal, a fim de estruturar a DPU de forma condizente 

com suas atribuições. 

Na oportunida e desta representação, a ANADEF reitera a Vossa Excelência a 

máxima consideração, pelo empe o enodado no exercício das atribuições da chefia do Ministério 

Público da União. 

Brasília, 06 de dez rubro de 2011. 
( 

ASSOCIAÇÃO NACI 

ANEXOS: 

Acórdão 725/2005 -Tribunal r.e C 
Acórdão 167/2007 - 1° mo i to r ento da implementação das determinações e recomendações 
exaradas pelo Tribunal median e Acórdão 725/2005- Plenário 
Acórdão 929/2009 - 2° moni amento da implementação das determinações e recomendações 
exaradas pelo Tribunal mediante o Acórdão 725/2005 - Plenário 
Acórdão 544/2011 - 3° monitoramento da implementação das determinações e recomendações 
exaradas pelo Tribunal mediante o Acórdão 725/2005 - Plenário 

i_http://congressoemfoco.uol.eom.br/opiniao/forum/pela-autonomia-da-defensoria-publica-da-uniao/ 
"Dados dos Relatórios Justiça em Números 2010, do Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencialpj-justica-em-numeros/relatorios 
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