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Editorial 
A Escola Superior da Defensoria Pública (ESDP)  do Estado do Ceará tem a honra 
de apresentar este segundo volume da publicação Direito em Revista, que pretende 
contribuir efetivamente para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa na temática 
do Acesso à Justiça e de outros temas correlacionados à atividade institucional da De-
fensoria Pública. 

A revista apresenta, em dois volumes, artigos sobre temas relevantes na atualidade, 
enfrentando questões polêmicas e de avanços na compreensão da Ciência do Direito, 
pretendendo ser, para além de um veículo de difusão científica e acadêmica, um vetor 
da liberdade de expressão, pautada, assim, pela abertura plural para a diferença e para a 
diversidade, a valorização do debate científico, democrático e crítico de ideias.

Neste segundo volume, foram reunidos oito artigos de diversos colaboradores, em sua 
maioria, pertencentes aos quadros da Defensoria Pública do Estado do Ceará, cada um 
a seu modo, expondo seus pontos de vista sobre questões centrais do Direito e que to-
cam o cotidiano de cada um de nós, leitores. 

No conjunto dos artigos aqui discutidos, estão temas relevantes no âmbito criminal, tais 
como o cárcere para mulheres e sua dupla estigmatização e o desrespeito aos Direitos 
Humanos; bem como o direito à defesa, a partir de uma abordagem principiológica.

As pesquisas propostas neste exemplar englobam ainda diversos temas relacionados 
ao Acesso à Justiça, seja este considerado de uma forma ampla, seja levado em con-
sideração dentro do contexto do exercício das atividades institucionais da Defensoria 
Pública. Também fazem parte do escopo da publicação reflexões advindas a partir dos 
estudos feitos da nova legislação processual civil brasileira (Lei 13.105/15), que se pre-
ocupou em simplificar o trâmite processual e dar maior segurança jurídica à prestação 
do serviço jurisdicional, mantendo, entretanto, institutos já consagrados da legislação 
passada, da década de 70.

O instituto do Usucapião Especial de Bens Públicos também faz parte do grupo de 
artigos aqui desenvolvidos, bem como as problemáticas decorrentes da nomeação de 
Defensor Dativo e tantos outros de interesses geral. 

Ora, a dinamicidade dos fatos verificados em nossa sociedade implica para um compro-
metimento efetivo na realização dos direitos inscritos tanto na  Constituição Federal, 
como em outros documentos (nacionais e internacionais) que garantam o acesso à jus-
tiça e a defesa dos direitos humanos. Assim, pensar e propor estratégias de efetivação é 
compromisso da nossa instituição. É o que se observa nos textos a seguir. 

Atenciosamente,

Roberta Madeira Quaranta
Defensora Pública Estadual

Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará
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1. 
O novo acesso  
à justiça com  
o cpc/2015

Ana Paula Rocha Asfor1

RESUMO 

O presente artigo visa a apresentar conside-
rações acerca das implicações que o Novo 
Código de Processo Civil trouxe no âmbito 
da atuação prática do Defensor Público, bem 
como o destaque que o novo diploma legal 
apresentou à carreira. O tema foi enfrentado 
com a análise primária da atual crise vivida 
pelo sistema de justiça, trazendo o papel es-
sencial da Defensoria Pública na amenização 
de tal crise, juntamente aos ditames do CPC 
de 2015.

Palavras-chave: Crise do Sistema de Justiça. 
Defensoria Pública. Novo Código de Proces-
so Civil.

ABSTRACT 

This paper aims to present issues about the 
implications brought by the New Civil Pro-
cedure Code in the practical activities of the 
Public Defender and the highlight of the new 
legislation in the career. The subject was faced 
with the primary analysis of the current crisis 
experienced by the justice system, bringing 
the essential role of the Public Defender  in 
the reduction of this crisis, as well as the dic-
tates of CPC of 2015.

Keywords: Justice System Crisis. Public De-
fender. New Civil Procedure Code.

1 Defensora Pública do Estado do Ceará. Pós-
graduada em Direito Constitucional pela Universidade 
Anhanguera-Uniderp. Graduada em Direito pela 
Universidade Federal do Ceará. Email: anapaulaasfor@
gmail.com.

INTRODUÇÃO

 A chamada crise do sistema de justi-
ça vem assolando há anos todos os sujeitos 
da relação jurisdicional, sejam os autores 
principais e coadjuvantes do sistema, sejam 
os jurisdicionados, que acabam sendo, sem 
dúvida alguma, os mais prejudicados e os 
menos protegidos. O sistema excludente, ar-
caico, oneroso e deveras complicado acabava 
por dificultar a resolução de conflitos, trazen-
do sempre uma demora e um prejuízo àqueles 
que buscavam a satisfação de suas demandas, 
notadamente os mais necessitados. O acesso à 
justiça não era, assim, fornecido a todos como 
direito certo e seguro.

 Após a Constituição de 1988, acredi-
tou-se que a constitucionalização da Defenso-
ria Pública como órgão responsável pela pres-
tação da assistência judiciária gratuita sanaria 
em grande parte a crise, já que a esperança 
de que os hipossuficientes tivessem acesso 
de maneira justa à resolução de seus conflitos 
passou a crescer e se fortalecer.

 Ocorre que a Carta Magna andou so-
zinha, não sendo seguida pela implantação e 
ampliação da carreira da Defensoria Pública. 
Junto a isso, o trâmite processual ainda guar-
dava suas características básicas de burocra-
tização e exclusão, não permitindo que o tão 
sonhado acesso à justiça fosse concretizado 
definitivamente.

 Os anos foram passando e, aos pou-
cos, aos Estados foram sendo obrigados a im-
plantar e fortalecer suas Defensorias Públicas 
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e, junto a isso, a tão esperada autonomia de 
muitas delas chegou a se concretizar. Parale-
lamente, leis foram nascendo e regulamen-
tando de maneira mais incisiva a atuação dos 
Defensores, suas prerrogativas, seus direitos e 
deveres, bem como de seus assistidos. Ainda 
sonhava-se, contudo, com a chamada demo-
cratização do processo em si. 

 O novo Código de Processo Civil 
passou a ser, nesse contexto de crise, muito 
esperado e desejado. Suas promessas de des-
burocratização, culto à conciliação e, princi-
palmente, de ampliação do acesso à justiça 
passaram a fazer com que sua vigência fosse 
sonhada dia após dia. 

1. DEFENSORIA PÚBLICA: A AFIR-
MAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA EM 
MEIO À CRISE DO SISTEMA DE JUS-
TIÇA

 A Constituição Federal de 1988 é tida 
como “modelo”, eis que prevê um Estado De-
mocrático e Social de Direito, responsável 
pela diminuição das desigualdades e pela tu-
tela do princípio da isonomia. 

 Não obstante a previsão constitucional 
de diversos mecanismos que objetivem uma 
justiça igualitária no seu sentido material, o 
certo é que atualmente vivemos uma crise no 
sistema de Justiça, o qual ainda é excludente, 
elitista e burocratizado. Ré, Defensor Público 
de São Paulo, trata muito bem do tema quan-
do aduz que:

Os processos, de modo geral, não cumprem seu 

papel, mas servem para a legitimação de um 
sistema ineficiente, mas fundado em legalis-
mos e formalismos arcaicos que sustentam o 
status a quo, marcado pelo “patrimonialismo” 
nas relações obrigacionais e pelo “patriarcalis-
mo” nas relações pessoais, tudo dentro de uma 
estrutura rígida e imóvel de poder. (RÉ, 2014) 

 Como bem pontuado, os entraves que 
causam a citada crise no sistema de Justiça 
acabam por enfraquecer o efetivo prestar da 
atividade jurisdicional, ocasionando prejuízos 
incontáveis, notadamente aos grupos vulnerá-
veis e desfavorecidos, infringindo o basilar 
princípio da igualdade.

 Adentrando à seara do processo civil 
brasileiro, verifica-se sua ineficácia jurídica, 
notadamente diante do fenômeno da judicia-
lização dos conflitos, já que mantinha uma 
estrutura arcaica, burocratizada, onerosa e, 
portanto, elitista, como já afirmando, enfra-
quecendo a participação social e a ausência de 
resposta oportuna às pretensões apresentadas.

 Mancuso descreve muito bem a enorme crise 
desse sistema, pontuando a precariedade das 
soluções apresentadas quando aduz que “os 
programas e estratégias que dentre nós vão 
sendo excogitados e implementados em ter-
mos de política judiciária mostram-se focados 
na vertente quantitativa do problema, isto é, 
no aumento excessivo de processos: ao au-
mento da demanda (mais processos) se inten-
ta responder com um incessante crescimento 
da base física do judiciário (mais fóruns, mais 
juízes, mais equipamentos de informática, en-
fim: mais custeio), sem que se dê conta de que 
tal estratégia muito se aproxima do popular 
enxugar gelo, a par de agravar a situação exis-
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tente, na medida em que o aumento da oferta 
acaba por retroalimentar a demanda, dissemi-
nando junto à população a falácia de que toda 
e qualquer controvérsia pode e deve ser judi-
cializada, quando, antes e superiormente, ca-
beria expandir a informação quanto ao aces-
so a outros meios, auto e heterocompositivos 
(MANCUSO, 2009, p.13).

 Nesse contexto, cresceu o clamor por 
uma instituição que protegesse e concretizas-
se o princípio da igualdade e o tão sonhado 
acesso à justiça, trazendo uma solução mais 
efetiva à crise do sistema de Justiça. No âm-
bito desse sistema, notadamente, o principal 
instrumento de concretização dessa igualdade 
e da ampliação do acesso à Justiça é, sem dú-
vida, a Defensoria Pública. 

 O fenômeno de hipertrofia da Defen-
soria Pública passou a demandar a adoção 
de medidas concretas voltadas à sua estru-
turação, o que veio a ser impulsionado pela 
reforma constitucional do sistema de justiça 
brasileiro que sinalizou no sentido de que não 
bastava a construção de um sistema de justi-
ça célere e efetivo, que atendesse somente às 
grandes corporações e à Administração Públi-
ca, litigantes habituais que são responsáveis 
por grande parte do elevado número de de-
mandas em curso no Poder Judiciário. A al-
teração constitucional trouxe para a pauta de 
discussões o tema do acesso à justiça e sina-
lizou que a formulação de políticas judiciais 
deveria se voltar para aquele contingente de 
excluídos. 

 Em meio a essa crise, a Defensoria 
Pública se firma cada vez mais como institui-
ção resgatadora do ideal de busca pela justiça 
efetiva, tanto na prestação extrajudicial, atra-
vés da resolução de conflitos pela mediação 
e conciliação, o que traz um efeito de desa-
fogamento ao sistema judicial, bem como na 
tutela dos direitos dos vulneráveis econômi-
cos, jurídicos e sociais, sejam manifestados 
em direitos individuais ou coletivos.

 Nesse diapasão, o certo é que o cres-
cimento da Defensoria Pública brasileira for-
talece o Sistema de Justiça, podendo levar a 
uma afirmação da legitimidade dos órgãos 
formadores do referido sistema, o que oca-
sionará uma busca incessante pela prestação 
efetiva da atividade jurisdicional. 

 Nesse contexto de crise, o estudo da 
temática do acesso à justiça, ou à ordem ju-
rídica justa, ganha tons de fundamentalidade 
e, ainda, advém da necessidade de salvaguar-
dar os interesses dos jurisdicionados, princi-
palmente no tocante àquela ordem de direitos 
que confere cidadania ao indivíduo ou ao gru-
po, tornado-a eficaz.
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2. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 
2015: O NOVO ACESSO À JUSTIÇA

2.1 A assistência jurídica gratuita pela De-
fensoria Pública

 O novo Código de Processo Civil de 
2015 inovou ao dedicar um título próprio à 
Defensoria Pública, nos artigos 185 a 187. Em 
termos gerais, tais dispositivos, bem como 
outros esparsos que tratam da instituição, re-
produzem normais já explicitadas na Consti-
tuição Federal ou em Leis Complementares 
Federal e Estaduais que regem a carreira, 
notadamente as prerrogativas defensoriais. 
Contudo, a existência do novo título coloca 
em destaque a função da instituição, tudo com 
vistas a fortalecer o acesso à justiça. 

 Não obstante as previsões já concreti-
zadas em outros instrumentos legais e cons-
titucionais, o novo código também trouxe 
novidades que resolvem celeumas práticas 
no âmbito da assistência jurídica gratuita, das 
quais serão apresentadas as três principais e 
mais corriqueiras no quotidiano do Defensor 
Público.

  Uma delas é a intimação do assistido 
para o cumprimento de sentença através do 
defensor, sob pena de incidência de multa por 
descumprimento, que restou resolvida com a 
previsão do art. 513, § 2º, II, prevendo a in-
timação do devedor por carta com aviso de 
recebimento quando representado pela De-
fensoria Pública.

 Outra novidade que trouxe uma gran-

de mudança na atuação do Defensor Público 
foi a ausência de aplicação do ônus da impug-
nação específica no âmbito da Defensoria Pú-
blica, prevista no art. 341, o que possibilita a 
impugnação por negativa geral para além de 
sua atuação como curador especial. Em que 
pese a existência de inúmeras críticas ao ci-
tado dispositivo, questionando-se se o mes-
mo traria uma regra ou uma exceção, o fato 
é que a mudança preconizou a dificuldade de 
comunicação entre o defensor público e o seu 
assistido, o que muitas vezes configura uma 
barreira na atuação daquele.

 Ainda, importante dispositivo que 
merece destaque no novo CPC é o que trata 
da audiência de conciliação ou de mediação, 
necessária no âmbito da nova sistemática pro-
cessual apresentada. Segundo o diploma, há a 
necessidade da presença do defensor público 
na referida audiência, sendo a sua ausência 
entendida como desinteresse na composição 
do conflito.

 As novas previsões vêm aprimorar o 
tratamento conferido à Defensoria Pública, 
com vistas a melhorar as suas condições de 
fomentar o acesso à justiça de forma mais efe-
tiva e igualitária.

2.2 A atuação da Defensoria Pública como 
legitimada extraordinária e as discussões 
acerca do procedimento de interdição

 Algumas novidades trazidas pelo 
novo código explicitam uma ampliação da 
legitimação extraordinária da Defensoria Pú-
blica, permitindo que a instituição contribua 
para a tutela de direitos coletivos e para a pró-
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pria uniformidade e estabilidade da jurispru-
dência. 

 Uma inovação interessante apresenta-
da pelo novo código consiste na atuação da 
Defensoria Pública nas ações possessórias 
multitudinárias, estabelecida pelos artigos 
554 e 565, trazendo um modelo diferente do 
antes adotado. Segundo o estatuído, nas ações 
possessórias em que figure no polo passivo 
grande número de pessoas, será determinada 
a intimação da Defensoria Pública se estive-
rem envolvidas pessoas em situação de hipos-
suficiência econômica.

 Percebe-se que tal previsão busca for-
talecer e exercício do contraditório e da ampla 
defesa das pessoas envolvidas nas demandas 
multitudinárias possessórias, em que se dis-
cute o direito constitucional básico da mora-
dia, razão pela qual o cuidado com a exercício 
dessas garantias deve ser prioritário.

 Nesses casos, apesar de diversas dis-
cussões acerca da natureza jurídica da atuação 
da Defensoria Pública, verifica-se que merece 
prosperar que a mesma atua como legitima-
da extraordinária, defendo em nome próprio 
interesse alheio. Assim, nasce uma provável 
ação coletiva passiva, instituto este ainda sem 
regulamentação, mas muito estudado no âm-
bito processual coletivo. Não há que se falar 
em atuação da Defensoria Pública como cura-
dor especial nesse caso, já que a mesma terá 
a representatividade adequada para a defesa 
dos hipossuficientes como legitimada extraor-
dinária.

 Outra inovação que ressalta o papel da 
Defensoria Pública como legitimado extraor-
dinário, fortalecendo o acesso à justiça, é o 
espaço que a instituição ganhou no Incidente 
de Resolução de Demandas Repetitivas. Se-
gundo o art. 977, III do novo CPC, a Defen-
soria Pública passa a ser legitimada para re-
querer a instauração do incidente, tanto como 
legitimada extraordinária, atuando em nome 
próprio defendendo direito alheio, bem como 
através da representação processual de uma 
das partes no caso concreto.

 No que concerne à extensão dessa 
legitimidade, nasce novamente o questiona-
mento acerca da abrangência dessa tutela, de-
fendendo alguns doutrinadores que haveria a 
necessidade de se exigir a pertinência temáti-
ca da Defensoria Pública para fins de instala-
ção do Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas. Nesse sentido,  Cunha aduz:

Tudo leva a crer que a possibilidade conferida 
à Defensoria Pública de suscitar o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas constitui 
mais uma hipótese de função típica que lhe é 
atribuída pelo ordenamento jurídico, haven-
do necessidade de o caso envolver interesses 
de necessitados ou versar sobre temas que a 
eles esteja relacionado. É preciso, em resumo, 
que haja a chamada legitimidade adequada ou 
representação adequada. A legitimidade da 
Defensoria Pública, para suscitar o aludido 
incidente, deve relacionar-se com sua função 
típica, definida constitucionalmente (CUNHA, 
2001, p. 260-261).

 Contudo, tais argumentos não mere-
cem prosperar diante da sistemática do novo 
código de processo civil, que reconhece o 
destaque da atuação da Defensoria Pública, 
notadamente após a ampliação do seu papel 
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constitucional com a EC 80/14. Ademais, 
quando o novo diploma estabelece como 
encargo do juiz oficiar a Defensoria Pública 
quando se deparar com diversas demandas in-
dividuais repetitivas, não impõe a restrição de 
atuação em  favor dos hipossuficientes econô-
micos, buscando uma atuação mais ampla da 
instituição no âmbito da propositura da ação 
coletiva.

 Ainda, o novo CPC traz inovações 
acerca da atuação da Defensoria Pública nos 
procedimentos de jurisdição voluntária, atri-
buindo ao órgão legitimidade extraordinária 
para deflagrar os procedimentos, como prevê 
o seu art. 720, bem como para atuar de manei-
ra ampla em cada um deles.

 Nesse sentido, necessário faz-se des-
tacar o papel da Defensoria Pública nos pro-
cedimentos de interdição, já que, com a previ-
são do supracitado art. 720, a tão questionada 
possibilidade de atuação do órgão em nome 
próprio e na condição de instituição extraor-
dinariamente legitimada requerer a interdição 
de determinada pessoa passa a ser robuste-
cida. Podendo a Defensoria iniciar procedi-
mento de jurisdição voluntária, não há porque 
negar a possibilidade de instauração do pro-
cedimento de interdição, o qual, em que pese 
as discussões relativas ao assunto, foi nova-
mente colocado em posição topográfica que 
permite classificá-lo como procedimento de 
jurisdição voluntária.

 Na forma do artigo 79 do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, “o poder público 

deve assegurar o acesso da pessoa com defi-
ciência à justiça, em igualdade de oportunida-
des com as demais pessoas, garantindo, sem-
pre que requeridos, adaptações e recursos de 
tecnologia assistiva”. Essa é a mesma linha de 
proteção estatuída pelo artigo 4º, incisos X e 
XI da Lei Complementar 80/1994, entregan-
do à Defensoria Pública a importante função 
de promover a ampla defesa dos direitos indi-
viduais e coletivos das pessoas com deficiên-
cia, por causa de sua vulnerabilidade.

 Assim sendo, fazendo uma interpreta-
ção sistemática do ordenamento jurídico bra-
sileiro, não há óbice para a atuação da Defen-
soria Pública como legitimada extraordinária 
nos processos de interdição, pelo contrário, as 
legislações referidas atribuem como função 
do órgão a proteção dos direitos básicos das 
pessoas com deficiência e a previsão do artigo 
720 do novo CPC robusteceu ainda mais tal 
entendimento.

 Ressalte-se que essa possibilidade 
não se confunde com a atuação da Defensoria 
Pública como curador especial nos processos 
de interdição. A tutela do incapaz, desta fei-
ta, evidencia uma dúplice função do órgão, já 
que, como substituta processual, deverá asse-
gurar que o incapaz não sofra nenhum tipo de 
prejuízo, buscando a sua interdição e, ao mes-
mo tempo, como curador especial, realizará a 
defesa dos interesses desse incapaz, zelando 
pela regularidade da decretação de sua inca-
pacidade.
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2.3 A Curadoria Especial

 É certo que a exclusividade da atua-
ção da Defensoria Pública como curador es-
pecial decorre diretamente do art. 4º, XVI da 
Lei Complementar nº 80/94, que incumbe o 
órgão de exercer tal múnus público nos casos 
previstos em lei. O novo Código de Processo 
Civil reafirmou essa atribuição, prevendo em 
seu art. 72 a atuação exclusiva da Defensoria 
Pública nesses casos.

 Vale ressaltar que, em que pese as 
discussões relativas ao assunto, a atuação do 
defensor público como curador especial não 
decorre de nomeação realizada pelo Poder 
Judiciário, mas de expressa determinação le-
gal. Dessa forma, sendo detectada no âmbito 
processual situação que reclame a presença 
de curadoria especial, é incabível que o juiz 
nomeie o defensor público como curador, já 
que é a própria lei quem o faz. Quem deve ve-
rificar no caso concreto a hipótese de atuação 
é o próprio defensor público, após vista dos 
autos determinada pelo magistrado.

 O texto do novo CPC afasta definiti-
vamente qualquer entendimento no sentido de 
que o Ministério Público possa oficiar como 
curador especial, sendo esta função exclusi-
va da Defensoria Pública, apenas podendo ser 
delegada a advogados dativos nos locais em 
que não haja a presença do órgão ou onde fal-
te estruturação do mesmo. Em linhas gerais, o 
novo código exaltou a atuação da Defensoria 
Pública nos casos de curadoria, reforçando o 
empenho da instituição no exercício da sua 

função em favor dos incapazes, sendo instru-
mento para seu aprimoramento.

 

3. A SONHADA SUPERAÇÃO DA CRI-
SE DO SISTEMA DE JUSTIÇA: O 
NOVO CPC  E O CRESCIMENTO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA 

 É cediço que a Defensoria Pública 
ganhou um novo perfil constitucional com a 
Emenda 80/2014, sendo sedimentada como 
instituição autônoma e integrante do sistema 
de justiça, ganhando um título específico para 
regrar suas diretrizes mestras. No mesmo sen-
tido andou o CPC de 2015, afirmando ainda 
mais o papel essencial da instituição no âmbi-
to do sistema de justiça.

 O rol de dispositivos que trata da De-
fensoria Pública no novo código é extenso, 
espalhando-se, pontualmente, ao longo de 
todo o diploma processual. Ao contrário dos 
códigos anteriores, o novo CPC surge após a 
Constituição de 1988 e numa época em que, 
no Brasil, a discussão sobre qual o modelo 
ideal de prestação de assistência jurídica já 
está superada, sendo inevitável o reconheci-
mento e a disciplina do papel da Defensoria 
Pública no processo civil brasileiro.

 Desde a Constituição de 1988, em que 
pese a consagração da Defensoria Pública, 
não houve de maneira completa a sua con-
solidação institucional, o que vem ocorrendo 
gradativamente ao longo do tempo e, talvez, 
o novo CPC seja o ápice dessa trajetória. Em 
linhas gerais, o novo diploma reconheceu a 
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existência de uma inefável crise do sistema de 
justiça e, além de disciplinar em vários dis-
positivos instrumentos aptos a saná-la, optou 
por sedimentar e fortalecer a Defensoria Pú-
blica, entendendo que esta é a principal ferra-
menta de transformação desse sistema antes 
tão excludente, patrimonial, burocratizado e 
oneroso. 

 Nesse sentido, a Defensoria Pública 
apresenta-se como um caminho seguro a ser 
seguido, trazendo um modelo emancipatório 
e restaurativo de assistência jurídica e, abali-
zada pelo novo código, apresenta meios e ins-
trumentos ainda mais eficazes de solução das 
controvérsias, o que culmina em um resgate 
democrático do processo. 

 A superação da crise, portanto, co-
meça, estende-se e tem seu ápice, justamen-
te, com o resgate democrático do processo, 
sendo a Defensoria Pública o principal agente 
desse resgate já que, além de suas atribuições 
constitucionais e legais, está mais próxima da 
sociedade, sendo sensível a todos os seus an-
seios e dificuldades.

 O novo diploma carrega consigo não 
apenas normas processuais ou procedimen-
tais, mas uma nova cultura de acesso à justiça 
e a Defensoria Pública veio como principal 
instrumento de fomentação dessa cultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A entrada em vigor do Novo Código 
de Processo Civil, sem dúvida alguma, 
elevou a Defensoria Pública a um patamar 

de maior destaque, respeito e importância, 
o que acabou por influenciar positivamente 
a atual crise vivida pelo Sistema de Justiça 
Brasileiro. Resta-nos aguardar a eficácia 
prática do novo diploma, bem como torcer 
para que as mudanças institucionais, legais e 
programáticas venham a garantir e fortalecer 
o papel defensorial e a ampliação da carreira.
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2. 
Deveres de coo-
peração das par-
tes na atividade 
probatória

Buno  Di Miceli  da  Silveira 1

RESUMO

O presente relatório procura estabelecer uma 
visão ampla do princípio da cooperação, 
partindo de sua evolução histórica até no 
que concerne à cooperação das partes na 
atividade probatória. Alguns princípios, tais 
como o contraditório efetivo e a duração 
razoável do processo serão explicitados e 
detalhados porque servem de fundamento 
para a consolidação do princípio da 
cooperação, na medida em que visam tornar 
o processo mais justo e célere. Outrossim, 
discorreremos sobre os limites do princípio da 
cooperação, mormente em relação aos direitos 
fundamentais e de privacidade, aqueles 
absolutos e estes podendo ser mitigados em 
prol do interesse público e da efetividade do 
processo. Ademais, procuramos estabelecer 
uma conexão entre o princípio da cooperação 
no direito comparado, principalmente entre 
Brasil e Portugal, além de ter em mente sua 
característica como modelo que visa organizar 
as partes em uma espécie de comunidade de 
trabalho (Arbetsgemeinschaft, comunità del 
lavoro) e princípio propriamente dito, o qual 
exige das partes boa-fé e lealdade processual 
durante o trâmite do processo.

Palavras-chave: Princípio da cooperação,  
Atividade probatória,  Contraditório efectivo. 
1 Bacharel em Direito pela UFC, especialista em Direito 
Processual pela UNISUL, mestrando em ciências 
jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, Defensor Público.

Razoável duração do processo. Comunidade 
de trabalho. Boa-fé processual. Devido 
processo legal. 

ABSTRACT 

This report seeks to establish a broad view of 
the principle of cooperation, from its historical 
evolution up regarding the cooperation of 
the parties to the evidential activity. Some 
principles, such as the effective contradictory 
and reasonable duration of the process will be 
explained and detailed because they serve as a 
basis for the consolidation of the principle of 
cooperation, as they seek to make the fair and 
expeditious process. Furthermore, we will 
discuss the limits of the principle of cooperation, 
especially in relation to fundamental rights 
and privacy of those absolute and these can 
be mitigated in the public interest and the 
effectiveness of the process. In addition, we 
seek to establish a connection between the 
principle of cooperation in comparative law, 
especially between Brazil and Portugal, as 
well as having in mind its characteristics as a 
model that aims to organize parties in a kind 
of working community (Arbetsgemeinschaft, 
comunità del Lavoro) and principle itself, 
which requires the good faith and procedural 
loyalty parts during the processing of the 
process.

Keywords: Principle of cooperation . 
Evidential activity . Effective adversarial 
. Reasonable duration of the process . 
Community work. procedural good faith. Due 
process.

INTRODUÇÃO

O presente estudo é um  esboço sobre as verten-
tes que compõem o princípio da cooperação,-
desde sua origem até a sua influência nas deci-
sões judicias, tendo em vista que delimita uma 
série de relações jurídicas ao longo do processo.

A perspectiva existente entre direito formal e 
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material do princípio da cooperação também foi 
explicitada no presente trabalho, sempre à luz 
de princípios constitucionais, o que, a meu ver, 
o legitima.

Outro ponto importante foi a análise da coope-
ração das partes durante a fase mais crítica do 
processo, que é a instrução, onde serão produzi-
das provas que serão de suma importância para 
a decisão de mérito, influenciando, outrossim, 
nas decisões terminativas.

Portanto, a participação cada vez maior das 
partes envolvidas no processo é necessária 
para a realização de um processo justo, efetivo 
e célere, mantendo-se a assimetria do órgão 
julgador no momento da decisão, garantindo, 
assim, a sua imparcialidade.

O choque entre princípios também foi analisado 
sob uma ótica teleológica, em razão do non 
liquet, razão pela qual por vezes o órgão julgador 
utiliza-se de instrumentos interpretativos para 
dirimir a lide, seja através da lei ou, quando 
for omissa, conforme a analogia, os costumes 
e os princípios gerais de direito, aplicando-se 
a correta distribuição do ônus da prova com a 
cooperação das partes.

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA  
DO INSTITUTO

O princípio da cooperação, atualmente, é um 
dos mais importantes do processo, porque 
estabelece que a prestação jurisdicional deve 
ser obtida da melhor forma possível, através da 
dialética entre as partes, atendendo ao princípio 

do contraditório, efetivamente participativo.

Conforme ensinamento do jurista  Dinamarco:

[...] A participação é que legitima todo processo 
político e o exercício do poder. Para a efetividade 
do processo, colocada em termos de valor absolu-
to, poderia parecer ideal que o contraditório fosse 
invariavelmente efetivo: a dialética do processo, 
que é fonte de luz sobre a verdade procurada, ex-
pressa-se na cooperação mais intensa entre o juiz 
e os contendores, seja para a descoberta da ver-
dade dos fatos que não são do conhecimento do 
primeiro, seja para o bom entendimento da causa 
e dos seus fatos, seja para a correta compreensão 
das normas de direito e apropriado enquadramen-
to dos fatos nas categorias jurídicas adequadas. 
O contraditório, em suas mais recentes formula-
ções, abrange o direito das partes ao diálogo com 
o juiz: não basta que tenham aquelas a faculdade 
de ampla participação, é preciso que também este 
participe intensamente, respondendo adequada-
mente aos pedidos e requerimentos das partes, 
fundamentando decisões e evitando surpreendê-
-las com decisões de ofício inesperadas(DINA-
MARCO,1996,p. 285).

Tradicionalmente, o princípio da cooperação 
teve início com a doutrina alemã, que passou 
a vislumbrar uma nova forma de processo, 
não mais pautado apenas na oposição entre os 
princípios dispositivo e inquisitivo.

A forma inquisitiva, atualmente em desuso 
na maioria dos países, consiste em uma série 
de investigações realizadas pelo próprio juiz 
condutor do processo, em busca da verdade, 
com prevalência em relação às partes, incluindo 
impulsos oficiais para o andamento do processo 
e medidas de ofício.

A bem da verdade, entendemos que a divisão 
do trabalho durante o trâmite processual possui 
várias vertentes, ora preponderando o princípio 
inquisitivo, ora o dispositivo e, hodiernamente, 
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o princípio da cooperação. Vejamos lição do 
processualista Didier: 

[...] A “dispositividade” e a “inquisitividade” po-
dem manisfestar-se em relação a vários temas: 
a) instauração do processo; b) produção de pro-
vas; c) delimitação do objeto litigioso (questão 
discutida no processo); d) análise de questões de 
fato e de direito; recursos etc. Nada impede que 
o legislador, em relação a um tema, encampe o 
“princípio dispositivo” e, em relação ao outro, o 
“princípio inquisitivo”. Por exemplo: no direito 
processual civil brasileiro, a instauração do pro-
cesso e a fixação do objeto litigioso (o problema 
que deve ser resolvido pelo órgão jurisdicional) 
são, em regra, atribuições da parte (arts.128, 263 
e 460, CPC). Já em relação à investigação pro-
batória, o CPC admite que o juiz determine a 
produção de provas ex officio (art.130 do CPC)
(DIDIER, 2013, p.90).

Por outro lado, a forma dispositiva consiste 
em uma maior participação das partes, sendo 
o órgão julgador um mero aplicador da lei, 
inerte na maioria das vezes, a fim de garantir 
a imparcialidade do julgamento. Fato é que, 
conforme continua a sustentar Didier:

[...] Quando o legislador atribui às partes as prin-
cipais tarefas relacionadas à condução e instru-
ção do processo, diz-se que se está respeitando 
o denominado princípio dispositivo; tanto mais 
poderes forem atribuídos ao magistrado, mais 
condizente com o princípio inquisitivo o proces-
so será. A dicotomia princípio inquisitivo-prin-
cípio dispositivo está intimamente relacionada 
à atribuição dos poderes do juiz: sempre que o 
legislador atribuir um poder ao magistrado, inde-
pendentemente da vontade das partes, vê-se ma-
nifestação da “inquisitoriedade”; sempre que se 
deixe ao alvedrio dos litigantes a opção, aparece 
a “dispositividade”(DIDIER, 2013, p. 90).

Conclui-se que tanto a dispositividade quanto a 
inquisitoriedade são faces da mesma “moeda” 
(processo), tendo em vista que este não se 
desenvolve apenas por impulsos oficiais, ou 
de acordo com a vontade absoluta das partes 

envolvidas no litígio/jurisdição voluntária.

A partir da II Guerra Mundial, os direitos 
sociais passaram a ser examinados e aplicados 
com maior rigor nos países europeus, sendo 
acompanhados posteriormente pelo resto do 
mundo.

A partir desse viés, o processo passou também 
por uma grande transformação social, já que não 
tinha por escopo tão-somente dirimir conflitos 
individuais, mas coletivos.

Dessa forma, o princípio da cooperação veio 
para trazer ao jurisdicionado a melhor decisão 
possível no espaço de tempo considerado 
razoável para a duração do processo. 
Entendemos que o princípio da cooperação 
é uma forma aprimorada dos dois princípios 
citados anteriormente.

É como leciona o processualista brasileiro  
Garcia  sobre as inovações trazidas pelo novel 
Código de Processo Civil brasileiro: 

[...] O acesso à justiça, portanto, não pode mais 
ser entendido como a mera possibilidade de 
ajuizamento da ação, mas sim como a efetiva 
tutela do direito material, em favor daquele que 
tem razão, inclusive com a satisfação concreta 
do direito reconhecido judicialmente.O Código 
de Processo Civil determina, ainda, que “todos 
os sujeitos do processo devem cooperar entre si 
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 
de mérito justa e efetiva” (art. 6º).Concretiza-se, 
com isso, o princípio da colaboração na esfera 
processual, entre o juiz e as partes, em que estas 
também passam a desempenhar papel relevante 
no processo, para a justa composição do conflito 
(GARCIA,2015, p. 145).

A partir do ponto de vista atual, o processo 
passa por uma considerável mudança, já que seu 
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enfoque passa a ser de mutualidade laboral em 
detrimento de um enfoque bélico do processo.

De acordo com o Mestre Sousa :

[...] o que se espera da legislação processual civil 
é que ela permita uma rápida realização do di-
reito material através dos tribunais e, quando for 
o caso, uma adequada solução dos litígios e um 
pronto restabelecimento da paz jurídica, pelo que 
uma reforma do processo civil nos tempos actuais 
deve orientar-se pelos seguintes objectivos gerais: 
a efectividade da justiça administrada pelos tribu-
nais através de uma decisão rápida, oportuna e 
legitimada pelo consenso das partes e do público 
em geral sobre a sua adequação à composição do 
litígio concreto: - o aumento da operacionalidade 
dos sujeitos processuais através da subordinação 
da actividade processual das partes e do tribunal 
a um princípio de colaboração ou de cooperação 
(TEIXEIRA DE SOUSA, 1995, p. 2).

Assim, o processo está subordinado à cooperação 
das partes, sendo um meio para que a decisão 
seja mais justa e célere, em razão do esforço 
comum entre as partes. Daí que a audiência 
preliminar é quase sempre obrigatória, para 
discutir a causa e preparar a sua instrução, no 
direito português.

Em suma, o silogismo lógico, ou método 
dedutivo-silogístico, que parte da premissa 
maior para uma menor antes de se chegar a uma 
conclusão vem sendo paulatinamente suplantado 
por uma maior participação dos sujeitos do 
processo em colaboração e originando teses e 
antíteses até a conclusão final (dialética entre as 
partes).

Com o advento dos regimes democráticos, 
o princípio da cooperação passou a ganhar 
relevo, redimensionando, assim, o princípio do 
contraditório no sentido de maior participação 

de todos os envolvidos no processo, como forma 
de maior aprimoramento das decisões judiciais.

       Segundo Couture:

[...] A justiça se serve da dialética porque o prin-
cípio a contradição é o que permite, por contradi-
ção dos opostos chegar à verdade. O fluir eterno, 
dizia Hegel, obedece à dialética; se põe, se opõe 
e se compõe em um ciclo que pressupõe um iní-
cio que apenas o alcança no fim. “O todo e suas 
partes” – diz o filósofo – “integram-se reciproca-
mente no imenso torvelino; fora dele tudo perde 
impulso e vida. Nada é instável. Permanente é 
somente o torvelino”. Mas o debate por si mesmo 
não tem sentido. O processo, se tem uma estru-
tura dialética, é porque graças a ela procura-se a 
obtenção de um fim. Toda a idéia de processo é 
essencialmente teleológica, enquanto aponta para 
um fim (COUTURE, 2003, p. 44).

Desta forma, o órgão jurisdicional tem os seus 
conceitos revistos, a partir do momento em que 
determina a condução participativa do processo 
até o momento da decisão, onde deverá ser 
imparcial.

No tocante às partes litigantes, estas devem 
ter consciência de que sua maior ou menor 
participação poderá influenciar na decisão final, 
sendo necessário o atendimento aos atos do 
processo, cumprindo seus respectivos deveres.

2.  DEVERES DE COOPERAÇÃO DAS 
PARTES NO PROCESSO

Os deveres de cooperação podem ser divididos 
em: lealdade, proteção e esclarecimento.No 
que concerne às partes, observa-se que: a) 
estas não podem litigar de má-fé, assim como 
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não podem ir de encontro ao princípio da boa-
fé processual; b) as partes não podem causar 
prejuízos entre si e devem redigir de modo claro 
e coerente, sob pena de não conhecimento de 
seus requerimentos. 

O artigo 7º do novo Código de Processo Civil de 
Portugal trata, em sua primeira parte, do dever 
da cooperação:

[...] 1 – Na condução e intervenção no processo, 
devem os magistrados, os mandatários judiciais 
e as próprias partes cooperar entre si, concor-
rendo para se obter, com brevidade e eficácia, a 
justa composição do litígio.2 – O juiz pode, em 
qualquer altura do processo, ouvir as partes, seus 
representantes ou mandatários judiciais, convi-
dando-os a fornecer os esclarecimentos sobre a 
matéria de facto ou de direito, que se afigurem 
pertinentes e dando-se conhecimento à outra par-
te dos resultados da diligência.3 – As pessoas re-
feridas no número anterior são obrigadas a com-
parecer sempre que para isso forem notificadas e 
a prestar esclarecimentos que lhes forem pedidos, 
sem prejuízo do disposto no n.3 do artigo 417.4 
– Sempre que algumas das partes alegue justifi-
cadamente dificuldade séria em obter documento 
ou informação que condicione o eficaz exercício 
de faculdade ou cumprimento de ónus ou dever 
processual, deve o juiz, sempre que possível, 
providenciar pela remoção do obstáculo (CÓDI-
GO..., 2012 a). 

Por sua vez, o artigo 417º trata do dever de 
cooperação para a descoberta da verdade, in 
verbis:

1 – Todas as pessoas, sejam ou não partes na cau-
sa, têm o dever de prestar a sua colaboração para 
a descoberta da verdade, respondendo ao que 
lhes for perguntado, submetendo-se às inspec-
ções necessárias, facultando o que for requisitado 
e praticando os actos que forem determinados.  2 
– Aqueles que recusem a colaboração devida são 
condenados em multa, sem prejuízo dos meios 
coercitivos que forem possíveis; se o recusante 
for parte, o tribunal aprecia livremente o valor da 
recusa para efeitos probatórios, sem prejuízo da 
inversão do ónus da prova decorrente do precei-

tuado no n. 2 do artigo 344 do Código Civil.  3 – A 
recusa é, porém, legítima se a obediência impor-
tar: a) Violação da integridade física ou moral das 
pessoas;         b) Intromissão na vida privada ou 
familiar, no domicílio, na correspondência ou nas 
telecomunicações; c) Violação do sigilo profis-
sional ou de funcionários públicos, ou do segredo 
de Estado, sem prejuízo do disposto no n. 4. 4 – 
Deduzida escusa com fundamento na alínea c) do 
número anterior, é aplicável, com as adaptações 
impostas pela natureza dos interesses em causa, o 
disposto no processo penal acerca da verificação 
da legitimidade da escusa e da dispensa do dever 
de sigilo invocado (CÓDIGO..., 2012 b). 

Ambos os artigos mencionados tratam do 
dever de cooperação, sendo que na primeira 
parte do artigo 7º (supra) este é um princípio 
basilar dotado de abstração, mas de realização 
bem delineada pelo artigo 417º, sendo que 
aquele artigo prevê a cooperação em sentido 
material (justiça na decisão do litígio) e em 
sentido formal (desde que atenda ao princípio 
da duração razoável do processo).

Vale lembrar que a falta do dever de cooperação 
pode acarretar a aplicação da pena de multa 
e indenização em caso de descumprimento 
injustificado, como nos casos de quebra do 
dever de sigilo. Contudo, tal não ocorre quando 
o dever de cooperação serve para a descoberta 
da verdade referente ao respeito dos direitos 
fundamentais, estes sim absolutos

Segundo Freitas:

[…] Aqueles que recusem a colaboração devida 
serão condenados em multa, sem prejuízo dos 
meios coercitivos que forem possíveis; se o recu-
sante for parte, o tribunal apreciará livremente o 
valor da recusa para efeitos probatórios, sem pre-
juízo da inversão do ónus da prova decorrente do 
preceituado no n.º 2 do art.º 344 do Código Civil 
( FREITAS, 2006, p. 163).
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A título de exemplo, podemos mencionar 
a recusa de pessoa investigada em ação de 
paternidade. Neste caso, ela poderá não 
comparecer à eventual perícia (teste de DNA), 
contudo sofrerá os ônus decorrentes de sua 
conduta, que, em alguns países como o Brasil, 
preveem por lei a presunção de paternidade, 
senão vejamos a Lei n. 12.004/2009, ipsi litteris:

[...] Art. 1. Esta Lei estabelece a presunção de 
paternidade no caso de recusa do suposto pai 
em submeter-se ao exame de código genético – 
DNA.Art. 2.-A. Na ação de investigação de pa-
ternidade, todos os meios legais, bem como os 
moralmente legítimos, serão hábeis para provar 
a verdade dos fatos. Parágrafo único. A recusa do 
réu em se submeter ao exame de código genético 
– DNA gerará a presunção da paternidade, a ser 
apreciada em conjunto com o contexto probatório 
(BRASIL, online). 

Já em Portugal, inverte-se o ônus da prova 
em desfavor do suposto pai que se recusa a 
retirar amostras de seu corpo para provar a sua 
inocência, aumentando, e muito, as chances do 
filho saber quem de fato é seu pai biológico. 
Ademais, trata-se de direito fundamental do 
filho saber ao certo quem é seu genitor.

Vejamos jurisprudência do Tribunal da Relação 
de Guimarães, Portugal:

1 – A recusa do réu em se submeter a exames 
hematológicos nas acções de reconhecimento 
da paternidade é ilegítima porque viola o dever 
de colaboração das partes, já que a realização do 
exame hematológico é um ato necessário à des-
coberta da verdade e não se trata de ato vexatório, 
humilhante ou causador de grave dano.2 – No que 
respeita à recusa da parte em se submeter a exame 
hematológico nas acções de paternidade, há lugar 
à inversão do ónus da prova – artigo. 344º n.º 2 
do CC – quando o exame for o único meio de 
provar a filiação biológica e a recusa implique a 
impossibilidade de o autor fazer essa prova, pri-
vando-o da prova directa, por meios científicos 

(Processo: 331/09.47CGMR.G1, Relatora: Ana 
Cristina Duarte, 2ª Secção Cível, unanimidade, 
data do acórdão: 13.3.2012).

Tanto é verdade, que o próprio artigo 417 traz 
na terceira alínea três hipóteses de recusa, quais 
sejam: violação da integridade física ou moral 
das pessoas, interferência na vida privada ou no 
caso de violação do sigilo profissional.  

Contudo, a escusa referente aos casos de 
violação de sigilo poderão ser investigadas 
quanto a sua veracidade.

Assim dispõe Freitas  acerca do dever de 
sigilo profissional, entendido aqui como sigilo 
bancário, o qual reitera o dever de cautela antes 
de sua liberação.

[...] O dever de sigilo bancário constitui um dever 
de segredo profissional, como tal expressamente 
considerado no art.135-1 CP. Impende sobre os 
membros dos órgãos da administração e de fisca-
lização das instituições de crédito, bem como so-
bre os seus empregados, mandatários, comitidos 
e outras pessoas que lhe prestem serviços, perma-
nentes ou ocasionais, e abrange todos os factos 
conhecidos por via exclusiva do exercício das 
suas funções ou da prestação dos seus serviços, 
designadamente os nomes dos clientes, contas de 
depósito e seus movimentos e outras operações 
bancárias, podendo ser levantado, quando rela-
tivo a factos das relações do cliente com a ins-
tituição de crédito, por meio de autorização do 
primeiro, transmitida à instituição (arts.78 e 79-1 
do DL 298/92) (FREITAS 2001, p. 411).

Portanto, infere-se que não obstante o sigilo 
bancário, deve-se ter em conta que a análise 
do magistrado deverá ser pautada no princípio 
da proporcionalidade em relação ao direito à 
privacidade do sigilo bancário e ao direito de 
prova para o deslinde de um processo justo. Tais 
elementos devem ser equacionados pelo juiz 
mediante a aplicação do referido princípio. Nas 
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palavras de Rego:

[...] a alteração mais relevante introduzida no âm-
bito do dever de cooperação para a descoberta da 
verdade consistiu em quebrar a automática e ir-
restrita oponibilidade em processo civil de todos 
os deveres de sigilo profissional – muito amplia-
dos com o estabelecimento de crescentes “confi-
dencialidades” dos dados pessoais mais variados, 
abrangendo cada vez mais aspectos atinentes à 
chamada “esfera pessoal simples” – de modo a 
permitir ao juiz a realização de um concreto juízo 
de ponderação entre o valor e os interesses tute-
lados por tais “sigilos” e a necessidade – e o in-
teresse público fundamental – numa substancial-
mente correcta administração da justiça (REGO, 
1999, p. 362).

Infere-se, deste modo, que o princípio da 
cooperação encontra limites no direito da 
intimidade das partes envolvidas, devendo 
o intérprete da lei dirimir eventuais colisões 
de princípios com base no princípio da 
proporcionalidade, resguardando até o último 
momento os direitos fundamentais, desde que 
o princípio da supremacia do interesse público 
seja atendido.

3.  DEVERES ANEXOS À COOPERAÇÃO 
DAS PARTES NO PROCESSO

Segundo o filósofo grego Aristóteles: “A 
justiça é frequentemente considerada a 
mais elevada forma de excelência moral” ( 
ARISTÓTELES,1996, p.195).

Contudo, observa-se que na prática, os 
procedimentos judiciais são muitas vezes 
manipulados em prol de interesses escusos, 
razão pela qual faz-se mister a produção de 
normas jurídicas para evitar condutas antiéticas.

Assim, a partir da edição da Lei n. 10.358/2001, 
no Brasil, foram previstas severas multas 
pecuniárias às partes que litigam de má-fé ou 
que praticam condutas atentatórias à dignidade 
da justiça.

Desse modo, o princípio da cooperação não 
veio apenas para unir as partes em prol de seus 
interesses, já que são antagônicos, ressalte-se, 
por natureza, mas para que o processo siga seu 
curso de modo seguro e regular.

A efetividade desse princípio ocorrerá a partir 
do momento em que houver uma conduta 
verdadeiramente ética de todos os envolvidos no 
processo (art. 8, CPC de Portugal) e houver mais 
normas regulando as condutas antijurídicas, 
também consideradas de má fé.

Importante frisar que a boa-fé processual 
objetiva deve pautar a conduta das partes 
no processo, sendo considerada aceita pelas 
expectativas comuns da sociedade.

Esta boa-fé processual difere da subjetiva a 
partir do momento em que se baseia no princípio 
da tutela objetiva da confiança, não no aspecto 
anímico do sujeito processual.

Assim, alarga-se o campo de abrangência 
das condutas contrárias à boa-fé processual, 
inserindo-se condutas dolosas e culposas, já que 
o julgamento do tribunal ou magistrado deve 
ocorrer em relação às consequências dos atos 
praticados pelas partes.

Em suma, se os mandamentos judiciais forem 
satisfatoriamente cumpridos e houver boa-fé 
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objetiva e lealdade processual, maior será a 
probabilidade de um julgamento justo e célere, 
em consonância com o princípio da colaboração.

A conduta ética e escorreita das partes envolvidas 
no processo, ressalte-se, é imprescindível para 
o desenvolvimento e conclusão do feito, razão 
pela qual normas jurídicas preveem sanções 
para seu eventual descumprimento.

Os limites da atividade probatória judicante no 
ordenamento jurídico brasileiro estão previstos, 
basicamente, no artigo 130 do Código de 
Processo Civil vigente, que preceitua o seguinte: 
“Artigo 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a 
requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias à instrução do processo, indeferindo 
as diligências inúteis ou as meramente 
protelatórias”.

Na primeira parte do artigo acima mencionado, 
existe a produção probatória do próprio juiz em 
busca da verdade processual.

Nesse caso, os limites da produção probatória 
estão delimitados e vão de encontro ao 
ativismo jurídico pregado por doutrinas sem 
embasamento legal satisfatório.

Segundo o ilustre autor italiano Chiovenda: 

[...] Ao juiz moderno é vedado exprimir-se como 
o juiz romano: Non liquet (AULO GELLIO; 
Notti att., 14,2). De resto, é praticamente ocioso 
questionar se o juiz é obrigado também para com 
as partes, e se o juiz é obrigado em face das partes 
como pessoa ou como órgão do Estado. Por certo, 
as partes têm em face do juiz, como pessoa, o po-
der jurídico de colocá-lo com suas demandas na 
necessidade jurídica de se pronunciar; e isto nos 
basta. Às partes correm, ademais, deveres para 
com o juiz, e direitos e deveres entre si, como 

a seu tempo se verá. Direito fundamental é o de 
instar a lide, realizando todos os actos de impulso 
processual, destinados, em outras palavras, a fa-
zer caminhar o processo; direito correspondente a 
ambas as partes (CHIOVENDA ,2002, p. 80). 

A prova, propriamente dita, é a espinha dorsal do 
processo, sendo um fato jurídico utilizado pelas 
partes na tentativa de trazer à baila a verdade 
perante o Juízo.

No que concerne à relevância da prova no 
processo, vale lembrar a lição do professor 
Moreira, in verbis: “É muito pequeno o número 
de causas que se pode julgar à luz da solução de 
puras questões de Direito. Na maior parte dos 
casos, na imensa maioria dos casos, a dificuldade 
consiste principalmente nas questões de fato” 
(MOREIRA, 2011, p. 1102).

Entendemos, contudo, que a busca pela verdade 
processual encontra-se limitada pela produção, 
em primeiro lugar, das partes para então o órgão 
julgador definir quais são as demais provas a 
serem produzidas.

Tal entendimento fundamenta-se no princípio 
democrático do livre acesso à justiça e 
também porque o pedido inicial não poderá 
ser modificado pelo órgão julgador, sob pena 
de afetar a sua imparcialidade e a segurança 
jurídica.

Assim, o juiz tem poderes de ofício para 
requisitar determinados tipos de provas, mas 
de modo subsidiário, sob pena de afetar a sua 
imparcialidade quando do julgamento da ação.

Acerca do princípio dispositivo, Lopes assim 
lecciona:
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[...] O princípio dispositivo, longe de ter sido 
eliminado, continua vivo no processo civil 
contemporâneo, notadamente na Espanha, 
Portugal e Itália.A admissibilidade do 
princípio dispositivo não é incompatível com o 
fortalecimento dos poderes do juiz.O juiz não é 
dono do processo (dominus processo), pois este é 
um instrumento público regido pelo princípio da 
colaboração entre os sujeitos que dele participam 
(LOPES, 2006, p. 152).

Cumpre ressaltar que a decisão do juiz 
acerca da produção de novas provas deve ser 
fundamentada, razão pela qual deve dar ciência 
às partes da decisão de provocar a produção 
probatória de ofício, sob pena de incorrer nas 
denominadas decisões-surpresa.

Sobre esta impossibilidade jurídica, Nery Júnior  
afirma categoricamente o seguinte:

[...] A proibição de haver decisão surpresa no 
processo, decorrência da garantia instituída pelo 
princípio constitucional do contraditório, enseja 
ao juiz o poder-dever de ouvir as partes sobre to-
dos os pontos do processo, incluídos os que pos-
sivelmente poderão ser decididos por ele, seja a 
requerimento da parte ou interessado, seja ex offi-
cio. Trata-se de proibição da sentença de “terceira 
via” (NERY JUNIOR,2013, p. 215).

Trata-se de cumprimento efetivo do princípio 
do contraditório, o qual, na definição do mesmo 
autor :

[...] de um lado, a necessidade de dar-se conhe-
cimento da existência da ação e de todos os atos 
do processo às partes, e, de outro, a possibilidade 
de as partes reagirem aos atos que lhe sejam des-
favoráveis.Infere-se que a colaboração entre as 
partes em busca da verdade formal é uma ativida-
de constante e regular ao longo da instrução pro-
cessual.Seus limites encontram-se na vedação da 
litigância de má-fé, obediência à boa-fé objetiva 
e lealdade processual.Exsurge que o princípio da 
colaboração redimensiona a dicotomia existente 
entre princípio dispositivo e inquisitivo, o que, a 
meu ver, é uma evolução processual. NERY JU-
NIOR (2013, p. 129).

Com o maior número de informações sobre o 
processo, entendemos que a tomada de decisão 
seja mais justa e célere. Infere-se que o princípio 
da cooperação é uma realidade inserida no 
processo que veio aperfeiçoar os princípios 
dispositivo e inquisitivo.

CONCLUSÃO

Hodiernamente, observa-se uma forte tendência 
no moderno direito processual civil de explicitar 
e de fortalecer, cada vez mais, o princípio da 
cooperação, desde que atenda aos princípios da 
proporcionalidade e da boa-fé.

Com relação à atividade probatória, o princípio 
da cooperação interfere diretamente no resultado 
do processo, posto que o seu descumprimento 
pode gerar a dispensa de outros meios 
probatórios importantes para o deslinde do 
feito, fazendo com que o órgão julgador tenha 
convicção de seu julgamento.

A título de exemplo, podemos mencionar o caso 
de ausência do suposto pai biológico à realização 
de exame pericial de DNA (ADN), o que gera a 
presunção de paternidade e, para boa parte da 
doutrina, litigância de má-fé por descumprir aos 
deveres de cooperação. 

Contudo, esta dogmática é resultado de 
interpretação profunda dos comandos da lei, 
em consonância com o princípio constitucional 
da proporcionalidade, cujo norte serve para 
preservar direitos fundamentais durante a 
atividade probatória, mas, ao mesmo tempo, 
garantir um julgamento justo com recurso às 
regras de distribuição dinâmica do ônus da 
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prova para evitar o non liquet.

Em suma, o princípio da cooperação das 
partes na atividade probatória utilizado com 
bons critérios é instrumento necessário para a 
consolidação plena da jurisdição.
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3. 
Usucapião de 
bens públicos: aná-
lise de critérios já 
aceitos pela jurisprudência 
e doutrina pátrias

Ivana Dias Mascarenhas Alves1                               

RESUMO

O presente artigo versa a respeito da possibili-
dade de usucapião de bens públicos e os crité-
rios de sua admissão pela doutrina e jurispru-
dência pátrias. Será ressaltada a necessidade de 
cumprimento da função social dos bens públi-
cos, sob pena de o ente público ser sanciona-
do por sua desídia, ao tempo em que eventual 
particular que, cumprindo os requisitos legais, 
adquira o domínio através da usucapião. Para 
confirmar a hipótese suscitada no presente es-
tudo, foi feito levantamento de julgados nos 
sítios dos Tribunais Superiores e Tribunais de 
Justiça, em que já fora reconhecido a usucapião 
de bens públicos; análise da doutrina pátria que 
defende a usucapião em bens públicos; pesqui-
sas em sites de Instituições, como o Ministé-
rio Público e Defensoria Pública dos Estados e 
da União que atuam no tema, análise de casos 
concretos, pesquisas de artigos científicos em 
bibliotecas virtuais. Para tanto, foi utilizado 
o método dedutivo, bem como hermenêutico 
constitucional, com a finalidade de constatar a 
real possibilidade do fenômeno da usucapião 
de bens públicos.

Palavras-chave: Usucapião. Bens públicos. 
Função social.

ABSTRACT 

1 Defensora Pública do estado do Ceará.  Curso de 
Pós-Graduação e Extensão da Anhanguera Uniderp 
-Anápolis-GO

This article focuses on the possibility of public 
goods of adverse possession and the criteria 
for admission by the doctrine and jurispruden-
ce homelands. It will be emphasized the need 
to comply with the social function of public 
goods, otherwise the public entity be punished 
for their negligence, the time that any indivi-
dual who, fulfilling the legal requirements, 
purchase the domain through adverse posses-
sion. To confirm the hypothesis raised in this 
study was done survey judged the sites of the 
Superior Courts and Courts of Justice, which 
already acknowledged the adverse possession 
of public goods; analysis of the fatherland doc-
trine that advocates adverse possession in pu-
blic goods; research institutions in sites such as 
the Public Prosecutor and Public Defender of 
the States and the Union working on the the-
me, analysis of actual cases, research papers on 
virtual libraries. Therefore, the deductive me-
thod was used, as well as constitutional herme-
neutics, in order to verify the real possibility of 
public goods usurpation phenomenon.

Keywords:  Adverse possession . Public 
goods. Social role.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho versa sobre a possibilidade 
de usucapião de bens públicos. Para tanto, será 
investigado a classificação dos bens públicos, 
com duas classificações relevantes para o pre-
sente trabalho, quais sejam bens formal e ma-
terialmente públicos, bem como investigar se 
se trata ou não de bens dominicais. 

Ademais, será demonstrada a necessidade de 
cumprimento da função social da propriedade 
por parte do Poder Público, pois, caso contrá-
rio, os bens públicos não merecerão a guarida 
constitucional da imprescritibilidade.

Veremos que os bens formalmente públicos 
não cumprem função social, motivo pelo qual 
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podem ser usucapidos. Isso porque, assim, será 
cumprido o objetivo insculpido na Constitui-
ção Federal de redução das desigualdades so-
ciais e tornar efetivo o direito social à moradia 
(art. 6º da Constituição Federal de 1988).

Para confirmar a hipótese do presente trabalho, 
serão abordados as doutrina e jurisprudência 
pátrias que admitem a usucapião de bens pú-
blicos, dentre outras Instituições Essenciais à 
Justiça, tais como, o Ministério Público e a De-
fensoria Pública.

1. DO CONCEITO E DAS ESPÉCIES DE 
BENS PÚBLICOS 

Para melhor adequar o tema a ser tratado, é 
imprescindível a necessária distinção dos bens 
públicos. Com efeito, temos os bens públicos 
de uso comum do povo, os bens de uso espe-
cial e os bens dominicais.

Ressalte-se que o Código Civil de 2002 divide 
os bens quanto a sua titularidade em: bens da 
União, Estados, Município e Distrito Federal. 
Estes seriam bens públicos; os demais, bens 
privados.

Contudo, a melhor doutrina defende que os 
bens públicos devem ser classificados como 
bens públicos ou não, não apenas de acordo 
com sua titularidade, e sim de acordo o interes-
se público a que se destina.

Nesse sentido, bens de pessoas jurídicas de di-
reito público que não estejam afetados a uma 
função pública não mereceriam a proteção 

constitucional que recai sobre os bens públicos 
propriamente ditos, dentre elas a imprescriti-
bilidade. 

Oportuno registrar que o jurista Farias demons-
tra que atualmente é mais importante investi-
garmos a real função dos institutos jurídicos e 
não apenas o seu rótulo, de forma que, ainda 
que o bem seja de titularidade de um ente pú-
blico, mas que não cumpra sua função social, 
haverá possibilidade de usucapião.(FARIAS, 
2014, p. 403-414 ) No mesmo sentido entende 
a administrativista Pietro (DI PIETRO , 2014, 
p. 753).

2. DA NECESSÁRIA DISTINÇÃO EN-
TRE BENS FORMALMENTEE BENS 
MATERIALMENTE PÚBLICOS 

Alguns doutrinadores pátrios defendem que 
os bens públicos podem ser divididos em bens 
formalmente públicos e bens materialmente 
públicos.

Os bens materialmente públicos seriam aptos 
a cumprir o interesse público primário. Isso 
porque tais bens cumpririam a função social da 
propriedade.

Com efeito, tais bens seriam úteis, econômica 
e socialmente, seja para a Administração, seja 
para a população que usufruiria dos serviços 
públicos.

Por outro lado, os bens formalmente públicos 
seriam aqueles desprovidos de qualquer utilida-
de econômica e social. E, por não cumprirem a 
função social da propriedade, não mereceriam 
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a tutela que recai sobre os bens materialmente 
públicos. 

Com efeito, no tocante às terras devolutas, é 
de suma importância ressaltar a dicotomia dos 
entendimentos de autores de peso no tocante à 
classificação ( ou natureza jurídica) desse ins-
tituto jurídico.

 Nessa senda, Bastos entende que as terras de-
volutas não seriam nem mesmo bens públicos. 
Seriam bens sob o regime de direito priva-
do. Isso porque, conforme constata o autor, a 
Constituição de 1988 utiliza-se de termos dis-
tintos para tratar de bens públicos e de terras 
devolutas, de forma que as terras devolutas 
integrariam um conceito autônomo, diferente 
de bens públicos, e, por conseguinte, seriam 
usucapíveis (BASTOS, 2000, p. 222-223).

Por outro lado,  Farias  não nega que as terras 
devolutas sejam bens públicos, o que, para o 
autor, não constitui óbice à usucapião, porque 
fazem parte dos bens patrimoniais do Estado.  
Por tal razão, entende que a vedação à usuca-
pião de terras devolutas pelo paragrafo único 
do art. 191 da Carta Magna de 1988 foi um 
verdadeiro retrocesso. Isso porque, segundo 
narra o autor, a Lei 6969/81(que dispõe sobre 
a Aquisição, Por Usucapião Especial, de Imó-
veis Rurais), já permitia a usucapião de terras 
devolutas, e, tendo em vista que elas são ape-
nas bens formalmente públicos, uma vez que 
não cumprem a função social, em razão do 
abandono, seriam passíveis de usucapião. (FA-
RIAS, 2014, p.403-414)

2.1.  Da possibilidade de usucapião de bens 

formalmente públicos

Por serem os bens formalmente públicos des-
providos de qualquer utilidade econômica e 
social, bem como por não cumprirem a função 
social da propriedade, não mereceriam o tim-
bre da imprescritibilidade, tal como recai sobre 
os bens materialmente públicos.  

Como já ressaltado, as terras devolutas se en-
caixariam no conceito de bens formalmente 
públicos, por não estarem afetados a um fim 
social, motivo pelo qual seriam passíveis de 
ser usucapidas.

Com efeito, vedar a usucapião dos bens for-
malmente públicos violaria o principio da pro-
porcionalidade e da função social da posse, 
bem como o próprio direito à moradia, confor-
me endente  Farias e  Rosenvald, de forma que 
o particular poderá invocar a usucapião contra 
o Poder Público para, assim, obterem o título 
da propriedade.

De igual forma, os bens dominicais podem ser 
considerados como bens formalmente públi-
cos, logo, sujeitos à usucapião, como ressalta-
do pelos doutrinadores abaixo.

 […] cremos que o terreno público dominical — 
abandonado ou devoluto — que não recebe uti-
lização e não cumpre a sua destinação não pode 
servir de meio de exclusão de acesso à moradia. 
O bem é formalmente público, mas não mate-
rialmente público, eis que carecedor de função 
social. O titular do direito subjetivo à moradia 
pode invocá-la contra o Estado, como contra 
qualquer particular. Não é crível supor que nos 
dias atuais prevaleça o axioma da “superiorida-
de do interesse público sobre o privado”, quan-
do bens públicos são privados de legitimidade e 
merecimento por não serem direcionados a sua 
missão constitucional de prover o bem comum  
(FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 91).
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3. DA NECESSIDADE DE CUMPRIMEN-
TO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIE-
DADE DOS BENS PÚBLICOS 

É inerente aos bens públicos o cumprimen-
to da função social. Isso porque é da essência 
do próprio conceito de “bem público” ter uma 
função em prol do interesse público em geral.  

Aliás, não podemos esquecer que a própria 
Constituição Federal de 1988 elenca no rol dos 
direitos fundamentais a propriedade, só que a 
condiciona ao cumprimento da função social, 
conforme se depreende dos arts. 5º, incisos 
XXI e XII, e 170, III da CF-88. Isso sem fazer 
distinção entre bem público e bem particular, 
de forma que ambos devem cumprir o ditame 
constitucional da socialidade. Ademais, um 
dos próprios princípios norteadores do Código 
Civil de 2002, é o da socialidade (cumprimen-
to da função social de todos os institutos).

Logo, se o bem não dispõe de qualquer utilida-
de para a coletividade, ele pode ser sancionado 
através da usucapião concedida a algum par-
ticular que cumpriu a função social da posse, 
até porque o proprietário, atualmente, é visto 
como alguém que é detentor não apenas de di-
reitos subjetivos, individualistas e absolutos, 
como outrora, mas, também, de deveres peran-
te o meio social.

Muitas vezes o Estado abandona um bem de 
sua titularidade e ele, devidamente, é ocupa-
do por famílias de baixa renda que passam a 
exercer sobre ele moradia e, até mesmo, tra-
balho, tornando o bem produtivo e gerador de 
riquezas, corroborando a construir uma cida-

de sustentável, geradora de bem estar social 
a seus integrantes, conforme determina o art. 
182, “caput”, da Constituição Federal de 1988.

Destarte, nesse caso específico de conflito de 
interesses, deve haver ponderação entre o di-
reito à propriedade do ente público e a dignida-
de da pessoa humana do particular, exsurgindo 
o direito deste a ficar no bem, pois haverá pre-
ponderância do direito fundamental à proprie-
dade, de forma funcionalizada, em detrimento 
do direito de propriedade puramente formal. 

É assim que entende a doutrina pátria, ainda 
que não mencione, em todos os casos, a usuca-
pião de bens públicos.

Não é raro observarmos tensões entre a posse 
e a propriedade, decorrentes de situações em 
que imóveis são abandonados por seus titula-
res, sendo que possuidores passam a exercitar 
ingerência socioeconômica sobre o bem. Há um 
evidente conflito entre garantias essenciais em 
nosso sistema constitucional. De um lado, o di-
reito fundamental à propriedade (art. 5o, XXII, 
da CF); de outro, a função social da proprieda-
de que, apesar de omitida pelo titular formal, 
é concedida por um possuidor, ao deter poder 
fático sobre o bem (art. 5o, XX3II, da CF). Esta 
tensão será por vezes solucionada pela lei (v. 
usucapião) ou pelo magistrado ao ponderar a di-
mensão dos interesses conflituosos na situação 
concreta (GONÇALVES, 2014, p. 552).

Ressalte-se que a função social da posse veio 
preconizada no art. 1.228,§4º do Código Ci-
vil, como ensina  Gonçalves ( GONÇALVES, 
2014, p.552).

Nesse sentido, podemos claramente assimi-
lar que a função social da posse, hoje, é vista 
como fenômeno de relevante interesse social, 
apta a capturar as necessidades do meio social, 
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dando sentido existencial aos aspectos fáticos 
e, muitas vezes, conferindo direito à uma vida 
digna a pessoas que fizeram de um bem (que 
pode ser público) seu porto seguro, capaz de 
suprir muitas de suas necessidades básicas.

Por outro lado, os próprios administrativistas, 
a exemplo de  Di Pietro, defendem os bens pú-
blicos têm (ou devem ter) como característica 
intrínseca o cumprimento da função social da 
propriedade (DI PIETRO, 2004, p.11). 

Com efeito, a citada doutrinadora dispõe, ex-
pressamente, que os bens dominicais devem 
cumprir a função social da propriedade. Veja-
mos como a jurista supracitada se expressa.

Também está superada a tese que atribuía aos 
bens dominicais uma função meramente patri-
monial ou financeira.[...] No entanto, não há du-
vida de que aos bens dominicais pode e deve ser 
dada finalidade pública, seja para aplicação do 
principio da função social da propriedade, seja 
pela observância da função social da proprieda-
de, seja para observância do princípio da função 
social da cidade (DI PIETRO, 2004, p. 11) 

3.1 Da  possibilidade de utilização da usuca-
pião como forma de redução das desigualda-
des sociais e promoção do direito à moradia 

A usucapião de bens públicos pode ser um dos 
instrumentos mais eficazes para reduzir as de-
sigualdades sociais (art. 3º, III da CF/88), bem 
como promover o direito à moradia. 

O direito a uma moradia (digna e adequada) 
está previsto não apenas no ordenamento in-
terno, mas também no plano do Direito Inter-
nacional dos Direitos Humanos, cujos ditames 
influenciam, e devem ser observados pela le-
gislação pátria (supralegalidade, conforme ex-

pressão cunhada pelo STF no Recurso Extraor-
dinário nº. 349.703-1).

Nesse sentido, o Pacto Internacional dos Direi-
tos Econômicos, Sociais e Culturais, promul-
gado na ordem interna através do Decreto Nº 
591, de 06 de julho de 1992, dispõe, expressa-
mente, em seu art. 11, acerca do direito social à 
moradia, ao mesmo tempo em que determinou 
a obrigação dos Estados- partes efetivarem tal 
direito. Vejamos:

ARTIGO 11.1. Os Estados Partes do presente 
Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um 
nível de vida adequando para si próprio e sua 
família, inclusive à alimentação, vestimenta e 
moradia adequadas, assim como a uma melhoria 
continua de suas condições de vida. Os Estados 
Partes tomarão medidas apropriadas para asse-
gurar a consecução desse direito, reconhecendo, 
nesse sentido, a importância essencial da coo-
peração internacional fundada no livre consenti-
mento (BRASIL, 1992, online, grifo meu).

A título de ilustração, o Comentário Geral n. 04 
da do Comitê da ONU interpreta o art. 11 (1) 
do Pacto Internacional dos Direitos Econômi-
cos Sociais e Culturais (transcrito acima), defi-
nindo o que seja moradia adequada. Segundo 
o Comitê, os componentes essenciais da mora-
dia adequada são: segurança jurídica da posse, 
disponibilidades de serviços e infraestrutura; 
custo suportável; habitualidade; localização e 
adequação cultural e acessibilidade.

 Acessibilidade: garantia de acesso aos grupos 
vulneráveis (pessoas com deficiência, crian-
ças, idosos, despossuídos, etc.) não apenas de 
forma física (ou seja, moradas adaptadas a re-
ceber diferentes tipos de moradores, com suas 
necessidades específicas), mas também o aces-
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so jurídico (ou seja, as políticas habitacionais 
devem priorizar esses grupos quando da sua 
elaboração e execução, para lhes garantir o di-
reito em questão).

 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 
6º, também consagra o direito fundamental so-
cial à moradia.

Segundo o constitucionalista Salert, o direito 
fundamental à moradia é uma decorrência da 
dignidade da pessoa humana. Para o autor, o 
princípio da dignidade da pessoa humana de-
tém uma dimensão positiva, que é a satisfação 
das necessidades básicas para uma vida digna. 
A dignidade da pessoa humana, pois, seria a 
base para o reconhecimento de direitos fun-
damentais implícitos no texto constitucional 
(SARLET, 2008, online). 

Com efeito, o respeitável constitucionalista, 
defende que o direito à moradia, poderá, em 
diversas situações, prevalecer frente ao direi-
to de propriedade ou, ao menos, limitá-lo, em 
razao de sua fundamentabilidade substancial   
(SARLET, 2008, online).

Aliás, como ressaltado pelo retrocitado cons-
titucionalista “já há algum tempo- expressiva 
doutrina sustenta que apenas a propriedade so-
cialmente útil (isto é, que cumpre sua função 
social) é constitucionalmente tutelada” (SAR-
LET, 2008, online).

Com efeito, a observância da função social da 
posse guarda relação direta com a proteção 
do direito à moradia, como bem salienta  Di 
Pietro, já que  tutela-se a posse em razão de ela 

conferir ao possuidor mínimos vitais inerentes 
à dignidade humana. Ademais, segundo o au-
tor, a oponibilidade da posse perante terceiros 
se deve ao fato de que a moradia ser local de 
desenvolvimento da personalidade do ser hu-
mano e de sua família, e não de uma derivação 
de direito real patrimonial (DI PIETRO, 2014). 

E continua o mestre ensinando que: 

Resumindo, a função social da posse é uma 
abordagem diferenciada da função social da 
propriedade, na qual não apenas se sanciona a 
conduta ilegítima de um proprietário, que não é 
solidário perante a coletividade, mas se estimula 
o direito à moradia como direito fundamental de 
índole existencial, à luz do princípio da digni-
dade da pessoa humana. [...]  o acesso à posse 
é um instrumento de redução de desigualdades 
sociais e justiça distributiva (FARIAS; ROSEN-
VALD; 2012, p. 77).

 Para Fachin: “a proteção de um patrimônio 
mínimo vai ao encontro dessas tendências (de 
despatrimonialização das relações civis), pos-
to que põe em primeiro plano a pessoa e suas 
necessidades jusfundamentais”. Com efeito, o 
reconhecimento da usucapião em terras públi-
cas poderia dar a diversas famílias que estão 
à margem da sociedade vida digna e moradia 
adequada (FACHIN, 2006 apud FARIAS, RO-
SENVALD, 2012, p. 285).  

3.2 Da análise dos critérios já considerados 
pela doutrina pátria para admissão da usuca-
pião de bens públicos

Como se depreende de tudo que já fora exposto 
até aqui, a doutrina pátria já estabeleceu diver-
sos critérios para o reconhecimento de usuca-
pião de bens públicos.

Nesse sentido, destaque- se trecho do voto 
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da Min. Lucila Toledo (São Paulo, Tribunal 
de Justiça, 2014, online) - (nos Embargos In-
fringentes julgado em 22/05/12 pelo TJSP - 9ª 
Câmara de Direito Privado, publicado no Di-
ário Oficial em 08/08/12 (mencionando que 
“Wagner Inácio Freitas Dias alega que o bem 
pertencente ao Estado ganha a característica 
de público pela “relevância e utilidade social 
que possa vir a demonstrar” (Da possibilida-
de (constitucional) de usucapião sobre bens 
públicos, Revista Forense, vol. 352, ano 96, 
p. 575 e ss.,p. 583. Citou-se ainda, no voto, o 
magistério de Benedito Silvério Ribeiro “Se é 
certo que imóveis públicos não são adquiridos 
por usucapião (arts. 183, §3º, e 191, parágra-
fo único, da CF), cabe lembrar que uma vez 
que foram desafetados, perderam o caráter de 
imprescritíveis, sendo possível, em tese, sejam 
adquiridos por usucapião” 

Outrossim, outra doutrinadora que defende a usu-
capião de bens públicos (dominicais) é a profes-
sora Di Pietro, como já exposto acima. Vejamos o 
entendimento dela nas linhas que seguem.

No tocante à usucapião de bens dominicais, [a] 
Constituição de 1988, lamentavelmente, proibiu 
qualquer tipo de usucapião de imóvel público.
[...]. Essa proibição constitui um retrocesso por 
retirar do particular que cultiva a terra um dos 
instrumentos de acesso à propriedade pública, 
precisamente no momento em que se prestigia 
a função social da propriedade (DI PIETRO, 
2014, p. 754).

Na mesma linha de entendimento, “se os bens 
dominicais não se vinculam a nada, natural-
mente a posse de particulares sobre eles — 
comprovados os requisitos legais da usucapião 
—, seria merecedora de obtenção de título de 

propriedade.” (FARIAS; ROSENVALD, 2014, 
p. 405).

 De igual forma, Fortini  entende que a prote-
ção constitucional recai apenas no tocante aos 
bens materialmente públicos, uma vez que es-
tes  têm como destinação uma função pública, 
ao interesse público. (FORTINI, 2004, p.113-
122) Contudo, os bens formalmente públicos 
seriam usucapíveis. Ressalta a autora que essa 
é a correta interpretação da Constituição, sob 
pena de arrefecimento da obrigatoriedade de 
cumprimento da função social, tantos dos bens 
públicos, quanto dos bens privados.

4 DA ANÁLISE DOS CRITÉRIOS JÁ 
CONSIDERADOS PELA JURISPRU-
DÊNCIA PÁTRIA PARA ADMISSÃO DE 
USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICOS 

Observa- se em diversos julgados pesquisados 
nos Tribunais de Justiça, bem como nos Tribu-
nais Superiores, os critérios que subsidiam o 
reconhecimento da usucapião de bens públicos 
pela jurisprudência pátria, seguindo a trilha per-
filhada por nossos doutrinadores, podem ser sin-
tetizados nos seguintes pontos abaixo citados.

a)Os bens dominicais,  a exemplo das terras de-
volutas, podem ser usucapidos,  desde que não 
estejam afetados a nenhuma utilidade pública;

b)as terras situadas em terrenos da marinha 
podem ser usucapidas, contudo, caso depois a 
União demarque e registre a terra em seu nome, 
o domínio não poderá ser oposto a ela. É o que 
se depreende da Súmula 496 do Superior Tri-
bunal de Justiça: “Os registros de propriedade 
particular de imóveis situados em terrenos de 
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marinha não são oponíveis à União”;

c) em qualquer caso, o critério preponderante e 
crucial é o cumprimento da função social da pro-
priedade e da posse por parte da pessoa jurídica 
de direito público interno proprietário do bem.

A título de esclarecimento, saliente-se que, ain-
da que se considerem as terras devolutas como 
patrimônio público insuscetíveis de usucapião, 
o ônus da prova de tal condição cabe ao Esta-
do. Isso porque quando não há registro da pro-
priedade em nome do ente estatal, a presunção 
de titularidade do ente é apenas relativa, con-
forme entende o Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no caso analisado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, houve o reconhecimento 
da usucapião sobre o terreno situado em faixa 
de fronteira. 

Cabe trazer a lume a notícia veiculada no 
site do Consultor Jurídico em 03/07/12, refe-
rentes aos autos da Apelação Cível 9172311-
97.2007.8.26.0000 (relator João Carlos Garcia 
julgado pelo TJ-SP em 24/05/11, sem data de 
publicação no Diário Oficial). Embargo Infrin-
gentes 2012.0000303597 (relatora Lucila To-
ledo, julgado em 22/05/12 pelo TJSP - 9ª Câ-
mara de Direito Privado, publicado no Diário 
Oficial em 08/08/12).

Destarte, conforme decidiu o Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo (TJ-SP), no julgado 
acima citado, o bem público pode ser objeto de 
usucapião. Ressaltou o TJ-SP que a decisão va-
leria apenas para bens dominicais desafetados, 
ou seja, os que não servem para uso comum ou 

especial. A relatora, na oportunidade em que 
lavrou o acordo dos Embargos Infringentes, 
enfatizou que a norma constitucional que es-
tabelece que os bens públicos são insuscetíveis 
de usucapião, apenas quando tem  destinação 
pública, o que não foi o caso dos autos. Ade-
mais, ressaltou a importância da interpretação 
teleológica e sistemática das normas da Cons-
tituição, sob pena de sua interpretação literal 
gerar injustiças no caso concreto.

De forma interessante, cabe destacar que na 
própria decisão, a relatora ressalta a necessi-
dade e importância da distinção entre bens 
formalmente públicos e bens materialmente 
públicos, conforme também foi defendida a 
importância de tal distinção nesse trabalho.

No mesmo voto, a citada relatora citou outro 
caso no qual houve o reconhecimento da usu-
capião de bem público. O caso versou sobre 
possibilidade de usucapião extraordinária de 
bem de domínio do município de Mogi das 
Cruzes. No caso, o bem estava desafetado, 
pois foi objeto de compra e venda, mesmo não 
tendo sido registrada, TJSP AP. nº 9251853-
33.2008.8.26.0000, Rel. Des. Christine Santini, 
5ª Câmara de Direito Privado, em 13/05/2009, 
publicado no diário oficial em 09 /06/09. 

Em casos anteriores envolvendo as mesmas 
partes, o Tribunal decidiu pela possibilidade da 
usucapião sobre bens de empresa municipal de 
sociedade de economia mista, em razão de os 
bens imóveis terem sido desapropriados, confor-
me também exposto pelo desembargador em seu 
voto na AP. nº 9130985- 26.2008.8.26.0000, Rel. 
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Des. Silvério Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Pri-
vado, j. em 11/03/2009). Já na AP. nº 0122335- 
46.2008.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandi-
ni, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2009, 
o tribunal também entendeu pela possibilidade 
de usucapião de área desafetada, já que não mais  
integraria o domínio público. Ressalte-se que em 
ambas as tramitações processuais não consta a 
data de publicação no diário oficial.

Cabe ressaltar, ainda, outra importante decisão 
julgada nos autos do processo nº 194.10.011238-
3 pelo  juiz titular da Vara da Fazenda Pública 
de Coronel Fabriciano, Marcelo Pereira da Sil-
va, no ano de 2014. Com efeito, no caso em 
tela, o Departamento de Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais( DER-MG) entrou com a ação 
para que fosse desocupada área pública estadu-
al de 36 mil metros quadrados, onde residiam 
cerca de 10 famílias, por cerca de 30 anos. O 
juiz julgou improcedente o pedido, pautado no 
principio da função social da posse.

Tal decisão foi, também, publicada na página de 
Flávio Tartuce no site |Jusbrasil, o qual destacou 
Ainda o pronunciamento do MP-MG, no se-
guinte sentido: “Não se pode permitir, num país 
como o Brasil, em que, infelizmente, milhões 
de pessoas ainda vivem à margem da socieda-
de, que o Estado, por desídia ou omissão, pos-
sa manter-se proprietário de bens desafetados e 
sem qualquer perspectiva de utilização para o 
interesse público, se desobrigando ao cumpri-
mento da função social da propriedade”.

Cabe ressaltar que o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais-TJMG confirmou a supracitada senten-

ça (Desembargador-relator Luís Carlos Gam-
bogi; Apelação Cível nº 1.0194.10.011238-
3/001 julgada em 08.05.2014, publicado em 
15/05/14), em cuja ementa destacou que, pre-
sentes o requisitos da usucapião, como posse 
contínua, ininterrupta, pacífica e pública,  e 
ainda com animus domini,  não há que se falar 
em mera detenção, e, sim, em verdadeira posse 
apta a ensejar a usucapião. 

1. Cabe trazer outro argumento favorável ao re-
conhecimento de usucapião de bens públicos. 
Há diversos julgados que reconhecem a possi-
bilidade de usucapião de enfiteuse, que era um 
dos direitos reais dos direitos reais de acordo 
com o CC/16. Com efeito, interpretando a con-
trário senso o entendimento de que é possível a 
usucapião de outros direitos reais como a enfi-
teuse, também poderia da propriedade. 

2. Nessa linha de entendimento, o STF enten-
deu, no Recurso Extraordinário (RE 454393 
PE)2 julgado em 03/02/10, publicado no Diá-
rio Oficial em 03/03/10, Ministro-Relator, An-
tonio Dias Toffoli, que é possível a aquisição 
do domínio útil de bens públicos em regime de 
aforamento, via usucapião, desde que a ação 
seja movida contra particular, o que demonstra 
a relativização do entendimento da impossibi-
lidade de usucapião de bens públicos.

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão 
monocrática em Recurso Extraordinário nº 454393 / 
PE.  Processual civil e administrativo, usucapião contra 
particular. Domínio útil. Imóvel Público. Súmula nº 17 
deste Tribunal.Relator: TOFFOLI, Antonio Dias. 
Brasilia, DF, 03 de fevereiro de 2010. Senado Federal. 
Disponível em:  < http://www.stf.jus.br/portal/jurispru-
dencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ES-
CLA%2E+E+454393%2ENUME%2E%29+NAO+S%
2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://ti-
nyurl.com/q6a7753> Acesso em: 01 mar. 2015.
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Outro jugado, no qual fora reconhecido a usu-
capião de bens públicos, em razão da total au-
sência de interesse público sobre o imóvel ob-
jeto da ação, foi o exposto na Apelação Cível 
70018233536 da 18ª Câmara Cível da Comar-
ca de Porto Alegre, Desembargador Pedro Cel-
so Dal Pra, julgado em 15/02/07 e publicado 
em 08/03/07.

Nesse último julgado, diferentemente dos an-
teriormente citados, houve o reconhecimento 
da usucapião, mesmo estando o bem público 
registrado em nome do Estado. A peculiarida-
de do caso foi a seguinte: houve alienação de 
bem público a particular, que, por razões buro-
cráticas, não conseguiu registrar o bem em seu 
nome, cuja compra e venda ocorrera há mais 
de 40 anos. Segundo o relator, restou demons-
trado de que não havia qualquer interesse pú-
blico sobre o bem, razão pela qual fora negado 
provimento, de forma unânime, à Apelação 
interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS

O presente trabalho buscou demonstrar a real 
possibilidade de usucapião de bens públicos.  
Para tanto, investigou-se as espécies de bens 
públicos, em formalmente públicos e material-
mente públicos, bem como bens dominicais. 

No tocante aos bens materialmente públicos, 
conclui-se que deve ser observado o art. 183,§ 
2º da Constituição Federal de 1988. Contudo, 
os bens formalmente públicos não cumprem 
função social, motivo pelo qual podem ser 
usucapidos. Isso porque, assim, será cumprido 
o objetivo insculpido na Constituição Federal 

de redução das desigualdades sociais e tornar 
efetivo o direito social à moradia (art. 6º da 
Constituição Federal de 1988).

Ademais, trouxe para reflexão os casos já ad-
mitidos, dentre outros, pela jurisprudência e 
doutrina pátria que defendem a possibilidade 
de usucapião de bens públicos.
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4.
Constituição, es-
tado de bem-es-
tar social e glo-
balização

José Valente Neto1

 RESUMO 

A globalização é um fenômeno universal. Em 
tese, ela possui cinco dimensões: econômica, 
política, social, ambiental e cultural. Por outro 
lado, o Estado de bem-estar social consiste no 
respeito aos direitos fundamentais mínimos, os 
quais são o direito à saúde, educação, habitação 
e acesso à justiça. O Estado de bem-estar social 
é incompatível com a globalização.

Palavras – chave: Estado de bem-estar social. 
Globalização. Democracia.

ABSTRACT 

Globalization is a universal phenomenon. In 
theory, it has five dimensions: economic, politi-
cal, social, environmental and cultural. Moreo-
ver, the state of social welfare is the minimum 
respect for fundamental rights, which are the 
right to health, education, housing and access to 
justice. The state of welfare is incompatible with 
globalization.

Keywords: State social welfare. Globalization. 
Democracy.

INTRODUÇÃO

1  Mestre em Direito. Defensor Público do Estado do 
Ceará.

 O artigo trata da relação existente entre 
o Estado de bem-estar social e a globalização, 
fenômeno que, em hipótese alguma, pode ser 
vislumbrado apenas sob o aspecto econômico. 
Com efeito, esse processo global de difusão de 
ideias e de comportamentos traduz apenas uma 
manifestação da hegemonia do poder político. 
Neste sentido, pode-se, didaticamente, subdivi-
dir a globalização em cinco espécies: econômi-
ca, social, política, ambiental e cultural.

 O objetivo principal consiste em com-
preender a possibilidade ou não de compatibi-
lização do Estado de bem-estar social com a 
globalização. No primeiro tópico, abordou-se 
os postulados constitucionais insertos na ordem 
econômica. No segundo ponto, frisou-se as ca-
racterísticas do Estado de bem-estar social, co-
nhecido também como Estado assistencialista. 
Em sequência, analisou-se a globalização pro-
priamente dita. No quarto item, estudou-se a de-
mocracia como regime político baseado, inevi-
tavelmente, no princípio da igualdade material.

 A metodologia empregada consistiu, 
fundamentalmente, na leitura de livros e peri-
ódicos especializados no propósito do texto. 
Concluiu-se que o Estado de bem-estar social é 
incompatível com a globalização, tendo em vis-
ta a incongruência de valores. 

1. A ORDEM ECONÔMICA E A CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição Federal de 1988 consagra, entre 
outros, como princípios gerais da ordem econô-
mica, a propriedade privada, a livre concorrên-
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cia e a função social da propriedade. Prescreve o 
art. 170, caput, que a “ordem econômica, funda-
da na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existên-
cia digna” (BRASIL, 2000, p.87).

Além disso, o art. 1º, III, estabelece como prin-
cípio fundamental da República a dignidade da 
pessoa humana. Lafer leciona que “o valor da 
pessoa humana enquanto conquista histórico-
-axiológica encontra a sua expressão jurídica 
nos direitos fundamentais do homem” (LAFER, 
2006, p.118). Como protagonista da Constitui-
ção Federal, a dignidade irradia seu conteúdo 
por todo o sistema jurídico. A dignidade da pes-
soa humana funciona como um atributo axioló-
gico inerente a todo ser humano, sem distinções. 
Nesta perspectiva, toda interpretação deve ser 
concebida sob os seus auspícios.

Uma ordem jurídica justa repousa no consenso 
entre todos estes postulados. A natureza jurídica 
e política do Estado surge dos fatores de predo-
minância de um determinado regime político. 
Com efeito, o Estado liberal possui uma tendên-
cia a privilegiar a livre iniciativa e, ato contínuo, 
amenizar os efeitos da regulação do mercado por 
parte do poder público. Por outro lado, o Estado 
social percebe na mão invisível do mercado um 
elemento grave de discriminação e de propulsão 
das desigualdades sociais. Assim, o Estado não 
pode atuar alheio aos mecanismos responsáveis 
pelos meios de produção. Para esta doutrina, a 
intervenção estatal atenua os efeitos das distor-
ções que a ausência de regulação pode desenca-
dear.2 Conforme a síntese de  Bonavides: 
2 Para Rosseau, existem dois tipos de desigualdade 
entre os homens: “Na espécie humana, dois tipos de 

a Constituição de 1988 é basicamente em muitas 
de suas dimensões essenciais uma Constituição 
do Estado social. Portanto, os problemas consti-
tucionais referentes a relações de poderes e exer-
cício de direitos subjetivos têm que ser exami-
nados e resolvidos à luz dos conceitos derivados 
daquela modalidade de ordenamento. Uma coisa 
é a Constituição do Estado liberal, outra a Consti-
tuição do Estado social. A primeira é uma Consti-
tuição antigoverno e anti-Estado; a segunda uma 
Constituição de valores refratários ao individua-
lismo no Direito e ao absolutismo no Poder (BO-
NAVIDES, 2008, p.371).

Uma orientação mais radical, entretanto, advoga 
a tese de que a Constituição de 1988 adotou uma 
forma eminentemente capitalista. A conclusão 
obtida por esta corrente reside na circunstância 
de que a ordem econômica brasileira baseia-se 
predominantemente na propriedade privada. 
Sob tal ângulo, a Silva pondera que: 

a ordem econômica adquiriu dimensão jurídica a 
partir do momento em que as constituições passa-
ram a discipliná-la sistematicamente, o que teve 
início com a Constituição mexicana de 1917. No 
Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira a 
consignar princípios e normas sobre a ordem eco-
nômica, sob a influência da Constituição alemã 
de Weimar. Isso não quer dizer que, nessa disci-
plina, se colhe necessariamente um “sopro de so-
cialização”. Não, aqui, como no mundo ocidental 
em geral, a ordem econômica consubstanciada na 
Constituição não é senão uma forma econômica 
capitalista, porque ela se apóia (sic) inteiramente 
na apropriação privada dos meios de produção 
e na iniciativa privada (art. 170) (SILVA,2002, 
p.762).

O art. 5º, XXII, da Constituição contempla 
a garantia do direito de propriedade. Em uma 
tentativa de adequação com o modelo social, a 
desigualdade: uma (...) natural ou física (...) estabelecida 
pela natureza e que consiste na diferença das idades, da 
saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito 
e da alma; a outra, que se pode chamar de desigualdade 
moral ou política, porque depende de uma espécie 
de convenção e que é estabelecida ou, pelo menos, 
autorizada pelo consentimento dos homens. Esta 
consiste nos vários privilégios de que gozam alguns em 
prejuízo de outros” (ROSSEAU, 1983, p.235).
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propriedade privada deverá assumir uma cono-
tação menos individualista. Ela deverá cumprir 
uma função social. A consolidação do Estado 
social de direito exige, no plano constitucional, 
uma dupla regulação: “constitucionalización 
de los derechos de propiedad y libre iniciativa 
(derechos-voluntad) y valoración por el Estado 
de exigencias de justicia” (ZAGREBELSKY, 
2011, p.102-103). Entretanto, muitas vezes, a 
relação de consenso é tênue. Segundo Nunes: 

assentando no princípio democrático, no princí-
pio liberal e no princípio do direito, o estado de 
direito (o estado de direito liberal) foi a bandeira 
da burguesia na luta contra o estado aristocrático-
-absolutista, foi um instrumento de que, em dado 
momento histórico, a burguesia revolucionária se 
serviu para conseguir a hegemonia no controle 
do poder político. Mas ele foi também um instru-
mento a serviço da burguesia para, num segundo 
momento, tentar consolidar e perpetuar a sua po-
sição de classe dominante (NUNES, 2008, p.49).

O elemento social predominante é a contradi-
ção, o conflito, a ambiguidade. Os modelos de 
Estado liberal e Estado social, ou características 
de um e de outro, são quase inconciliáveis. Em 
que pese os mecanismos e objetivos de confor-
mação no plano constitucional, suas diretrizes 
são antagônicas. 

O estado liberal, produtor da sociedade do es-
petáculo, fomenta o individualismo exacerbado, 
a hegemonia do mercado. Nesta perspectiva, 
Debord pontifica a ideia de que “a cisão gene-
ralizada do espetáculo é inseparável do Estado 
moderno, isto é, da forma geral da cisão na so-
ciedade, produto da divisão do trabalho social 
e órgão de dominação de classe.” (DEBORD, 
1997, p.21). O fetiche da mercadoria e a obje-
tivação das relações humanas almejam, com 

relativo êxito, dissimular a relação ignóbil en-
tre homens e entre classes, entre proprietários e 
operários, entre senhores e servos.

2.  O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

O Estado de bem-estar social (Welfare state), ou 
Estado assistencial, pode ser entendido como a 
organização política e territorial cujo objetivo 
consiste em estabelecer um rol de direitos fun-
damentais mínimos. Em que pese a aparente 
contradição, uma vez que a consecução dos di-
reitos fundamentais deve ser a premissa básica 
de um Estado social, este catálogo de direitos, 
conhecido como mínimo existencial, reflete-se 
sobretudo no direito à saúde, educação, moradia 
e justiça. 

O início do século XX fomentou a esperança de 
um Estado comprometido com a realização dos 
direitos básicos inerentes à espécie humana. O 
mínimo existencial corresponde ao núcleo ma-
terial do princípio da dignidade da pessoa hu-
mana. A tragédia provocada pela eclosão das 
duas guerras mundiais reclamou dos Estados 
um aporte financeiro mais robusto para ame-
nizar as precárias condições dos sobreviventes 
das catástrofes. Sobre esta conjuntura,  Bobbio,  
Matteucci e  Pasquino lecionam que: 

os anos 20 e 30 assinalam um grande passo para 
a constituição do Welfare state. A Primeira Gran-
de Guerra Mundial, como mais tarde a Segun-
da, permite experimentar a maciça intervenção 
do Estado, tanto na produção (indústria bélica), 
como na distribuição (gêneros alimentícios e sa-
nitários). A grande crise de 29, com as tensões 
criadas pela inflação e pelo desemprego, provoca 
em todo o mundo ocidental um forte aumento das 
despesas públicas para a sustentação do emprego 
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e das condições de vida dos trabalhadores. (BOB-
BIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p.417).

Em contraposição ao estatuto do patrimônio mí-
nimo, os entes federados argumentam a impos-
sibilidade de cumprimento integral dos direitos 
fundamentais com esteio na cláusula da reserva 
do possível (the cost of rights). Com supedâneo 
nesta teoria, o Estado fundamenta sua omissão 
na implementação das políticas públicas. Neste 
sentido, a efetividade dos direitos sociais a pres-
tações materiais estaria condicionada à capaci-
dade orçamentária do Estado.

Outra nota presente no Estado do bem-estar so-
cial repousa na natureza das leis que compõem o 
arcabouço jurídico. O sistema normativo de um 
Estado assistencial é permeado, em grande me-
dida, pelas denominadas leis de incentivo, em 
detrimento das leis sancionatórias, isto é, dis-
posições que optam pela adoção de uma sanção 
negativa. Bobbio enfatiza que as leis- incentivo 
“empregam a técnica do encorajamento, a qual 
consiste em promover os comportamentos dese-
jados, em vez da técnica do desencorajamento, 
que consiste em reprimir os comportamentos 
não desejados.” (BOBBIO, 2007, p.17-18).

Com efeito, o direito é um sistema aberto e, por 
conseguinte, influenciado pelas demais áreas 
do conhecimento, especialmente pela política e 
pela economia. No tocante a este aspecto pecu-
liar do direito, Sztajn ressalta que “se isso já foi 
verdade, fatores econômicos estarão envolvidos 
no processo de criação de normas.” (SZTAJN, 
2005, p.81). Exemplo nítido desta simbiose é 
obtido a partir da análise das normas constitu-
cionais e infraconstitucionais que compõem a 

ordem jurídica brasileira, especialmente o art. 
170 da Constituição Federal e a Lei 8.884/90. 
Entretanto, a relação entre economia e direito, 
não raras vezes, é diagnosticada por tensões. So-
bre o tema, Hirschman adverte que: 

a crítica conservadora ao Welfare State baseia-se 
principalmente nos raciocínios econômicos tradi-
cionais sobre os mercados, as consequências no-
civas da interferência em tais resultados. A crítica 
assinalou os vários efeitos nocivos e contrapro-
ducentes que podem vir na esteira das transferên-
cias de pagamentos aos desempregados, aos in-
capacitados e aos pobres em geral. Alega-se que, 
por mais bem-intencionados que sejam, tais pa-
gamentos induzem à “preguiça e à depravação”, 
criam dependência, destroem outros sistemas de 
assistência mais construtivos e atolam os pobres 
em sua pobreza. Esse é o efeito perverso da in-
terferência no mercado (HIRSCHMAN, 1992, 
p.57).

 Não há desenvolvimento econômico 
e social sem o respeito irrestrito à cidadania.  
Marshall, sociólogo inglês, distinguiu, didatica-
mente, as dimensões civil, política e social da 
cidadania. O estudo de Marshall disponibilizou 
quase um século para cada uma das espécies. A 
explanação ficou conhecida como o esquema 
tríplice dos três séculos de Marshall. A ascensão 
do Estado de bem-estar social (Welfare State), 
no século XX, foi fundamental para ampliar o 
conceito de cidadania às esferas social e eco-
nômica. Conforme a explanação de  Marshall e  
Bottomore:

A riesgo de parecer um sociólogo típico, comen-
zaré proponiendo uma división de la ciudadanía 
em tres partes, pero el análisis no lo impone, em 
este caso, la lógica, sino la historia. Llamaré a 
cada uma de estas tres partes o elementos, civil, 
política y social. El elemento civil se compone de 
los derechos necessários para la libertad indivi-
dual: libertad de la persona, de expresión, de pen-
samento y religión, derecho a la propriedade y a 
estabelecer contratos válidos y derecho a la justi-
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cia. Este último es de índole distinta a los restan-
tes, porque se trata del derecho a defender y hacer 
valer el conjunto de los derechos de uma persona 
em igualdad com los demás, mediante los debidos 
procedimentos legales. Esto nos ensenã que las 
instituciones diretamente relacionadas com los 
derechos civiles son los tribunales de justicia. Por 
elemento político entendo el derecho a participar 
em el ejercicio del poder político como membro 
de um cuerpo investido de autoridade política, o 
como elector de sus membros. Las instituciones 
correspondientes son el parlamento y las juntas 
del gobierno local. El elemento social abarca todo 
el espectro, desde el derecho a la seguridade y a 
um mínimo bienestar económico al de compar-
tir plenamente la herencia social y vivir la vida 
de um ser civilizado conforme a los estándares 
predominantes em la sociedade. Las instituciones 
diretamente relacionadas son, em este caso, el 
sistema educativo y los servicios sociales (MAR-
SHALL; BOTTOMORE, 2007, p.22-23).

Contudo, o desenvolvimento da cidadania é es-
timulado não só pela luta por direitos, mas tam-
bém pelo exercício e materialização dos direitos 
já adquiridos. Nesta seara, é imprescindível a 
consolidação do direito de acesso à justiça. Sob 
tal ótica, não importa a natureza dos direitos, “se 
são direitos naturais ou históricos, absolutos ou 
relativos, mas sim qual é o modo mais seguro 
para garanti-los, para impedir que, apesar das 
solenes declarações, eles sejam continuamente 
violados.” (BOBBIO, 2004, p.25). Com o mes-
mo raciocínio,  Santos assevera que: 

foi, no entanto, no pós-guerra que esta questão 
explodiu. Por um lado, a consagração constitu-
cional dos novos direitos econômicos e sociais e a 
sua expansão paralela à do Estado – Providência 
transformou o direito ao acesso efetivo à justiça 
num direito charneira, um direito cuja denegação 
acarretaria a de todos os demais (SANTOS, 2000, 
p.167).

 A efetivação do direito de acesso à jus-
tiça, principalmente nos países da América La-
tina, ainda reclama muitos investimentos. As 

defensorias públicas, instituições constitucio-
nalmente incumbidas da defesa dos hipossufi-
cientes, possuem estrutura precária e reduzido 
número de servidores. A situação administrativa 
e financeira das defensorias compromete, por 
conseguinte, a consecução dos direitos e garan-
tias fundamentais.

3.  A GLOBALIZAÇÃO 

Não existe globalização sem a intensificação e 
a internacionalização dos mercados, processo 
deflagrado após a Segunda Guerra Mundial. Há 
uma proliferação de relações sociais que unem 
localidades existentes em continentes diversos, 
padronizando modos, suprimindo costumes, 
disseminando uma hegemonia.  Vieira ensina 
que:

a pré-história da globalização situa-se na década 
de 60, quando as áreas periféricas da economia 
mundial começaram a ser sacudidas pela expan-
são da empresa transnacional, pela “nova divisão 
internacional do trabalho”, os empréstimos ban-
cários “baratos” do mercado do eurodólar e o 
boom petroleiro mundial. Na década de 80, após 
a grande crise de meados dos 70/80, inicia-se 
uma nova história: o mundo industrial é sacudi-
do por uma profunda reestruturação capitalista, 
sustentada tecnicamente na revolução informáti-
ca e das comunicações, tornando possível a des-
centralização espacial dos processos produtivos. 
A nova tecnologia influi em todos os campos da 
vida econômica e revoluciona o sistema financei-
ro, pela conexão eletrônica dos distintos merca-
dos (VIEIRA, 1999, p.77).

O processo de globalização não pode ser redu-
zido ao aspecto econômico. Ele repercute so-
bremaneira em fenômenos políticos. A origem 
dessas mudanças deve ser atribuída, em primei-
ro lugar, ao “colapso do comunismo de estilo 
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soviético que ocorreu em uma série de revolu-
ções dramáticas no Leste Europeu, em 1989, e 
culminou na dissolução da própria URSS em 
1991.” (GIDDENS, 2012, p.110). Em relação 
aos efeitos da globalização, Wood aponta que:

a economia do capitalismo invadiu e estreitou o 
domínio extra-econômico. O capital assumiu o 
controle privado sobre questões que já perten-
ceram ao domínio público, ao mesmo tempo em 
que transferia para o Estado várias responsabili-
dades sociais e políticas. Mesmo as áreas da vida 
social que estão fora das esferas de produção e 
apropriação, e fora do alcance imediato do con-
trole capitalista, são sujeitas aos imperativos do 
mercado e à transformação dos bens extra-econô-
micos. Praticamente não existe aspecto da vida na 
sociedade capitalista que não seja profundamente 
determinado pela lógica do mercado (WOOD, 
2006, p.239).

Um segundo fator responsável pelo êxito da glo-
balização consiste no fomento de mecanismos 
internacionais de governo, a exemplo da Orga-
nização das Nações Unidas, da Organização dos 
Estados Americanos e da União Europeia. Po-
de-se vislumbrar, nesta conjuntura, o importante 
papel desenvolvido pelas organizações não go-
vernamentais internacionais.

Vieira enumera cinco dimensões da globali-
zação: econômica, política, social, ambiental 
e cultural. (VIEIRA, 1999, p.80). A vertente 
econômica enfatiza que os mercados transfor-
maram-se no centro de tomada das decisões; 
quem estabelece as diretrizes de gestão “públi-
ca” é o mercado financeiro e não os governos; 
as grandes corporações do capital fixam as taxas 
de juros, o câmbio, o rendimento da poupança 
e demais índices relacionados diretamente ao 
setor econômico. Em relação à análise econô-
mica da globalização, prudente a observação de  

Pompeu, para quem “a vigília atual é para que 
o desenvolvimento econômico não se limite à 
especulação financeira e à concentração de ren-
da, não prospere sobre o término do Estado-Na-
ção e de seu elemento essencial: a população” 
(POMPEU, 2009, p.141). No tocante à globali-
zação política:

ao aprofundar a mercantilização das relações 
sociais, a atual reestruturação capitalista vem 
abalando a ordem jurídico-política e as diferen-
tes instituições estatais e civis que a regulavam. 
Para além do colapso do estatismo burocrático do 
modelo soviético, tanto as instituições do welfare 
state – o Estado liberal-democrático de bem-estar 
social dos países desenvolvidos do Ocidente – 
como as dos países em vias de desenvolvimento 
que, pela regulação do Estado, promoveram uma 
modernização conservadora nas periferias do 
Primeiro Mundo industrializado, parecem se de-
sestruturar diante do novo padrão de acumulação 
mundial e do processo de globalização. Os Es-
tados nacionais ficam privados da possibilidade 
de articular uma política autônoma de desenvol-
vimento (VIEIRA, 1999, p.86-87).

 A globalização social caracteriza-se pela 
contradição existente entre a ordem financeira 
internacional e a exclusão social. Ela é equiva-
lente à globalização da pobreza. “A distância 
entre pobres e ricos aumenta dramaticamente, 
enquanto o planeta encolhe e a urbanização jun-
ta os pólos (sic) extremos da sociedade, levando 
a convívios contraditórios cada vez menos sus-
tentáveis.” (DOWBOR, 2000, p.15). 

Não existe relação entre o recrudescimento dos 
índices de miséria e a fictícia tese da escassez 
de recursos econômicos. O aperfeiçoamento da 
tecnologia repercutiu diretamente no aumento 
da produção. Entretanto, foi decisiva, também, 
para a elevação das taxas de desemprego e di-
minuição dos salários dos trabalhadores. Con-
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forme a abordagem de  Hirano:

a globalização da economia mundial não é apenas 
a universalização do conceito de mercado livre, 
da liberdade dos atores no mercado, mas também 
da ampliação do próprio conceito de mercado, 
que não é apenas um conceito econômico, mas 
também um conceito político e social, incluindo 
o cultural. Se a idéia de liberdade e racionalidade 
fundava primitivamente a própria idéia de merca-
do no sentido econômico, ela, modernamente, faz 
parte do próprio conceito de democracia. Tanto 
o mercado quanto a democracia necessitam de 
regras de jogo estáveis (portanto duráveis); ba-
seiam-se eles na idéia da paz e fundam, tanto na 
concepção marxista quanto na weberiana, o pró-
prio conceito de capitalismo (HIRANO, 1997, p. 
30-31).

 Na área ambiental, a globalização tem 
obtido um destaque nos últimos anos. A indus-
trialização e a produção agrícola priorizando 
determinados gêneros alimentícios, a exemplo 
da soja, provocam impactos extremamente ne-
gativos ao meio ambiente. O desmatamento, 
principalmente da região da Amazônia Legal, 
com o objetivo de reservar terras para pastagem, 
compromete a fertilidade do solo e, por conse-
quência, promove a desertificação. 

Saliente-se que, em 1999, na cidade de Seattle, 
Estados Unidos, movimentos organizados defla-
graram um significativo protesto contra os efeitos 
nefastos da globalização. A insurreição, embora 
sintomática, obteve resultados. De acordo com a 
reflexão de Sachs, “a partir de Seattle, as ques-
tões do fim da miséria, da ampliação dos direitos 
humanos e do enfrentamento da degradação am-
biental voltaram à agenda internacional e atraí-
ram a atenção da mídia internacional, embora de 
forma esporádica” (SACHS, 2005, p. 401).

 Na mesma toada, a globalização cultu-
ral implica na padronização dos elementos de 
cultura da nação que detém a hegemonia do 
poder. A ideia de multiculturalismo é atenuada 
em detrimento da mundialização da cultura dos 

Estados que manipulam o cenário geopolítico. 
A transnacionalização da economia reorienta 
todas as políticas públicas, suprimindo ou ate-
nuando as injunções locais na área da cultura, 
habitação, transporte, educação e saúde. Nesta 
perspectiva, Ianni denuncia que :

a hegemonia, em suas diferentes modalidades de 
expressão e realização, tem estado cada vez mais 
sob o controle das organizações multilaterais e 
das corporações transnacionais. Essas institui-
ções habitualmente detêm poderes econômicos 
e políticos decisivos, capazes de se sobrepor e 
impor aos mais diferentes Estados nacionais. Por 
meio de sua influência sobre governos ou por 
dentro dos aparelhos estatais, burocracias e tec-
nocracias estabelecem objetivos e diretrizes que 
se sobrepõem e impõem às sociedades civis, no 
que se refere a políticas econômico-financeiras, 
de transporte, habitação, saúde, educação, meio 
ambiente e outros setores da vida social nacional. 
Nesse sentido é que as condições e possibilidades 
de construção e exercício da hegemonia podem 
ser decisivamente influenciadas pelas exigências 
da globalização, expressa na atuação das organi-
zações multilaterais e das corporações transna-
cionais (IANNI, 2000, p.19-20).

De acordo com  Santos, “nesses espaços da ra-
cionalidade, o mercado torna-se tirânico e o Es-
tado tende a ser impotente. Tudo é disposto para 
que os fluxos hegemônicos corram livremente, 
destruindo e subordinando os demais fluxos.” 
(SANTOS, 2000, p.194). Em crítica contunden-
te contra o sistema capitalista, Wood afirma ca-
tegoricamente que: 

como o capitalismo se espalha de forma mais am-
pla e penetra mais profundamente em todos os as-
pectos da vida social e do ambiente natural, suas 
contradições estão cada vez mais fugindo a todos 
os nossos esforços para controlá-las. A esperança 
de alcançar um capitalismo humano, verdadeira-
mente democrático e ecologicamente sustentá-
vel está se tornando nitidamente irrealista. Mas, 
apesar de a alternativa não estar disponível, resta 
a alternativa real do socialismo (WOOD, 2002, 
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p.198, tradução nossa).3

As culturas locais, a heterogeneidade, a diversi-
dade de gêneros, se flexibilizam e se confundem 
com a uniformização de valores e culturas dos 
países mais opulentos do mundo. A hegemonia 
do poder, auxiliada pelo domínio do capital es-
peculativo, possui inexoravelmente esta tendên-
cia avassaladora de extermínio das tradições dos 
povos dos países periféricos

4.  A DEMOCRACIA

O principal objetivo do Estado liberal e, com 
mais razão, do Estado de bem-estar social, é 
encontrar arranjos institucionais ou fatores de 
compatibilização entre um sistema capitalista e 
um regime democrático. A existência de eleições 
periódicas, de leis previdenciárias baseadas no 
princípio da solidariedade social e de programas 
de distribuição de renda assumem posição rele-
vante na perspectiva de evolução da sociedade 
e do Estado para uma democracia consolidada. 
Entretanto, muitas etapas deste projeto econô-
mico-social ainda precisam ser adimplidas. 

O Brasil, colônia europeia por séculos, “cons-
tituiu-se como realidade sócio-histórica (sic) e 
emergiu para o contexto mundial como resulta-
do da expansão da primeira forma de sociedade 
moderna: a sociedade capitalista.” (OLIVEIRA, 
2001, p.53). A tese, contudo, é contraditada por 
autores que entendem que o advento do sistema 
capitalista propriamente dito somente ocorreu 
com a Revolução Industrial. Representante deste 

3 As capitalism spreads more widely and penetrates 
more deeply into every aspect of social life and the 
natural environment, its contradictions are increasingly 
escaping all our efforts to control them. The hope of 
achieving a humane, truly democratic, and ecologically 
sustainable capitalism is becoming transparently 
unrealistic. But although that alternative is unavaiable, 
there remains the real alternative of socialism.

pensamento, Gorender confessa que “é tentador 
equiparar o escravismo colonial ao capitalismo e 
isto nos conduz a um beco sem saída. Igualmen-
te tentador é equipará-lo ao escravismo antigo” 
(GORENDER, 2010, p.87).

A grande linha de intersecção deste antagonis-
mo centra-se na propriedade privada dos meios 
de produção. É que a sua própria natureza já é 
excludente. A dificuldade em amenizar este ca-
ráter e implantar um regime cuja base se com-
patibilize mais com valores sociais consiste na 
principal pesquisa da ciência política e da teoria 
geral do Estado. Neste particular, o parecer de  
Giddens: 

Enquanto mercados transcendendo o nível local 
existiram em todas as sociedades de classes, so-
mente no capitalismo o mercado vincula-se à pro-
dução de mercadorias requeridas paras as neces-
sidades diárias de uma proporção considerável da 
população (posteriormente, quase uma completa 
maioria). As relações de mercado no capitalismo 
pressupõem a existência de uma “economia” dis-
tinta, isolada de outros setores institucionais. O 
isolamento da economia é essencial ao ciclo de 
investimento-lucro-reinvestimento característico 
do empreendimento capitalista. A “propriedade 
privada” representa aqui um papel essencial, no 
sentido de que o processo de acumulação é in-
fluenciado principalmente por decisões tomadas 
por aqueles que “detêm privadamente” o capital 
(GIDDENS, 2008, p.158).

Em uma acepção mais moderna, o sentido de 
democracia é obtido por exclusão. Dentre as 
muitas variáveis que procuram definir os con-
tornos mais nítidos de um regime democrático, 
a igualdade de oportunidades, compreendida 
como acesso igual e ponto de partida igual, goza 
de unanimidade. Nas ditaduras militares que se 
sucederam na América Latina, na segunda me-
tade do século XX, todo civil era considerado 
um inimigo em potencial. Na democracia bur-
guesa, todo pobre é considerado um inimigo em 
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potencial.

O Estado não pode se pautar pela deficiência de 
políticas públicas, pela estupidez da exclusão 
social. Em um primeiro momento, o Estado se 
demite da sua obrigação constitucional de asse-
gurar os direitos fundamentais para as pessoas 
hipossuficientes, as quais não dispõem de recur-
sos para arcar com as despesas referentes à saú-
de, educação, habitação e lazer. Em uma segun-
da etapa, a elite política opta por uma “repressão 
autoritária em que se extrema o compromisso 
do aparelho estatal com os interesses do capital” 
(REIS, 2000, p.329).

A face mais perversa desse quadro se concreti-
za no processo seletivo sob a incumbência do 
direito penal e do direito processual penal, cuja 
deturpação de seus princípios se transforma em 
arma poderosa na manutenção do status quo. 
Não há dúvidas de que a repressão se materia-
liza como dique de contenção dos problemas e 
contradições sociais. 

Em regra, a política criminal de sociedades 
periféricas, cuja população encontra-se alheia 
ao mercado de trabalho e aos direitos de cida-
dania, possui como tendência a criminalização 
da pobreza. A escassez de políticas públicas de 
emprego, salário, escolarização, moradia, saúde 
e lazer, contracena com a abundância de tipos 
penais e com a versatilidade de um sistema pe-
nitenciário em albergar pessoas marginalizadas.

Nesta conjuntura, talvez o principal problema 
consista no baixo nível de educação das pesso-
as, pois “uma das razões para a ênfase contínua 
em programas educacionais é a forte correlação 

entre escolaridade e atividade criminosa.” (MA-
CKENZIE, 2006, p.70, tradução nossa).4 Con-
forme a análise de Beck, “segue a pleno vapor 
a divisão da nossa sociedade entre uma maioria 
decrescente de detentores de postos de trabalho 
e uma minoria crescente composta por desem-
pregados” (BECK, 2010, p.134). Neste sentido, 
Wacquant denuncia que:

em tais condições, desenvolver o Estado penal 
para responder às desordens suscitadas pela des-
regulamentação da economia, pela dessocializa-
ção do trabalho assalariado e pela pauperização 
relativa e absoluta de amplos contingentes do 
proletariado urbano, aumentando os meios, a am-
plitude e a intensidade da intervenção do apare-
lho policial e judiciário, equivale a (r) estabelecer 
uma verdadeira ditadura sobre os pobres (WAC-
QUANT, 2001, p.10).

Em um panorama de criminalização dos seto-
res economicamente menos favorecidos da so-
ciedade, pode-se afirmar que a grandeza de um 
Estado não é extraída pela soberba da sua acusa-
ção ou pela parcialidade ideológica de seu julga-
mento. A magnitude de um Estado se funda no 
direito fundamental de defesa das pessoas. 

Em grande medida, as vítimas do aparelho re-
pressor do Estado são os mendigos, os trabalha-
dores do mercado informal, camelôs e os meno-
res abandonados. São os chamados, no jargão 
policial, de elementos, vagabundos ou melian-
tes. Consoante estudo elaborado por  Carvalho, 
no qual descreve amiúde a complexa relação 
entre cidadania e criminalidade, “alguns optam 
abertamente pelo desafio à lei e pela crimina-
lidade. Para quantificá-los, os ‘elementos’ esta-
riam entre os 23% de famílias que recebem até 

4 One reason for the continuing emphasis on 
educational programs is the strong correlation between 
educational level and criminal activity.
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dois salários mínimos. Para eles vale o Código 
Penal.” (CARVALHO, 2012, p.216-217). Com 
a adoção do mesmo raciocínio, Bicudo adverte 
que: 

o discurso neoliberal, que tem pressionado os go-
vernos estatais a uma flexibilização de suas políti-
cas públicas, rotulando de paternalistas os progra-
mas sociais, dá sustentação a um outro modelo 
de Direito Penal, altamente discriminatório, e que 
serve como instrumento de promoção da segre-
gação social dos excluídos do mercado e das ati-
vidades produtivas. Essa opção pode, por algum 
tempo, segregar os excluídos da sociedade eco-
nomicamente globalizada, encarcerando-os, mas 
até quando estará apta a fazê-lo? Até quando será 
possível a manutenção de uma sociedade dividi-
da em cidadãos e não cidadãos? Quantas prisões 
deverão ser erguidas? (BICUDO, 2010, p.184).

No Brasil, em particular, no qual a sociedade 
passou 437 (quatrocentos e trinta e sete) anos 
sob o jugo autoritário de monarcas e de juntas 
militares, e apenas 45 (quarenta e cinco) anos 
sob as diretrizes de uma democracia meramente 
formal, o direito de defesa é vital para a própria 
consolidação do princípio da dignidade da pes-
soa humana e da presunção de inocência. Por 
isso, contundente o ensinamento de  Oliveira:

Posta a acusação, deve-se duvidar dela. Não por 
razões associadas às peculiaridades do caso, mas 
como método de exploração na formação do con-
vencimento judicial. A estrutura dialética do pro-
cesso deve iniciar-se não pela acusação, mas pela 
sua negação. O que deve ser potencializado é a 
contradição e não a afirmação. Sempre será pos-
sível justificar a absolvição de um efetivamente 
culpado; já a condenação de um concretamente 
inocente não. O custo social é impagável” (OLI-
VEIRA, 2009, p.74).

Esta realidade abala as bases de Estado demo-
crático de direito. Todos os seus postulados 
constitucionais sucumbem perante a globaliza-
ção política e econômica extremamente exclu-

dente, principalmente o princípio da igualdade 
em sentido material. Conforme o registro de  
Orwell, na fábula dos animais, “todos os ani-
mais são iguais, mas alguns animais são mais 
iguais que os outros” (ORWELL, 2003, p.92). 
Esta distorção amplia os índices de desigualda-
de social e revigora as taxas de exclusão e de 
violência. Em síntese: não existe uma democra-
cia de direitos fragmentados.  

CONCLUSÃO

Em virtude do capitalismo ser o elemento fun-
damental na engrenagem da globalização, pode-
-se afirmar que o Estado de bem-estar social é 
incompatível com a globalização.  Pompeu le-
ciona que “a resposta ao capitalismo global do 
século XXI só será possível se oriunda da cons-
ciência individual da viabilidade do bem-estar 
coletivo” (POMPEU, 2012, p.117-118). Entre-
tanto, trata-se de operação bastante complexa, 
haja vista a enorme dificuldade em homogenei-
zar o diverso, o contraditório. Sobre a relação 
espúria entre capitalismo, Estado social e globa-
lização,  Bonavides demonstra que: 

o Estado social representa efetivamente uma 
transformação superestrutural por que passou o 
antigo Estado liberal. Seus matizes são riquíssi-
mos e diversos. Mas algo, no Ocidente, o distin-
gue, desde as bases, do Estado proletário, que o 
socialismo marxista intenta implantar: é que ele 
conserva sua adesão à ordem capitalista, princí-
pio cardeal a que não renuncia. Daí compadecer-
-se o Estado social no capitalismo com os mais 
variados sistemas de organização política, cujo 
programa não importe modificações fundamen-
tais de certos postulados econômicos e sociais. 
A Alemanha nazista, a Itália fascista, a Espanha 
franquista, o Portugal salazarista foram “Estados 
sociais”. Da mesma forma, Estado social foi a In-
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glaterra de Churchill e Attlee; os Estados Unidos, 
em parte, desde Roosevelt; a França, com a Quar-
ta República, principalmente; e o Brasil, desde a 
Revolução de 1930 (BONAVIDES, 2007, p.184).

O avanço da globalização, inevitavelmente, en-
fraquece as diretrizes do Estado social e da de-
mocracia. “É inevitável a conclusão de que os 
valores centrais e básicos da democracia, num 
futuro previsível, só poderão ser aplicados de for-
ma muito diluída a um sistema de poder global.” 
(DROR, 1997, p.77). Na mesma toada, Sartori ar-
gumenta que “quanto mais uma sociedade perde 
sua estrutura pluralista e quanto mais suas forças 
intermediárias são debilitadas, tanto mais fácil é 
criar as condições que possibilitam o absolutis-
mo” (SARTORI, 1994, p.259). Não existe Esta-
do de bem-estar social em uma sociedade cujas 
características mais notáveis sejam a opressão, o 
descaso em relação aos direitos fundamentais e a 
existência de um contingente expressivo de pes-
soas padecendo em situação de miséria.
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5.
O conteúdo 
da defesa: 
uma abordagem 
principiológica

Júlio César Matias Lobo1

RESUMO

As reflexões a serem desenvolvidas no pre-
sente manuscrito pretendem discutir o conte-
údo jurídico e moral que deve conter a defesa, 
aqui entendida em sentido amplo, no processo 
penal constitucional realizada pelo Defensor 
Público. Embora não se possa sustentar uma 
defesa sob uma perspectiva universalizante – 
e nem de longe é esse o objetivo do presente 
escrito –, procura-se trabalhar a ideia de que 
toda e qualquer defesa no processo penal deve 
ser a realização e materialização das garantias 
processuais penais do Estado Democrático 
de Direito e dos valores éticos e morais que 
informam a administração da justiça, e nem 
sempre a melhor defesa combina com o dis-
curso de que o Defensor Público está sempre 
obrigado a sustentar a inocência ou a absol-
vição do acusado ou até mesmo a recorrer de 
sentença penal condenatória. O que não é acei-
tável é uma defesa deficitária ou sem qualquer 
fundamentação plausível e adequada, que não 
explora o que deveria ter sido explorado ou 
que não se ateve ao que havia de melhor na 
doutrina e na jurisprudência em prol do réu, 
ou até mesmo assuma posição complacente 
com o papel de acusador. O Constituciona-
lismo contemporâneo exige do Defensor Pú-
blico conhecimento acerca da normativa dos 
princípios e das garantias processuais penais 
e postura altiva para defendê-los e aplicá-los, 

1 Graduado em Direito Pela Faculdade Christus no 
ano de 2002. Especialista em Direito do Trabalho e 
Processo Trabalhista também pela mesma Faculdade 
no ano de 2009. Defensor Público do Estado do Ceará 
desde o ano de 2008 e professor Universitário da 
Faculdade Católica Rainha do Sertão.

mas em momento algum o obriga a sempre 
requerer a absolvição do acusado ou a recor-
rer da sentença penal condenatória. 

Palavras-chave: Constituição. Princípios pro-
cessuais penais. Defesa. Acusação e justiça.

ABSTRACT 

The reflections to be developed in this ma-
nuscript intend to discuss the legal and mo-
ral content that should contain the defense, 
understood here in a broad sense, the cons-
titutional criminal procedure carried out by 
the Public Defender. Although one can not 
sustain a defense in a universalizing pers-
pective - and not by far this is the purpose 
of this writing - looking work the idea that 
any defense in criminal proceedings should 
be the achievement and realization of cri-
minal procedural safeguards the democratic 
rule of law and ethical and moral values   that 
inform the administration of justice, and not 
always the best defense matches the address 
that the Public defender is always required to 
sustain the innocence or the acquittal of the 
accused or even resort penal sentence. What 
is not acceptable is a loss-defense or without 
reasonable and adequate, it does not explore 
what should have been explored or not adhe-
red to what was best in doctrine and jurispru-
dence in favor of the defendant, or even take 
position compliant with the role of accuser. 
Contemporary constitutionalism requires the 
Public Defender knowledge of the rules of the 
principles and criminal procedural guarantees 
and haughty posture to defend them and apply 
them, but at any time forces you to always re-
quest the acquittal of the accused or the use of 
penal sentence. 

Keywords: Constitution. criminal procedural 
principles . Defense. Prosecution and justice.

 

INTRODUÇÃO

No último concurso público para o cargo de 
Defensor Público Substituto do Rio Grande 
do Norte, uma questão subjetiva (prova es-



54

crita discursiva ‒ p3 ‒ questão 2) intrigou a 
comunidade jurídica, especialmente os De-
fensores Públicos, ao exigir do candidato ma-
nifestamente contrária a que havia sido sus-
tentada pelo próprio Defensor Público. Eis a 
questão cobrada:

Menor de idade foi apreendido em flagrante 
por ter praticado ato infracional equiparado 
ao crime de tráfico ilícito de drogas e associa-
ção para o tráfico. A autoridade judiciária de-
terminou, na sentença, a aplicação da medida 
socioeducativa de internação, mediante prova 
de que o menor, que fizera do tráfico seu meio 
de vida, estaria associado à cúpula de perigosa 
facção criminosa, além de já ter descumprido 
três medidas socioeducativas de liberdade as-
sistida em condenações que envolveram atos 
infracionais da mesma natureza. A Defensoria 
Pública (DP) impugnou a decisão, com base 
em jurisprudência do STJ, destacando a ilega-
lidade da medida imposta.2

A Banca Examinadora, ao divulgar o padrão 
de resposta, entendeu que não havia que se fa-
lar em ilegalidade da medida de internação do 
menor e que a impugnação da Defensoria Pú-
blica contra a sua internação também deveria 
ser rejeitada. O espanto se deu porque, habitu-
almente, o Defensor Público realiza a defesa 
do acusado/representado, e a questão exigia 
do candidato manifestação mais próxima da 
de quem operacionaliza a acusação, mesmo 
se tratando de certame para Defensor Público.

Apesar desse espanto inicial – e é natural que 

2 PROVA ESCRITA DISCURSIVA. Rio Grande do 
Norte. p.3. 

isso aconteça –, o presente trabalho procura-
rá desenvolver a tese de que nem sempre o 
Defensor Público está obrigado a desenvolver 
uma defesa que não encontra guarida nas ga-
rantias processuais penais constitucionais e 
nos valores albergados pelo sistema jurídico. 
Ao contrário, a solução se mostra mais ade-
quada quando realizada a partir de uma visão 
constitucional que respeita não só os princí-
pios que formam o arcabouço do sistema acu-
satório, mas também os princípios que infor-
mam o regime democrático constitucional. 

O que se prega, e esse é o ponto fundamental 
do trabalho, é que o Defensor Público deve 
estruturar sua decisão/posição de acordo com 
os princípios processuais penais constitucio-
nais e os princípios éticos que informam a 
conduta do agente político, com postura al-
tiva para impedir que a balança penda injus-
tamente para quaisquer dos lados, seja do jus 
puniendi, seja do status libertatis. Busca-se o 
equilíbrio entre o direito de punir estatal e a 
pretensão de o acusado manter sua liberdade. 

Esse equilíbrio é dever de todos, não só dos 
julgadores e acusadores, mas de todos que 
participam da relação jurídico-processual-pe-
nal, especialmente da Defensoria Pública, por 
ser instituição essencial à função jurisdicional 
do Estado e com a missão constitucional de 
realizar a orientação jurídica e a defesa, em 
todos os graus, dos necessitados, na forma do 
artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Advirta-se, de logo, que essa postura não vai 
de ao encontro à essência da Defensoria Pú-
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blica, muito menos tem o condão de triviali-
zar o papel da defesa do sistema acusatório. 
Longe disso. Pretende, na verdade, destacar a 
imprescindibilidade da defesa e a importância 
do seu conteúdo na materialização dos princí-
pios processuais penais e dos valores éticos, 
que em hipótese alguma pode e deve ser exer-
cida a qualquer custo, indiscriminadamente e 
sem qualquer credibilidade.   

O jus puniendi e o status libertatis não podem 
ser compreendidos afastados da autonomia 
do Defensor Público e dos princípios consti-
tucionais que identificam o sistema jurídico. 
Devem ser interpretados, compreendidos e 
aplicados para justificar e fundamentar a po-
sição adotada, funcionando como verdadeiros 
filtros ético-jurídicos de constitucionalidade 
da atuação defensorial.

Por fim, é importante destacar que essa abor-
dagem se faz necessária para extirpar ou pelos 
menos mitigar a ideia turfa, reinante e ainda 
não compreendida no meio social e jurídico 
de que a Defensora Pública não é uma insti-
tuição voltada exclusivamente à tutela dos di-
reitos e interesses dos acusados de cometerem 
crimes e atos infracionais, mas que procura 
defender, a partir dos princípios processuais 
penais constitucionais e dos valores morais 
e éticos, os direitos e garantias fundamentais 
de todos aqueles que não possuem condições 
financeiras para contratar um advogado, in-
clusive aqueles que cometem crimes ou atos 
infracionais. 

1. DA IMPRESCINDIBILIDADE DA DE-
FESA NO SISTEMA ACUSATÓRIO

O direito de defesa é uma consequência natu-
ral do sistema acusatório adotado pelo direito 
brasileiro. Não há que se falar em Estado De-
mocrático de Direito sem a presença de ga-
rantias processuais penais e, sobretudo, do di-
reito à defesa (STRECK, 2012, p.45). Quanto 
a isso não há qualquer divergência doutrinária 
(CAPEZ, 2011, p.45-46).

A diversidade de comandos legais conferida 
à defesa demonstra a sua importância e a sua 
imprescindibilidade para um devido processo 
justo, cuja ausência conduz à nulidade absolu-
ta do processo, nos exatos termos da Súmula 
523 do STF, devendo, ainda, ser apresentada 
por advogado ou Defensor Público (GRINO-
VER et al, 2011,p. 75-76). Essa característica 
confere à defesa a mesma importância dada 
à acusação, apesar de a legislação ainda per-
mitir o recebimento imediato da denúncia ou 
da queixa sem o oferecimento de qualquer 
defesa, à exceção da Lei de Drogas, previsão 
essa que não conta com os aplausos da dou-
trina (LOPES JR, 2015, p.730). Não obstante 
a legislação comum3 ainda estabelecer como 
3 É importante destacar que tanto no procedimento 
comum (artigo 396 do Código de Processo Penal 
(CPP) quanto no júri (artigo 406, do CPP), a lei fala 
em defesa preliminar, sendo oferecida depois do 
recebimento da denúncia.  Quando a defesa é exercida 
antes do recebimento da denúncia, a lei fala em defesa 
prévia, como ocorre com a Lei de Drogas (artigo 55). 
Após o recebimento da denúncia, a Lei de Drogas 
ainda fala em defesa preliminar, sendo assegurado 
duas oportunidades de defesas. Ambas são obrigatórias 
e devem ser apresentadas por advogado ou Defensor 
Público. Contudo, apesar de sua obrigatoriedade e 
da diversidade de procedimentos (Lei de Drogas e 
Procedimento Comum/Júri), a jurisprudência do STJ é 
firme no sentido de que a inversão da ordem processual 
ou a substituição de um rito por outro não é causa de 
nulidade absoluta do feito. Nesse sentido: RECURSO 
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regra a apresentação de defesa somente após 
o efetivo recebimento da denúncia4, essa pos-
sibilidade representa um avanço significativo 
e possui conteúdo próprio de uma verdadei-
ra contestação apta a combater o mérito da 
acusação logo do início do processo criminal 
(MACHADO, 2014, p.227). Pela sistemática 
anterior, a defesa técnica tinha que aguardar o 
momento das alegações finais para combater 
propriamente o mérito da acusação, mesmo 
em casos patentes de absolvição. Por conta 
disso, esse mecanismo de defesa “não tem 
similitude com a defesa prévia antes regrada 

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RITO ESPECIAL. 
INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. NECESSIDADE 
DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO PARA 
A DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART. 563 DO CPP. 
RECURSO PROVIDO.  1. Para a declaração de 
nulidade de determinado ato processual, deve haver a 
demonstração de eventual prejuízo concreto suportado 
pela parte, não sendo suficiente a mera alegação da 
ausência de alguma formalidade, principalmente 
quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, 
consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo 
Penal. 2. Embora seja certo que o princípio do devido 
processo legal compreenda também a observância 
ao procedimento previsto em lei, não se admitindo 
a inversão da ordem processual ou a substituição de 
um rito por outro, este Superior Tribunal firmou o 
entendimento de que a inobservância do rito previsto 
no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que determina o 
recebimento da denúncia depois da apresentação da 
defesa preliminar, constitui nulidade relativa e somente 
enseja o reconhecimento da nulidade do processo se 
demonstrados, concretamente, eventuais prejuízos 
suportados pela defesa. 3. O acórdão recorrido, ao 
anular o processo sem a comprovação de prejuízo 
para o acusado, violou o art. 563 do CP. A defesa, em 
momento nenhum, foi privada da oportunidade de 
arrolar testemunhas, especificar as provas que pretendia 
produzir, apresentar documentos, requerer diligências 
ou desempenhar outros atos relativos ao exercício 
da ampla defesa, o que reforça a impossibilidade de 
reconhecimento da aventada nulidade do processo. 
4. Recurso especial provido para cassar o acórdão 
recorrido e determinar ao Tribunal Regional da 3ª 
Região que prossiga no julgamento das apelações das 
partes. (REsp 1560937/SP, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
01/12/2015, DJe 11/12/2015).
4 O recebimento da denúncia interrompe a prescrição 
e delimita o início do processo, que se aperfeiçoa com 
a citação válida do acusado, nos termos do artigo 363, 
do CPP.

pelo CPP, que não tinha outra utilidade senão 
a de apresentar rol de testemunhas” (TÁVO-
RA; ALENCAR, 2010, p. 694).

A obrigatoriedade da defesa preliminar é in-
conteste e não há vozes na doutrina ensinan-
do o contrário. Se não for apresentada pelo 
réu no prazo de 10 dias deverá o juiz nomear 
defensor para oferecê-la. O mesmo, contudo, 
não se pode dizer acerca do que deve constar 
em seu conteúdo, seja em relação à profundi-
dade, seja em relação à extensão, é dizer, fica 
ao critério motivado do defensor sustentar o 
que entende ser o melhor em prol do acusado.  
Nessa entoada, é o entendimento de  Távora 
e  Alencar: 

Acreditamos, portanto, como já assentado, que 
a apresentação da defesa preliminar é obriga-
tória, contudo, a profundidade e abrangência 
do seu conteúdo será definida estrategicamente 
pelo defensor, e nada impedem, a depender da 
conveniência do caso concreto, que ele opte 
por apresentar uma peça evasiva, superficial, 
não havendo de se falar em prejuízo para a de-
fesa (TÁVORA; ALENCAR, 2010, p.694).

Por entender que o acolhimento das teses 
contidas na defesa preliminar pode conduzir 
à absolvição sumária do acusado, nos exatos 
termos do artigo 397 do Código de Proces-
so Penal,  Avena entende que a defesa deve 
adentrar no medito da acusação, antecipando 
ao magistrado toda a tese defesa. Eis a sua po-
sição:

Considerando a possibilidade de que o acolhi-
mento de seus termos conduza o juiz à absolvi-
ção sumária do acusado, reputamos que a ma-
nifestação da defesa técnica nesta fase assume 
contornos bem distintos daqueles que caracte-
rizam a defesa prévia antes da alteração legis-
lativa, limitada que era a alegações genéricas 
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de inocência e à apresentação de rol de testemu-
nhas. Prudente, agora, que a defesa adentre em 
matéria de mérito, antecipando ao magistrado 
toda a tese defensiva, inclusive porque na etapa 
seguinte à fase da resposta traz a lei a possibili-
dade de o juiz absolver sumariamente o réu em 
julgamento antecipado do processo (art. 397).  
Não se olvide, ainda, que, em face da previsão 
estatuída no artigo 396-A, no sentido de que na 
resposta o acusado poderá argüir preliminares, 
este será o momento máximo para a argüição de 
nulidades relativas que, porventura, tenha ocor-
rido nesta fase inicial do processo, sob pena de 
preclusão (AVENA, 2009, p.643). 

A divergência apontada é salutar e realça a im-
portância que a defesa preliminar passou a ter 
após a Lei nº 11.719/2008 no sistema acusató-
rio brasileiro, ainda mais quando exercida pela 
Defensoria Pública, por representar pessoas re-
conhecidamente hipossuficientes, na mais am-
pla expressão da palavra.

É verdade, também, que algumas matérias de-
vem ser de logo alegadas, v.g., preliminares, 
sob pena de preclusão, mas definir a extensão e 
a profundidade da defesa preliminar não é tare-
fa fácil e simples, e exige do Defensor Público 
mais que uma simples escolha (adentrar ou não 
desde logo no mérito da acusação, antecipando 
ao magistrado toda a matéria de defesa), como 
será demonstrada no tópico seguinte.

2. DO CONTEÚDO DA DEFESA 

No sistema penal acusatório, é sabido que as 
funções de acusar, defender e julgar são exerci-
das por agentes absolutamente diversos e autô-
nomos, que contam, inclusive, com as mesmas 
oportunidades5, sendo asseguradas ao acusado 
5 Apesar de o sistema acusatório ser o adotado pelo 
sistema constitucional brasileiro, há severa divergência 

na doutrina acerca da constitucionalidade da produção 
de provas ex officio pelo juiz, especialmente após a Lei 
nº. 11.690/2008, que conferiu nova redação ao inciso I 
do artigo 156, ao prever o juiz poderá ordenar, mesmo 
antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de 
provas consideradas urgentes e relevantes, observando 
a necessidade, adequação e proporcionalidade da 
medida. Veja-se que a redação atual é mais ampla que a 
redação anterior, já que permite a produção de provas 
urgentes e relevantes pelo juiz mesmo antes de iniciada 
a ação penal, desde que seja demonstrada a necessidade, 
a adequação e a proporcionalidade da iniciativa. Por 
todos, AVENA, Noberto Cláudio Pâncaro. Processo 
penal: esquematizado. São Paulo: Método, 2009. p. 
386/386.  Atualmente, porém, o STJ tem entendido 
que a produção de provas de offício pelo juiz se mostra 
válida desde que devidamente fundamentada e sob 
o contraditório, de forma residual e complementar 
às partes. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. LATROCÍNIO, 
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE 
MENORES. INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO JUIZ 
NO PROCESSO PENAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. 
COMPATIBILIDADE. LIMITES. PODER RESIDUAL. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 
estrutura acusatória do processo penal pátrio impede 
que se sobreponham em um mesmo sujeito processual 
as funções de defender, acusar e julgar, mas não elimina, 
dada a natureza publicista do processo, a possibilidade 
de o juiz determinar, mediante fundamentação e sob 
contraditório, a realização de diligências ou a produção 
de meios de prova para a melhor reconstrução histórica 
dos fatos, desde que assim proceda de modo residual e 
complementar às partes e com o cuidado de preservar 
sua imparcialidade.
 2. Não fora assim, restaria ao juiz, a quem se outorga 
o poder soberano de dizer o direito, lavar as mãos e 
reconhecer sua incapacidade de outorgar, com justeza 
e justiça, a tutela jurisdicional postulada, seja para 
condenar, seja para absolver o acusado. Uma postura de 
tal jaez ilidiria o compromisso judicial com a verdade 
e com a justiça, sujeitando-o, sem qualquer reserva, 
ao resultado da atividade instrutória das partes, nem 
sempre suficiente para esclarecer, satisfatoriamente, os 
fatos sobre os quais se assenta a pretensão punitiva. 3. 
O uso, pelo magistrado, de seus poderes instrutórios, 
presentes em inúmeros dispositivos do Código de 
Processo Penal, não autoriza, porém, posturas de 
vanguarda ou de protagonismo judicial. Assim, deve 
ser anulada a decisão da autoridade judiciária que, 
ao manter o recebimento da denúncia, determinou, 
imotivadamente, a oitiva de delegado e de inspetores de 
polícia, pois ao determinar, antes do início da instrução 
criminal, prova não urgente e não requerida pelas 
partes, o Juiz agiu em substituição aos litigantes. 4. 
Entretanto, deve ser prestigiada a atividade probatória 
deflagrada depois do término da audiência de 
instrução, quando, na própria ata, o Juiz determinou, 
de ofício, a oitiva de pessoas a que as testemunhas se 
referiram, de forma residual e em consonância com o 
art. 209, § 1°, do CPP, para a correta verificação de fatos 
referidos durante a produção da prova oral. 5. Recurso 
ordinário parcialmente provido para declarar somente 
a nulidade da decisão que, ao ratificar o recebimento 
da denúncia, ordenou, de ofício, a oitiva de delegado e 
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as garantias processuais que não podem ser 
afastadas por qualquer dos sujeitos da relação 
processual6, v.g., o devido processo legal (art, 
5º, inciso LIV, CF/88), o juiz natural (art. 5º, 
XXXVII e LII, CF/88), a individualização da 
pena (art. XLV, CF/88), a ampla defesa (art. 
5º, LV, CF/88), a inadmissibilidade das pro-
vas ilícitas (art. 5º, LVI, CF/88), a presunção 
de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), o dever de 
motivação das decisões judiciais (art. 93, in-
ciso IX, CF/88), a publicidades dos atos judi-
ciais (art. 5º, LX, CF/88 e Súmula Vinculante 
14 do STF) e a isonomia processual (art. 5º, I, 
CF/88), dentre outras. 

Aliás, o princípio da igualdade processual 
confere ao acusado situações favoráveis que 
não são extensíveis à acusação, como é o caso 
do princípio favor rei, para o caso de absolvi-
ção por insuficiência de provas, previsto no 
inciso VII do artigo 386 do CPP, e a possibi-
lidade de revisão criminal para o caso de con-
denação, prevista no artigo 621 do CPP, não 
extensível à acusação em razão da vedação da 
revisão pro societate. 

Ocorre, porém, que esse sistema de garantias 
processuais constitucionais precisa ser obser-
vado pelo Defensor Público no exercício de 

de inspetores de polícia, devendo tais depoimentos ser 
desentranhados dos autos do processo, sem prejuízo 
de que tais testemunhos sejam requeridos pelas partes, 
na fase do art. 402 do CPP, ou, justificadamente, 
determinados pelo Juiz, nos termos dos arts. 156 ou 
209 do CPP. (RHC 58.186/RJ, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
06/08/2015, DJe 15/09/2015).
6 Não é por outra razão que se fala em dever de investigar 
com ética, o que implica dizer que a investigação levada 
a cabo pelo Estado não deve desrespeitar os direitos 
fundamentais do investigado. Cf., MARMELSTEIN, 
George. Curso de direitos fundamentais. 5 ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. p.169.   

sua função. Na verdade, de nada adiante pre-
ver garantias processuais se elas não forem 
efetivamente materializadas e respeitadas em 
suas peças processuais. Mas essa tarefa não 
é simples e nem sempre se torna fácil apli-
cá-las nos argumentos desenvolvidos em prol 
do acusado.

É nesse contexto que surge a dificuldade de 
lidar com situações nas quais a condenação é 
quase certa ou as provas existentes nos autos 
dão conta da existência de indícios de autoria 
e materialidade e habitualmente autorizam o 
recebimento da denúncia/representação pelo 
juiz. O que fazer? 

Diante desse cenário, torna-se imperioso le-
vantar os seguintes questionamentos acerca 
da atuação do Defensor Público na defesa dos 
acusados: 

(a) qual postura deve adotar o Defensor Públi-
co frente a situações que autorizam o recebi-
mento da denúncia? Nesses casos, é possível 
a realização de defesa genérica como outrora 
se fazia através da defesa prévia? 

(b) é possível realizar uma defesa a conten-
to, justa e adequada diante de prova suficiente 
para derrubar a presunção de inocência e que 
aponta ser ele efetivamente o autor do crime, 
mesmo o acusado sustentando a tese de ne-
gativa? 

(c) Existe um limite ético na atuação defen-
sorial?

São essas perguntas que o presente trabalho 
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procurará responder nas linhas seguintes, 
sempre tendo como norte as garantias proces-
suais penais e os valores morais e éticos alber-
gados pelo sistema jurídico pátrio.

Inicialmente, adverte-se que a resposta a 
qualquer dos questionamentos feitos acima só 
pode ser feita a partir de uma análise rigorosa 
dos fatos e das provas produzidas sob o con-
traditório e a ampla defesa existentes do pro-
cesso e, em nenhuma hipótese, essa análise 
poderá ser feita a priori, mas sempre acontece 
a posteriori, sempre à luz da situação concre-
ta que reclama a atuação atenta do Defensor 
Público. 

É por essa razão que a ideia aqui desenvolvi-
da não tem a pretensão universalizante, mas 
de apontar caminho seguro para fortalecer a 
atuação defensiva mesmo diante de situações 
difíceis como aquelas que foram acima nar-
radas.

Passa-se, pois, a analisar todos os questiona-
mentos acima formulados.

Quanto ao primeiro questionamento, é im-
portante destacar que nem sempre é possível 
rebater, desde logo, os fatos contidos na de-
núncia, ainda mais pelo fato de o recebimento 
da denúncia pautar-se pelo princípio do in dú-
bio pro societate. Na prática, e aqui não é dis-
curso retórico, o recebimento da denúncia é 
automático e, mesmo após a apresentação de 
defesa preliminar, o recebimento da denúncia 
é confirmado mediante decisão simplória, que 
se limita a não raras vezes a sustentar que a 
defesa não conseguiu produzir provas sufi-

cientes para afastar os fatos contidos na de-
núncia. 

Mas isso não impede que o Defensor Públi-
co analise outras questões essenciais, as quais 
podem ser comprovadas de plano através das 
alegações constantes na própria defesa preli-
minar, sem a necessidade de dilação probató-
ria ou produção de quaisquer provas. 

Refiro-me a situações na quais é possível en-
xergar que a peça acusatória é manifestamen-
te inepta (artigo 395, inciso I, do CPP), por 
não preencher os requisitos formais do artigo 
41 do CPP, em razão da insuficiente descri-
ção do fato criminoso imputado ao acusado, 
a necessária e adequada tipificação desse fato 
e a correta identificação do acusado. Essa hi-
pótese conduz ao indeferimento ou não rece-
bimento da inicial, sendo cabível contra essa 
decisão o recurso em sentido estrito, nos ter-
mos do inciso I do artigo 581, do CPP. 

“Sem dúvida, o ponto mais sensível na ques-
tão da inépcia diz respeito à ‘exposição do 
fato criminoso, com todas as suas circunstân-
cias. As consequências dessa exigência são 
importantes” (LOPES JÚNIOR, 2015, 232). 
Esse aspecto exige um breve estudo acerca da 
denúncia genérica e alternativa. 

A denúncia genérica é comumente feita quan-
do se trata de crimes complexos, com envol-
vimento de várias pessoas e diversos crimes, 
em razão da dificuldade de individualizar por-
menorizadamente a conduta de cada uma dos 
agentes envolvidos no evento criminoso e o 
respectivo crime cometido. Por conta dessa 
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dificuldade, tem-se permitido a denúncia ge-
nérica. Trata-se de uma mitigação ao artigo 
41 do CPP e com permissão em situações ex-
cepcionais. É uma exceção e, como tal, deve 
ser entendida.

Diferentemente da genérica, a denúncia al-
ternativa não é aceita pela doutrina e muito 
menos pela jurisprudência dos Tribunais Su-
periores, por violar de forma frontal os prin-
cípios do contraditório e da ampla defesa 
(NUCCI, 2007, p.143). Não se mostra con-
sentâneo com o princípio da paridade de ar-
mas a denúncia que imputa ao acusado duas 
versões fáticas ou duas classificações jurídi-
cas. O acusado defende-se dos fatos e não há 
como se defender adequadamente diante de 
acusações alternativas.

A referência à rejeição da denúncia em ra-
zão da ausência de pressuposto processual de 
existência e validade ou condição para o exer-
cício da ação penal é de rara visualização na 
prática forense e não exige maiores cuidados. 

O mais importante, e que deve ser explorado 
pela defesa com o devido cuidado e aprofun-
damento, é a necessária existência de justa 
causa para o prosseguimento da ação penal. 
Segundo a doutrina de  Lopes Júnior, a justa 
causa “está relacionada, assim, com dois fato-
res: existência de indícios razoáveis de autoria 
e materialidade de um lado e, de outro, com 
o controle processual do caráter fragmentá-
rio da intervenção penal” (LOPES JÚNIOR, 
2015, p.232).

Essa análise deve ser feita com muito esmero 

e atenção para que situações de inexistência 
de indícios razoáveis de autoria e materiali-
dade sejam desde logo combatidas pela defe-
sa, e em hipótese alguma se deve aguardar a 
apresentação de alegações finais para comba-
ter o mérito da acusação. 

Mesmo quando a peça acusatória traz indí-
cios razoáveis de autoria e materialidade, a 
melhor técnica exige análise minuciosamente 
do inquérito policial, das provas existentes e 
da versão do acusado, além de questionar, de 
início, todas as provas que dão guarida à pre-
tensão acusatória, com a explanação dessas 
ideias na peça defensiva, especialmente por 
terem sido produzidas sem o necessário con-
traditório e ampla defesa.

Após a análise das provas e dos fatos constan-
tes no processo, e não visualizando de plano 
qualquer matéria de defesa que possa ser ale-
gada desde logo, não é tecnicamente incorreto 
sustentar que a defesa não enxerga, no início 
do processo, a existência de prescrição, de-
cadência ou a inexistência de justa causa que 
impeça o prosseguimento da acusação, e que 
em sede de cognição sumária e superficial não 
visualiza elementos para requerer a rejeição 
da denúncia ou até mesmo a absolvição su-
mária do acusado. Há sempre o que opor à 
acusação, ainda que a manifestação possua 
cunho processual e não diga respeito necessa-
riamente ao mérito da acusação.

O que não se mostra compatível com a fun-
ção defensorial e com a responsabilidade 
conferida à Defensoria Pública é a apresenta-
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ção de defesa genérica ou vaga que se limita 
a protestar pela produção de todas as provas 
admitidas em Direito, técnica muito comum 
quando se está diante de acusação bem instru-
ída. Esse papel era conferido à antiga defesa 
prévia, já extirpada do ordenamento jurídico, 
e que atualmente deve ser evitado.

Em suma, nunca é demais lembrar que esta-
mos cuidando, depois da vida, do maior de 
todos os bens tutelados pela ordem jurídica, 
qual seja, a liberdade, e isso exige acuidade 
redobrada e decisão fundamentada, sempre 
lastreada em fatos concretos e objetivos ex-
traídos dos autos do processo, para que o réu 
seja absolvido ou receba a reprimenda justa 
e necessária à reprovação da conduta crimi-
nosa. 

O segundo questionamento exige do defensor 
público a apresentação de defesa substancial 
e efetiva, mas isso não o obriga a requerer a 
absolvição do acusado quando as provas dos 
autos são absolutamente suficientes para con-
dená-lo, mesmo diante da tese de negativa de 
autoria sustentada pelo réu.  

Inicialmente, é preciso destacar que o defen-
sor deve se ater aos fatos e às provas existen-
tes nos autos e não ao que o acusado sustenta, 
e o que este sustenta só pode contar com o 
apoio da defesa quando se revestir de plau-
sibilidade e encontrar nos autos respaldo e 
elementos para ser sustentada. É dizer, toda 
e qualquer decisão a ser tomada pelo defen-
sor deve ser cuidadosamente fundamentada e 
depende sempre da análise do caso concreto 

sub examine e das provas produzidas sob o 
contraditório e a ampla defesa.

A melhor defesa não é a que agrada ao acusa-
do ou consome diversas folhas de papel, mas 
a que observa as provas dos autos, as garan-
tias do devido processual constitucional e os 
ditames da ética e da moral. Sustentar tese 
absurda ou que só encontra ressonância no 
ensejo desenfreado do acusado na tentativa 
de livrar-se da prisão não parece ser o melhor 
caminho a ser trilhado e deve ser de logo re-
chaçado. 

Mas essa postura não é um ato arbitrário e 
exige pronta comunicação ao acusado e deve 
vir acompanhada das razões que o levaram 
a pensar dessa forma. O acusado precisa ser 
cientificado das provas existentes nos autos e 
que a versão por ele sustentada dificilmente 
será acatada pelo órgão julgador ou pelo con-
selho de sentença, conforme o caso. O acusa-
do tem direito de saber das consequências de 
suas escolhas e das consequências da atuação 
da defesa, notadamente o quantum de pena 
estará sujeito na hipótese de aceitação de sua 
tese ou da tese do defensor. 

O acusado tem direito à defesa eficiente e 
substancial, isto é, a um serviço público de 
qualidade, mas a definição do conteúdo dessa 
tarefa fica a cargo do Defensor Público, que, 
para tanto, deve se valer do que foi produzido 
durante todo o processo judicial, dos princí-
pios reinantes no sistema jurídico e dos pró-
prios dissensos jurisprudenciais, desde que 
sejam para beneficiá-lo. 
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Como a defesa no processo penal deve ser 
efetiva, real, e não apenas pro forma, o de-
fensor público não deve se limitar a concor-
dar com o pedido de condenação, que, aliás, 
é a manifestação mais radical a ser adotada 
e que por essa razão só deve ser adotada em 
situações nas quais a condenação é tida como 
inconteste e evidente, sem qualquer margem 
para discussão. Os inúmeros princípios pro-
cessuais penais, v.g., favor rei e presunção de 
inocência, devido processo legal, fornecem 
substrato material axiológico para levantar te-
ses em prol do acusado, e não há acusado, por 
pior que seja, que não tenha nenhuma tese que 
não possa ser levantada em seu favor.

Contudo, pedir a condenação do acusado não 
significa assumir a função do órgão acusador 
ou assisti-lo em sua missão, trazendo aos au-
tos elementos que reforçam mais a acusação 
que a própria defesa. O pedido de condena-
ção exige muita parcimônia e cautela e exige 
a exposição de todos os elementos e circuns-
tâncias que favorecem a defesa do acusado. É 
exceção e não regra e, como tal, deve receber 
interpretação restritiva de quem a pede. 

Nesse sentido, é o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça7:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO OR-
DINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTU-
PRO. NULIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO 
DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NO-
MEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 
MUNICIPAL. IMPROPRIEDADE. DEVER 
DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONS-

TITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. ALE-
GAÇÕES FINAIS QUE PUGNAM PELA 
APLICAÇÃO DE PENA SEVERA AO RE-
CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU 
INDEFESO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA AMPLA DEFESA. RECURSO ORDI-
NÁRIO PROVIDO. I - Não foi oportunizado 
ao recorrente a constituição de novo causídi-
co, ante à não localização do advogado cons-
tituído para se manifestar sobre a substituição 
de testemunha não localizada, o que, por si 
só, caracteriza violação ao princípio da ampla 
defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Cons-
tituição Federal. II - No âmbito do processo 
penal há a necessidade de que se garanta ao 
réu o pleno exercício do seu direito de defesa, 
que deve ser efetivo, real, e não apenas pro 
forma. III - Resta caracterizada a falta de de-
fesa do réu, e não apenas a sua deficiência, 
se o defensor, não obstante tenha apresentado 
alegações finais, o fez apenas formalmente 
e com impropriedades técnicas, assumindo 
postura praticamente contrária aos interesses 
do réu ao defender punição severa para o cri-
me por ele cometido, o que equivale ao pedi-
do de condenação.  IV - A concreta e objetiva 
inércia ou indiferença da defesa é de ser equi-
parada, conforme dicção da melhor doutrina, 
à sua inexistência. (Precedentes). Recurso or-
dinário provido para anular o processo desde 
o despacho de intimação do advogado para se 
manifestar sobre a substituição de testemunha 
não localizada, devendo ser oportunizada ao 
recorrente a constituição de novo defensor, 
e concedido a ele o direito de responder o 
processo em liberdade, sem prejuízo da de-
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cretação de prisão, desde que concretamente 
fundamentada, ou outras medidas cautela-
res diversas da prisão, previstas no art. 319 
do Código de Processo Penal (RHC 47.388/
AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUIN-
TA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 
26/03/2015) (grifo nosso).

Evidenciada a necessidade extrema da conde-
nação, o defensor público tem o dever cons-
titucional de destacar todas as circunstâncias 
judiciais favoráveis ao acusado, tais como 
culpabilidade, antecedentes, conduta social, 
personalidade do agente, motivos do crime, 
circunstâncias do crime, consequências do 
crime e comportamento da vítima, as circuns-
tâncias atenuantes, v.g., primariedade, meno-
ridade de 21 anos, confissão, arrependimento, 
e as causas de diminuição de pena, além, é 
claro, de outras circunstâncias que vieram à 
tona no curso da instrução processual que po-
dem beneficiar o réu.

O amplo debate acerca dessas circunstâncias 
serve para auxiliar o julgador no momento da 
definição da pena-base a ser aplicada ao acu-
sado, além de demonstrar que o defensor não 
se limitou a sustentar a condenação do acu-
sado. 

Por fim, é preciso esclarecer que, no confron-
te entre a defesa técnica exercida pelo profis-
sional e a autodefesa exercida pelo próprio 
acusado, a solução deve ser dada caso a caso e 
depende em que momento se iniciou o confli-
to. Se o conflito ocorrer durante o processo de 
instrução acerca de qual tese deve ser susten-

tada, o melhor a fazer é solicitar a indicação 
de outro defensor para continuar a defesa do 
acusado, para evitar qualquer prejuízo ao réu. 
Portanto, o que se pretende com esse racio-
cínio é evitar qualquer prejuízo ao réu e aos 
postulados da ampla defesa.

Nesse sentido: 

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSU-
AL PENAL. CONFLITO ENTRE AUTODE-
FESA E DEFESA TÉCNICA. NULIDADE 
RELATIVA. OFENSA COMPROVADA À 
AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA. 

1. O conflito entre defesa técnica e autodefesa 
acarretará deficiência da defesa desde que im-
porte em comprovado prejuízo ao réu. Nuli-
dade relativa que constitui ofensa ao princípio 
da ampla defesa, considerando que a tese do 
réu, devidamente exposta, poderia ocasionar 
sua absolvição (enunciado n. 523 da Súmula 
do Supremo Tribunal Federal). 2. Ordem con-
cedida (HC 34.450/MS, Rel. Ministro HÉLIO 
QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, 
julgado em 07/10/2004, DJ 06/03/2006, p. 
445).

Mas se o confronto ocorrer após a prolação da 
sentença e disser respeito exclusivamente ao 
direito de recorrer ou não da sentença penal 
condenatória, a normatividade principiológi-
ca constitucional orienta pela prevalência do 
direito de recorrer a ser levado a cabo pelo 
defensor público. Ora, aqui não há nenhum 
prejuízo que possa ser suportado pelo réu em 
razão do recurso a ser interposto pela defesa 
ante a existência da parêmia milenar do ne re-
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formatio in pejus. Ademais, o defensor públi-
co detém conhecimento técnico para avaliar 
ou não a necessidade de recorrer. Eis o enten-
dimento consolidado do Superior Tribunal de 
Justiça8: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS COR-
PUS. CONFLITO DE VONTADES. RÉU 
QUE RENUNCIA AO SEU DIREITO DE 
RECORRER X DEFENSOR QUE INTER-
PÕE APELAÇÃO. PREVALÊNCIA DA 
VONTADE TÉCNICA. ORDEM CONCE-
DIDA. 

1. Em homenagem ao princípio da ampla de-
fesa, deve prevalecer a vontade da defesa téc-
nica sobre a autodefesa, já que, sendo o defen-
sor um profissional dotado de conhecimento 
técnico especializado para atuar no processo, 
possui  melhores condições de avaliar a con-
veniência ou não da impugnação da sentença 
condenatória. 2. Ademais, há de se ressaltar 
que a interposição do recurso de apelação em 
nada poderá acarretar prejuízos ao réu, em 
virtude do ne reformatio in pejus. 3. Ordem 
concedida (HC 26.244/MS, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 
em 25/02/2003, DJ 31/03/2003, p. 241).  

No que se refere ao terceiro questionamento, 
destaque-se, de início, que não há acusado 
ou causa indignos de defesa, e quem diz isso 
é o saudoso Barbosa, o qual, respondendo à 
consulta do advogado Dr. Evaristo de Morais 
acerca do patrocínio da defesa do acusado e 
adversário político Dr. José Mendes Tavares, 

 

assim escreveu:

Recuar ante a objeção de que o acusado é ‘in-
digno de defesa’, era o que não poderia fazer 
o meu douto colega, sem ignorar as leis do 
seu ofício, ou traí-las. Tratando-se de um acu-
sado em matéria criminal, não há causa em 
absoluto indigna de defesa. Ainda quando o 
crime seja de todos o mais nefando, resta ve-
rificar, falta, não só apurá-la no cadinho dos 
debates jurídicos, senão também vigiar pela 
regularidade estrita do processo nas suas mí-
nimas formas. Cada uma delas constitui uma 
garantia, maior ou menor, da liquidação da 
verdade, cujo interesse em todas se deve aca-
tar rigorosamente. 

Continua o mestre: o furor dos partidos tem 
posto muitas vezes os seus adversários fora da 
lei. Mar, perante a humanidade, perante o cris-
tianismo, perante o direito dos povos civiliza-
dos, perante as normas fundamentais do nosso 
regímen, ninguém, por mais bárbaros que se-
jam os seus atos, decai do abrigo da legalidade. 
Todos se acham sob a proteção das leis, que, 
para os acusados, assenta na faculdade abso-
luta de combaterem a acusação, articularem a 
defesa e exigirem a fidelidade à ordem proces-
sual. Esta incumbência, a tradição jurídica das 
mais antigas civilizações a reservou sempre ao 
ministério do advogado. A este, pois, releva 
honrá-lo, não só arrebatando à perseguição os 
inocentes, mas reivindicando, no julgamento 
dos criminosos, a lealdade às garantias legais, 
a eqüidade, a imparcialidade, a humanidade 
(BARBOSA, 2015, p. 25-32). 

A resposta do Mestre de Haia é um alento para 
quem milita na seara penal, especialmente da 
defesa de acusado e das causas de repercus-
são nacional, sobretudo nos dias atuais nos 
quais o clamor público tem influenciado so-
bremaneira o posicionamento até mesmo da 
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Corte Maior9. Todo e qualquer acusado são 
dignos de defesa; toda e qualquer causa são 
dignas de defesa, e o único requisito exigido 
para o exercício profissional dessa missão é a 
observância dos postulados constitucionais e 
dos valores morais e éticos. Todos estão sob o 
jugo da lei, acusado e acusação, e ambos go-
zam da mesma importância e responsabilida-
de, e em circunstância alguma a defesa pode 
ser menos nobre que a acusação. Ambas estão 
a serviço da justiça, e a mesma lei que prende 
é a que solta. “A defesa interesse à coletiva, 
porque é expressão da dignidade da pessoa 
humana” (MENDES, 2016, p.61).

Feita essa observação, é preciso dizer que a 
defesa possui um limite ético. Aliás, como 
bem salientou  Mendes, a defesa possui uma 
expressão bem ampla, que não se resume a 
satisfazer os interesses do acusado. Veja-se:

Entendida como fundamento de validade do 
processo penal e existência da jurisdição, an-
tes de ter a função de satisfazer interesses in-
dividuais do acusado, possui uma missão mais 
ampla consistente em realizar o princípio fun-
damental da dignidade da pessoa humana, rela-
cionada, portanto, com os fins almejados pelo 
Estado Democrático de Direito (MENDES, 
2016, p.66). 

Realizar a defesa na seara penal de quem quer 
que seja não significa atuar além dos limites 
éticos e jurídicos existentes na ordem jurídi-
ca. É plenamente possível realizar uma defesa 
efetiva dentro dos limites impostos pelos va-
lores albergados pela Constituição, mas isso 
não implica em hipótese alguma compartilhar 
da tese de que os direitos e garantias daquele 

que está sendo acusado de um delito podem 
ser relativizados ou suprimidos. 

Pensar de outra forma é um erro imperdoável 
que pode custar a própria integridade do siste-
ma jurídico, ainda mais se tratando de proces-
so penal constitucional, cujas garantias, como 
dito acima, vêm sendo suprimidas ou relativi-
zadas. Nesse sentido é a lição de  Giacomolli:

A não satisfação das demandas sociais míni-
mas, pelo Estado, a frustração pelas promessas 
não cumpridas, estão servindo, como pano de 
fundo, ao discurso à restrição dos direitos e das 
garantias constitucionais humanitárias. Ade-
mais, uma profunda crise ética, também en-
gendrada pela corrupção de agentes públicos, a 
níveis e em poderes antes nunca percebidos, in-
fluencia o discurso da supressão dos direitos e 
das garantias individuais, com reflexos claros e 
evidentes no processo penal (GIACOMOLLI, 
2014, p.14). 

E o que é pior: essas violações são cometidas 
por quem deveria evitá-las. Não é por outra 
razão que o professor  Streck combate severa-
mente o solipsismo judicial. Veja-se:

O que vale a lei? O que vale a Constituição? 
É uma suposta “ciência política” que deve ex-
plicar e permitir as violações do ordenamen-
to? Se a Constituição for, mesmo, apenas uma 
folha de papel, então, de fato, qualquer turbu-
lência política pode derrubá-la. Mais: qualquer 
sociologismo e ciênciapolitismo, em verdade 
descomprometidos com a democracia, podem 
justificar um general attack à Constituição. E 
resta o quê? Os juízes e os tribunais ditando 
leis? Quer dizer que a democracia é tão frágil 
que a partícula “demo” pode ser substituída 
por “judiciário”? Juristocracy? E onde reside 
o (p)ovo? No imaginário instrumentalista, no 
protagonismo, que enfraquece a democracia. 
Se a Constituição ruir em face de tudo o que 
está ocorrendo, tenham a certeza de que boa 
parte desse “crédito” deve ser posto na conta 
da comunidade jurídica, que não soube bem 
tratar este texto jurídico que, pelo menos até 
há alguns meses, era considerado o mais de-
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mocrático e mais completo catálogo de direitos 
sociais-fundamentais (STRECK, online). 

Da mesma forma que são se admitem viola-
ções ou supressões dos direitos processuais 
constitucionais em nome do combate à cri-
minalidade e dos anseios da sociedade, tam-
bém não encontra ressonância na atual ordem 
constitucional o entendimento de que a defe-
sa pode tudo e que não há limites para sua 
atuação, ainda mais se tratando de agente de 
caráter público, como é o caso dos defenso-
res públicos. O limite ético não é uma afronta 
à prerrogativa da independência funcional, 
mas um múnus inerente a quem exerce cargo 
público de tão relevante expressão jurídica e 
social.

Conceituar ética não é uma tarefa fácil e, por 
consequência, definir o que é ético ou não. 
Mas essa dificuldade não é empecilho para 
enxergar que a conduta jurídica não exclui os 
conceitos morais. Há uma necessária relação 
entre eles que precisa ser levada em conside-
ração. 

Como nos ensina Kant,, “age apenas segundo 
uma máxima tal que possas ao mesmo tem-
po querer que ela se torne lei universal”. Eis, 
pois, o imperativo categórico de Kant (KANT, 
1995, p.59). 

CONCLUSÕES

Ao cabo dos argumentos expendidos no corpo 
do trabalho desenvolvido, é possível concluir 
com razoável dose de acerto que:

(a) é extremamente equivocada a visão redu-
cionista de que o Defensor Público está obri-
gado a todo custo a buscar a absolvição do 
acusado ou a recorrer de sentença penal con-
denatória. A atuação é de meio, e nunca de 
resultado, e não há na ordem jurídica cons-
titucional imposição de sempre recorrer ou 
defender sem qualquer embasamento jurídico 
ou ético. A defesa é sempre uma manifestação 
valorada e motivada.

(b) o Defensor Público é um agente público 
indispensável à proteção das garantias proces-
suais penais e dos demais princípios que re-
gem a Administração Pública. Pretender bus-
car a absolvição a qualquer preço ou recorrer 
sem qualquer amparo constitucional constitui 
desvio de finalidade e abuso de direito. Isso 
não significa em hipótese alguma que a defesa 
tenha sido efetiva ou de qualidade.  Há uma 
necessária correlação entre o direito e a mo-
ral, e a atuação jurídica não pode em hipótese 
alguma prescindir dos conceitos morais. 

(c) assim como a função de acusar, a defesa 
também é um direito fundamental consagrado 
pela Constituição Federal, e deve ser exerci-
da com as mesmas prerrogativas e garantias 
processuais constitucionais, intensidade, ética 
e responsabilidade e, mesmo diante dos altos 
índices de criminalidade que assolam a socie-
dade brasileira, não deve ser objetada ou ser 
tida como menos nobre. Não é a existência de 
defesa que aumenta a criminalidade ou a sen-
sação de impunidade, mas sim o seu conteúdo 
que a torna digna de credibilidade e aceitação 
social. A doutrina da tese da indefensibilidade 
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de certas causas criminais não encontra guari-
da no sistema constitucional, e já foi combati-
da pelo saudoso Rui Barbosa.

(d) o recurso é instrumento de correção de 
injustiças e não pode servir de instrumento 
protelatório para satisfazer exclusivamente os 
interesses do acusado a fim de impedir o ime-
diato cumprimento da pena que se apresen-
ta como irreversível. A defesa possui caráter 
público e deve ser pautada pelos princípios 
processuais constitucionais, e em hipótese 
alguma deve ser utilizada para satisfazer os 
anseios pessoais do acusado.

(e) a natureza política e constitucional da 
defesa exige que o seu exercício seja pleno, 
efetivo e responsável, e esse múnus não se 
satisfaz com a simples ciência da acusação. 
Longe disso: impõe-se que o defensor públi-
co explore e combata todos os fatos elencados 
na denúncia, as provas produzidas durante o 
inquérito policial e audiência de instrução, a 
versão da vítima, das testemunhas e do acu-
sado e, se após essa manifestação a culpa do 
acusado restar devidamente comprovada, não 
resta alternativa senão explorar pontos que 
reduzam a pena do acusado, especialmente 
a sua confissão, arrependimento, comporta-
mento da vítima, aplicação de doutrina e ju-
risprudência mais favorável. Há sempre o que 
se alegar em prol do acusado.

(f) não é exagero afirmar que a prática penal, 
pelo menos na minha visão, tem mostrado 
que não há predisposição para se demonstrar 
a inocência do réu. Na verdade, o atual siste-

ma de justiça tem-se preocupado em buscar a 
condenação do acusado como forma de com-
bater a criminalidade e de dar uma satisfação 
aos anseios da sociedade, numa clara, gritante 
e indevida inversão do sentido do princípio 
constitucional da presunção de inocência e 
dos valores que norteiam o processo penal.  
Essa é uma realidade presente que deve ser 
severamente combatida pelo defensor públi-
co.  

(g) por essa razão, não menos importante é a 
tutela dos direitos e das garantias individuais 
albergados pela Constituição que estão sendo 
suprimidos ou mitigados em nome de uma ne-
cessária condenação desejada pela sociedade. 
A atual conjunta social, econômica e política 
exige um olhar atento e crítico na condução 
do processo penal e na aplicação dos princí-
pios processuais penais constitucionais, que 
em hipótese alguma podem ser mitigados ou 
violados. 
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6.
O cárcere para 
mulheres: 
a dupla estigmatização 
e o desrespeito aos 
direitos humanos

Leandro Sousa Bessa1

RESUMO

A pena privativa de liberdade é um instituto 
considerado falido na maioria dos discursos, 
desde a sua idealização. Atualmente, à inefi-
cácia dessa forma de punir vem somar-se o 
total desrespeito dos direitos humanos dos 
indivíduos que são submetidos a seus rigo-
res. É importante a reiterada exposição des-
sa situação, com a conseqüente indicação de 
propostas para amenizar esse problema en-
quanto a mente humana não engendra uma 
forma mais adequada de sancionar todas as 
condutas delituosas. Por outro lado, é funda-
mental que sejam apresentadas e denunciadas 
as condições em que são punidas as mulhe-
res. Historicamente discriminadas e vistas em 
posição subalterna em relação ao homem, as 
mulheres, ao se submeterem ao cárcere, so-
frem mais intensa estigmatização Os cárceres 
femininos são habitados por pessoas que sin-
tetizam muitas das grandes fontes de discri-
minação no nosso país: são mulheres, pobres, 
analfabetas ou semialfabetizadas, em grande 
parte negras, excluídas da participação políti-
ca e agora encarceradas. Tal situação merece 
o aprofundado estudo e, mais que isso, cla-
ma por propostas para a efetivação de direitos 
fundamentais, mormente no que se refere à 
integridade física e moral; intimidade; igual-

1 Defensor Público titular da 2a. Defensoria Pública de 
Tráfico de Entorpecentes de Fortaleza-CE. Professor do 
Centro Universitário Christus (Unichristus). Professor 
convidado da Pós-graduação em Direito Penal da 
Universidade de Fortaleza (Unifor). Mestre em 
Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR). Doutorando em Direito Constitucional 
pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

dade; liberdade (de expressão, de consciência 
e crença, de reunião); saúde; trabalho.

Palavras-chave: Sistema prisional feminino. 
Direitos humanos e fundamentais.

ABSTRACT 

The deprivation of liberty is an institute con-
sidered bankrupt in most speeches, since its 
idealization. Currently, the inefficiency of this 
form of punishment is in addition to the to-
tal disregard of human rights of individuals 
who are subject to its rigors. It is important 
to repeated exposure of this situation, with 
the consequent indication of proposals to al-
leviate this problem as the human mind does 
not engender a more appropriate sanction any 
criminal conduct. On the other hand, it has to 
be presented and denounced the conditions in 
which they are punished women. Historically 
discriminated and views in a subordinate po-
sition relative to men, women, to submit to 
the prison suffer more intense stigmatization 
The female prisons are inhabited by people 
who epitomize many of the major sources of 
discrimination in our country: are women, 
poor, illiterate or semialfabetizadas in large 
black part, excluded from political participa-
tion and now imprisoned. This situation de-
serves further study and, more than that, calls 
for proposals for the realization of fundamen-
tal rights, particularly with regard to physical 
and moral integrity; intimacy; equality; fre-
edom (of expression, conscience and belief, 
assembly); Cheers; job.

Keywords : Female prison system . Human 
and fundamental rights .

INTRODUÇÃO

O problema da segurança pública é, atual-
mente, tema central de todos os debates polí-
ticos no Brasil. Assustado com os crescentes 
índices de criminalidade – carregados de vio-
lência, no mais das vezes – o povo brasileiro 
clama por proteção das autoridades e exige 
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a atuação do Poder Público. Os programas 
governamentais e os debates legislativos são 
recheados de manifestações a respeito desse 
tema.

Entretanto, como resposta estatal ao avanço 
da criminalidade, o que se vê são apenas ma-
nifestações sazonais do recrudescimento da 
repressão penal, em detrimento de políticas 
públicas aptas a atingir as causas do proble-
ma. Assim, em vez de investimentos maciços 
em educação, saúde, lazer e geração de em-
pregos, o Estado – movido pelo clamor pú-
blico incendiado pela mídia sensacionalista 
– prefere aumentar a severidade das penas e 
alargar o campo de incidência do Direito Pe-
nal, atacando princípios basilares da moderna 
Ciência Penal, relacionados ao garantismo, ao 
qual são caras as idéias de fragmentariedade 
e lesividade.

O aumento na severidade penal legislativa 
acaba, em última instância, desembocando 
no aumento do encarceramento, com conse-
qüências deletérias sobre o já falido sistema 
prisional brasileiro. Dessa maneira, o Estado 
olvida direitos fundamentais em dois momen-
tos distintos: primeiro ao deixar à margem da 
sociedade a maioria da população, sem acesso 
aos bens e serviços públicos básicos, criando 
ambiente propício para o aumento da crimi-
nalidade; segundo, após o encarceramento 
(geralmente da população marginalizada), em 
um sistema prisional absolutamente precário, 
no qual a dignidade da pessoa humana é qua-
se que totalmente desconsiderada, situação 
que se torna ainda mais crítica no caso das 

mulheres, para as quais não há qualquer polí-
tica pública específica.

 É exatamente este o foco deste estu-
do: esmiuçar as especificidades dos estabele-
cimentos prisionais femininos, em razão de 
expressa determinação constitucional ou legal 
em alguns casos, e, em outros, em decorrên-
cia das diferenças existentes entre homens e 
mulheres, a exigir tratamento diferenciado. 
Nesta seara, portanto, são verificados direitos 
fundamentais e determinações legais específi-
cos da mulher presa. 

 Sempre com esse foco, analisam-se al-
guns dos principais direitos fundamentais que 
permanecem na titularidade do preso, apesar 
de sua situação de encarceramento (com enfo-
que especial na situação da mulher). A meto-
dologia do desenvolvimento deste item obe-
dece aos seguintes passos: definição geral dos 
direitos; especificação teórica e fática; formas 
de aplicação no âmbito do presídio feminino, 
com algumas propostas de maior efetividade 
desses direitos. 

 Na ordem de apresentação, analisam-
-se: a) o direito à integridade física e moral 
(com foco na vedação à tortura); b) o direito à 
intimidade; c) o direito à igualdade; d) direito 
à liberdade (tripartido em: liberdade de ex-
pressão, liberdade de consciência e crença (e 
liberdade religiosa) e a liberdade de reunião); 
e) direito à saúde; f) direito ao trabalho.

 Assim os objetivos são: desenvolver 
uma visão panorâmica das condições atuais 
de (des)respeito aos direitos humanos no sis-
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tema prisional feminino brasileiro; apontando 
caminhos para torná-lo um ambiente de res-
peito e efetividade dos direitos fundamentais, 
não apenas dos homens, para quem as políti-
cas públicas têm sido majoritariamente dirigi-
das, mas, também, das mulheres, cujos direi-
tos têm sido tradicionalmente esquecidos pelo 
Estado.  

1. OS ESTABELECIMENTOS PRISIO-
NAIS FEMININOS: ESPECIFICIDADES 

Após séculos de lutas e avanços, a mulher 
logrou alcançar posições na sociedade antes 
totalmente destinadas aos homens. Ainda há 
muito a avançar nesse sentido, mas aconte-
ceram inegáveis avanços na direção de uma 
desejada situação de igualdade entre homens 
e mulheres. Essa situação de tratamento igua-
litário nos diversos setores sociais, entretan-
to, não pode olvidar as diferenças fisiológicas 
e psicológicas entre homens e mulheres. Na 
execução das penas privativas de liberdade, 
portanto, critérios diferenciados devem ser 
adotados em relação às mulheres em respeito 
a estas diferenças. 

De fato, conforme observa a publicação “Pro-
tegendo os brasileiros contra a tortura”, mu-
lheres detidas constituem cerca de 6 por cento 
da população carcerária total do Brasil. No 
entanto, esses números estão crescendo mais 
rapidamente do que a população carcerária 
masculina e as instalações existentes são in-
capazes de lidar com a situação. Em outubro 
de 2007, estimou-se que havia 48 por cento 

mais mulheres detidas do que lugares dispo-
níveis nas prisões do país, enquanto o deficit 
para a população prisional masculina foi de 
37 por cento. Na pratica, isso significa que al-
gumas prisões se tornaram mistas e, embora 
essas tenham áreas designadas para as mulhe-
res, raramente têm instalações para atender as 
necessidades das mulheres grávidas ou mu-
lheres com filhos (FOLEY, 2011,p.140).  

 É nesta perspectiva, portanto, que sur-
gem as especificidades dos estabelecimentos 
femininos. Após examinado este espaço de 
cumprimento de penas para mulheres, será 
possível avaliar em que grau vêm sendo ob-
servados os direitos fundamentais das encar-
ceradas, bem como alinhavar algumas pro-
postas de melhoria destes estabelecimentos, 
sempre com o desiderato de imaginar prisões 
nas quais seja respeitada, sempre quanto pos-
sível, a dignidade humana. 

Mirabete, após reafirmar a igualdade entre 
homens e mulheres, elenca as razões do trata-
mento penitenciário diferenciado: 

Entretanto, comum é a afirmação de que a fra-
queza física e a superior afetividade da mulher 
explicam as atenuações que lhe são concedidas 
no regime de penas. A Ciência Penitenciária 
tem sustentado sempre que as prisões de mu-
lheres devem ser separadas daquelas destina-
das aos homens, pois a presença daqueles exa-
cerba o sentimento genésico dos sentenciados, 
aumentando-lhes o martírio da forçada absti-
nência (MIRABETE, 2000, p.232).

A colocação de homens e mulheres em um 
mesmo estabelecimento, além de afrontar as 
citadas diferenças entre os sexos, estimula-
va absurda promiscuidade, que acabava por 
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reverberar com mais violência sobre as mu-
lheres, que, por serem fisicamente mais frá-
geis, eram submetidas aos arroubos sexuais 
masculinos, que não raro expressavam-se por 
meio de graves atentados à liberdade sexual 
das mulheres.

Nesse sentido, as Regras Mínimas para o Tra-
tamento do Preso da Organização das Nações 
Unidas (ONU) estabelecem a necessidade de 
separação no item 8.a. Da mesma forma, as 
Regras Mínimas para o Tratamento do Preso 
no Brasil, do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, inspirada na Carta 
da ONU, determinou, de forma peremptória, 
no art. 7º, §1º: “As mulheres cumprirão pena 
em estabelecimentos próprios”.

 Na ordem jurídica brasileira, da mes-
ma forma, a Constituição Federal de 1988 
elencou tal princípio no inciso XLVIII de seu 
art. 5º: “a pena será cumprida em estabeleci-
mentos distintos, de acordo com a natureza 
do delito, a idade e o sexo do apenado”. Esta 
proposição, aliás, é posterior ao estatuído na 
Lei de Execução Penal, de 1984, que em seu 
art. 82, §1º, dispõe: “A mulher e o maior de 
sessenta anos, separadamente, serão recolhi-
dos a estabelecimento próprio e adequado à 
sua condição pessoal”. Lembre-se que a Lei 
de Execução Penal (LEP) admite, inclusive, 
que estabelecimentos masculinos e femini-
nos ocupem o mesmo conjunto arquitetônico, 
desde que devidamente isolados (art. 82, §2º).

Esta atenção às diferenças de sexo no cumpri-
mento das penas representa manifestação do 

princípio constitucional da individualização 
da pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da Lei 
Fundamental brasileira. Este princípio é ob-
jeto de exame mais acurado no item seguinte, 
quando se analisa o rol dos principais direitos 
fundamentais da mulher encarcerada.

 A primeira grande e fundamental dife-
rença entre homens e mulheres é a possibili-
dade que estas últimas têm de gerar outros se-
res humanos. São elas dotadas deste sublime 
dom natural da maternidade. Em respeito a 
esta condição e atenta à necessidade de prote-
ção da criança, por outro lado, a Constituição 
brasileira estabelece em seu art. 5º, L, que “às 
presidiárias serão asseguradas as condições 
para que possam permanecer com seus filhos 
durante o período de amamentação”. Moraes 
anota que esta é uma previsão inovadora em 
termos de direitos fundamentais (MORAES, 
2002,p.338). 

 De fato, ao mesmo tempo em que im-
pede o desrespeito à dignidade humana da 
presa, este princípio, ao garantir a permanên-
cia do filho em aleitamento junto da mãe, ga-
rante à criança, em seus primeiros meses de 
vida, o recebimento do leite materno direta-
mente, ao abrigo do carinho e da proteção que 
só sua mãe pode proporcionar. 

 Estas disposições constitucionais es-
pecíficas foram denominadas de “feminino 
constitucional” por Ramidoff, que também 
verberou sobre sua importância:

Proposições afirmativas que evidenciem o con-
teúdo fundamental de tais direitos individuais 
das mulheres que se encontram privadas de 
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suas liberdades, por certo, é uma importante 
mutação que não se restringe ao mero âmbi-
to conceitual, mas, sobretudo, proporcionam 
maior reflexão, quando, não, uma séria e pro-
funda mutação nos processos políticos de for-
mação do jurídico (RAMIDOFF, 2005,p.116).

          A Lei de Execução Penal, procurando dar 
efetividade a essas exigências constitucionais 
estabeleceu em seu art. 83, §2º: “Os estabe-
lecimentos penais destinados a mulheres se-
rão dotados de berçário, onde as condenadas 
possam amamentar seus filhos. Mais adiante, 
em dispositivo mais amplo, a LEP, por meio 
de seu artigo 89, reza: “Além dos requisitos 
referidos no artigo anterior, a penitenciária 
de mulheres poderá ser dotada de seção para 
gestante e parturiente e de creche com a fina-
lidade de assistir ao menor desamparado cuja 
responsável esteja presa”. Dessa forma, a lei 
busca também evitar que a pena aplicada à 
mulher passe de sua pessoa para atingir tam-
bém seu filho em idade lactante.

A estrutura das penitenciárias femininas, por-
tanto, é diferenciada da masculina neste par-
ticular. A construção de berçários e creches 
deve, por sua vez, guardar separação em re-
lação aos locais destinados a alojar as demais 
presas. Tal situação se justifica em razão da 
necessidade de tratamento diferenciado às en-
carceradas que acabaram de gerar um filho, 
tanto em atenção às carências individuais des-
tas, quanto das crianças que com elas devem 
permanecer enquanto estiverem em fase de 
aleitamento. 

Outro ponto que merece atenção especial nos 
estabelecimentos penais femininos é relacio-

nado à assistência prestada à detenta. Com 
efeito, a Lei de Execução Penal prevê, em seu 
art. 10, que a assistência ao preso é dever do 
Estado e tem por finalidade prevenir o crime e 
orientar o retorno do encarcerado à sociedade. 
Esta assistência será, de acordo com o art. 11 
da LEP, material, à saúde, jurídica, educacio-
nal, social e religiosa.

A assistência material corresponde ao forne-
cimento de alimentação, vestuário e instala-
ções higiênicas, conforme exige o art. 12 da 
LEP. Já o art. 13 determina que o estabeleci-
mento prisional conterá instalações e serviços 
que atendam aos presos em suas necessidades 
pessoais, além de locais destinados à venda 
de produtos e objetos permitidos e não for-
necidos pela Administração. Sendo as neces-
sidades pessoais femininas bem diversas das 
masculinas, os estabelecimentos femininos 
deverão contar com estrutura diferenciada 
no tocante à assistência material, mormente 
quanto ao fornecimento de produtos e servi-
ços básicos relacionados à higiene.

Com efeito, as assistências material, religiosa 
e educacional não trazem grandes notas dis-
tintivas de aplicação entre estabelecimentos 
prisionais masculinos e femininos. O avanço 
real (não apenas formal ou legal) das conquis-
tas femininas, em todos os campos sociais, 
favorece o tratamento igualitário a ser dis-
pensado pelo Estado na custódia de homens e 
mulheres. A estas, portanto, devem ser garan-
tidas as mesmas condições que aos homens 
são destinadas.
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Um pouco diferente é a situação quando se 
trata de assistência social, que, por sua vez, 
tem a finalidade de amparar o preso e sua fa-
mília, constituindo o elo entre ambos, na me-
dida em que favorece a comunicação e o con-
tato do preso com seus entes mais queridos. 
Por outro lado, funciona o assistente social 
como importante instrumento de favoreci-
mento à ressocialização do recluso, visto que 
promove a orientação deste na fase final de 
cumprimento de pena. 

Nos estabelecimentos femininos há uma es-
pecificidade em relação à assistência social 
derivada da condição de mãe que acompanha 
boa parte das presas. Em razão desta peculia-
ridade, o grande foco do serviço social dos 
presídios femininos é a assistência aos filhos 
das reeducandas, normalmente deixados à 
própria sorte quando da reclusão de suas ge-
nitoras. Sobre as específicas dificuldades do 
serviço social em uma penitenciária feminina, 
Lemgruber, que nos anos 70 realizou ampla 
pesquisa no Presídio Feminino Talavera Bru-
ce, no Rio de Janeiro, descreve:

Em relação às necessidades objetivas das inter-
nas, o Serviço Social pouco pode realizar, pois 
não conta com recursos próprios. O mais grave 
problema com que se defrontam as duas assis-
tentes sociais do Talavera Bruce está relacio-
nado à localização de crianças desaparecidas 
após a condenação das mães (LEMGRUBER, 
1999,p.38). 

Apesar de mais de quase 40 anos já passados 
da pesquisa de Lemgruber, permanecem as 
mesmas dificuldades do serviço social nos es-
tabelecimentos prisionais: pequena quantida-
de de técnicos, estrutura deficitária e pratica-

mente nenhuma política pública de absorção 
dos egressos. Assim, o serviço social acaba 
limitando-se a possibilitar o rápido contato te-
lefônico entre encarceradas e seus familiares 
e, quando muito, alguns momentos no ano de 
contato efetivo, em datas festivas específicas. 

Aniquiladas restam, portanto, quaisquer atitu-
des tendentes a possibilitar um contato mais 
efetivo com o meio livre, que é para onde de-
vem regressar as presas. Como se não bastas-
se, não há uma atitude de assistência social 
tendente a proporcionar alternativas à reinci-
dência penal. Reinseridas em um mundo que 
as rejeita, muitas vezes só resta o caminho da 
criminalidade como apto a garantir alguma 
sensação de poder e satisfação das necessida-
des básicas.  

      Há ainda que se destacar especificidades 
em relação à mulher presidiária, notadas por 
Olga Espinosa, o que exige uma atuação mais 
eficiente do serviço social nos estabelecimen-
tos prisionais femininos:

Interessa-nos destacar que o estigma que nor-
malmente cerca a mulher se origina não só do 
exterior, mas, igualmente do próprio interior da 
reclusa, que não aceita a prisão e pretende pro-
teger os que ama, afastando-os, possivelmente 
para justificar a rejeição que o cárcere provoca 
(ESPINOSA,2004, p.153).

De fato, a mulher sofre um processo de du-
pla estigmatização, visto que, criada por uma 
cultura machista, que lhe reserva os papéis de 
manutenção e guarda de filhos, a mulher cri-
minosa acaba recebendo mais severa reprova-
ção social, bem como manifesta mais elevada 
penitência interior, que acaba reverberando 
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em seus entes familiares queridos. Todas es-
tas circunstâncias clamam, portanto, por um 
serviço de assistência social especializado.

Mais uma peculiaridade dos estabelecimentos 
prisionais femininos que não pode escapar à 
apreciação é a constituição do grupo de ser-
vidores penitenciários. De fato, o item 30.3 
das Regras Mínimas para o Tratamento dos 
Presos da ONU prescreve que a direção des-
tes estabelecimentos deve ser confiada a uma 
mulher, bem como o corpo de agentes peni-
tenciários deve ser constituído de mulheres. 
Da mesma forma, as Regras Mínimas para o 
Tratamento dos Presos no Brasil, estatuídas 
pelo Conselho Nacional de Políticas Crimi-
nais e Penitenciárias, do Ministério da Justiça, 
estabelece em seu art. 52: “No estabelecimen-
to prisional para mulher, o responsável pela 
vigilância e custódia será do sexo feminino”.

As razões para esta diferenciação são capta-
das por  Mioto:

Uma mulher na direção terá a sensibilidade e 
compreensão para melhor adaptar o regula-
mento à condição feminina com suas particu-
laridades e naturais exigências, e igualmente 
elaborar ou reelaborar a agenda diária. Uma 
mulher na direção há de saber melhor o que à 
luz dos princípios, das normas gerais e das leis, 
é mais acertado para a agenda diária, a fim de 
haver uma ordem interna e uma disciplina, uma 
quotidiana vivência (ou convivência) mais 
adequadas à condição feminina, à dignidade 
humana das presas, que são primordialmente 
pessoas, sujeitos de direitos, de deveres e de 
responsabilidade (MIOTO,1992,p.134).

Por fim, é preciso que haja nas diferentes 
unidades da federação brasileira - ainda em 
atenção à exigência constitucional de estabe-

lecimentos prisionais distintos em razão do 
sexo do encarcerado - locais próprios ao cum-
primento de penas para mulheres nos diver-
sos regimes prisionais (fechado, semi-aberto 
e aberto). O assunto é melhor dissecado quan-
do do estudo do direito à igualdade, em item 
próprio.

1.1 Principais direitos fundamentais da mulher 
encarcerada e propostas de aplicabilidade

Não há nenhuma dúvida de que a aplicação 
de uma pena (mormente a prisão) traz ínsita 
a necessidade de restrição de determinados 
direitos, como uma forma de dar cumprimen-
to às finalidades estabelecidas para a resposta 
penal do Estado ao cometimento de infrações. 
Assim, com o intuito de promover, a um só 
tempo, a retribuição (repressão), prevenção 
(especial e geral), intimidação e ressocializa-
ção (reeducação), o Estado retira do indivíduo 
uma parcela de seus direitos, normalmente re-
lacionados com a liberdade.

Entretanto, a maioria dos direitos fundamen-
tais – concretizações ou densificações do 
princípio fundamental da dignidade humana 
– permanece na titularidade do encarcerado. 
Foi com esta visão que o legislador de 1984 
estabeleceu no art. 3º da Lei de Execução 
Penal (LEP): “Ao condenado e ao internado 
serão assegurados todos os direitos não atin-
gidos pela sentença ou pela lei”.

Na realidade prisional, contudo, o que se veri-
fica é um sedimentado histórico de desrespei-
to aos direitos fundamentais que permanecem 
na titularidade do homem preso. Este, diante 
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de nossa realidade carcerária, converte-se, as-
sim, em um mero objeto sobre o qual recai 
o poder punitivo estatal, sendo desprezados 
praticamente todos os seus outros direitos 
fundamentais. 

Nesse momento, portanto, passa-se a apre-
ciar os principais direitos fundamentais, tan-
to em importância, quanto por serem os mais 
flagrantemente desrespeitados pelo Estado, 
quando da aplicação da pena privativa de li-
berdade. A meta é, ao final, apresentar propos-
tas para que o ambiente prisional não se torne, 
como advertem Fragoso; Catão e Sussekind 
um “território no qual as normas constitucio-
nais não tenham validade” (FRAGOSO,CA-
TÃO, SUSSEKIND,1980).

1.1.1 - Direitos à Integridade Física e Moral

O principal tema previsto constitucionalmen-
te com relação à proteção da integridade fí-
sica e moral dos indivíduos é a vedação ve-
emente à tortura e qualquer outro tratamento 
desumano ou degradante. Nesse sentido dis-
põe o inciso III do art. 5º. da Constituição Fe-
deral: “ninguém será submetido a tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante”. Este 
dispositivo constitucional buscou inspiração 
no art. 5º da Declaração Universal dos Direito 
Humanos, promulgada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 10 de dezembro 
de 1948, que está assim redigido: “ninguém 
será submetido a tortura, nem a tratamento ou 
castigo cruel, desumano ou degradante”.

O Estado, ao aplicar a pena, não se transfor-
ma em titular da disponibilidade sobre a in-

tegridade física e moral do preso, posto que 
a Constituição protege, indistintamente, todo 
os indivíduos, brasileiros e estrangeiros, em 
qualquer circunstância.

A acepção da palavra tortura foi delineada 
pela Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), como verdadeiro guia 
a orientar as diversas ordens jurídicas nacio-
nais que, com a mesma veemência, conde-
nam qualquer forma de tratamento desumano 
ou degradante. Com efeito, define a ONU no 
art. 1º da Convenção contra a tortura e outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes, adotada pela Resolução nº 39/46 
da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 
10 de dezembro de 1984:

Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos 
agudos, físicos ou mentais, são infligidos in-
tencionalmente a uma pessoa, com o fim de 
obter, dela ou de terceira pessoa, informações 
ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou 
terceira pessoa tenha cometido ou seja sus-
peita de ter cometido, de intimidar ou coagir 
essa pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer 
motivo baseado em discriminação de qualquer 
natureza; quando tais dores ou sofrimentos são 
infligidos por funcionário público ou qualquer 
outra pessoa no exercício de função pública, ou 
por sua instigação, ou com seu consentimento e 
aquiescência. Não se considerará como tortura 
as dores ou sofrimentos que sejam conseqüên-
cia unicamente de sanções legítimas, ou que 
sejam inerentes a tais sanções ou delas decor-
ram. (online) 

Da mesma maneira, o inciso XLIII do art. 5º 
da Constituição equiparou a tortura a crime 
hediondo, localizando-o dentre os mais gra-
ves crimes no Brasil, com a aplicação de se-
vero tratamento penal e processual penal. Tal 
previsão já mostra o posicionamento intransi-
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gente do legislador constituinte para com atos 
de tortura. A lei ordinária disciplinadora des-
se dispositivo constitucional foi exatamente a 
de nº 8.072/90 de 25 de julho de 1990 (Lei 
dos Crimes Hediondos). Posteriormente, em 
7 de abril de 1997, foi editada lei específica 
para tipificação e repressão ao crime de tor-
tura. Recebendo da doutrina o nome de Lei 
de Tortura, a Lei nº 9.455/97 estabeleceu as 
diversas formas como pode se apresentar este 
abominável delito. 

A Lei 9.455/97 estabelece também norma es-
pecífica relacionada à repressão de crimes de 
tortura praticados contra pessoas em cumpri-
mento de pena privativa de liberdade. Assim 
dispõe o § 1º do art. 1º deste diploma legal: 
“Na mesma pena incorre quem submete pes-
soa presa ou sujeita a medida de segurança a 
sofrimento físico ou mental, por intermédio 
da prática de ato não previsto em lei ou não 
resultante de medida legal”. Ademais, estabe-
lece como causa de aumento de pena (de um 
sexto a um terço) o fato de ter sido o crime 
cometido por agente público (art. 1º, §4º, I).

Não é vã esta preocupação do legislador – 
tanto constituinte quanto infraconstitucional 
– em dar tratamento específico à repressão à 
tortura. Infelizmente, no Brasil ainda é cons-
tante a sua utilização como instrumento para 
a consecução dos mais diversos fins, com des-
taque para a tortura-persecutória e a tortura-
-castigo, normalmente levadas a efeito contra 
as pessoas sob custódia do Estado, seja em 
caráter provisório, seja para cumprimento de 
pena privativa de liberdade. 

Neste sentido, o relatório anual de direitos 
humanos da ONU (publicado em 11 de ja-
neiro de 2007) denunciou o Brasil como país 
onde ainda vigoram as mais variadas formas 
de tortura. Sobre o assunto, noticiou o Jornal 
O POVO, na data de 12 de janeiro de 2007, 
na página 2 (Ano LXXX, Edição nº 26.179): 
“No subitem tortura, presente no relatório, 
mais uma vez a polícia brasileira foi alvo de 
críticas da ONU”. 

Passados 7 anos a situação não mudou: o Hu-
man Rights Watch divulgou em sua página na 
internet que, de acordo com o relatório anual 
de direitos humanos da ONU, de 2014, no que 
se refere ao Brasil: “A tortura é um proble-
ma crônico em delegacias de polícia e cen-
tros de detenção. A Subcomissão das Nações 
Unidas para a Prevenção de Tortura e Outros 
Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradan-
tes informou que recebeu relatos “repetidos e 
consistentes” de presos sobre espancamentos 
e outros maus-tratos durante a custódia poli-
cial”(online) 

Importante salientar, igualmente, que a ve-
dação à tortura é apenas a mais visível face 
do direito à integridade física e moral. Desse 
modo, qualquer manifestação desproporcio-
nal do rigor disciplinar que caracteriza uma 
instituição prisional, conforme já discutido, 
que represente atentado à integridade física 
ou moral dos encarcerados, deve ser rechaça-
da por atentatória a este direito fundamental. 
Assim, a aplicação de castigos violentos, des-
propositados, vexatórios, indignos ou despro-
porcionais à falta cometida pelo preso – bas-
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tante comuns em nosso sistema prisional – é 
flagrantemente contrária à preservação desta 
faceta da dignidade humana.

Por fim, tomando por base as condições dos 
estabelecimentos prisionais, mormente no to-
cante à superlotação e condições sanitárias, 
não há como escapar à constatação de que 
estes representam claro atentado à vedação 
constitucional do tratamento degradante (art. 
5º, III, CF/88), entendido como aquele avil-
tante, humilhante, restritivo da dignidade. 

1.1.2   Direito à Intimidade

A previsão constitucional basilar deste direito 
fundamental encontra-se no art. 5º, X, da nos-
sa Carta Magna, que dispõe: “são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indeniza-
ção pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação”. Também no âmbito inter-
nacional, está reconhecida a proteção a este 
direito, pela previsão do art. 12 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, promulgada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
com a seguinte redação: “Ninguém será sujei-
to a interferências na sua vida privada, na sua 
família, no seu lar ou na sua correspondência, 
nem a ataques à sua honra e reputação. Toda 
pessoa tem direito à proteção da lei contra tais 
interferências ou ataques”.

Os estudos relacionados com este direito 
constitucional tendem a destacar sua faceta 
destinada a proteger os indivíduos da interfe-
rência indevida da mídia que, sob o escudo 
da liberdade de expressão e informação, cada 

dia invade mais a esfera íntima da pessoa. 
Como é evidente, somente quando se estabe-
lece uma rota de colisão entre a liberdade de 
expressão e o direito à intimidade, é que este 
ganha o relevo devido. Neste momento sur-
gem as vozes contrárias à intromissão ilícita 
na vida privada.

No entanto, este direito fundamental tem con-
tornos muito mais amplos e deve ser invocado 
em qualquer situação de intromissão indevida 
de terceiros a um espaço individual da pessoa, 
mormente quando praticada pelo Estado. Este 
espaço abrange não só as relações de trato ín-
timo do indivíduo, mas também os relaciona-
mentos familiares, de amizade e sociais.

Este é um dos direitos mais atingidos pela 
aplicação da pena privativa de liberdade. 
Com efeito, o encarcerado, ao precisar ser 
submetido a constante vigilância para o bem 
da disciplina prisional, bem como com o in-
tuito de evitar fugas, sofre interferência direta 
em seu direito de intimidade. Ressalte-se que 
esta interferência, quando mantida dentro de 
critérios de proporcionalidade, mostra-se ne-
cessária para que a pena possa cumprir suas 
finalidades, para a manutenção da ordem so-
cial turbada pela ação criminosa do indivíduo 
agora encarcerado.

Entretanto, saliente-se que a aplicação da 
pena de prisão não tem o condão de afastar 
por completo a incidência do direito à inti-
midade. Este permanece incólume na parcela 
não atingida pela já citada necessidade de ma-
nutenção da disciplina prisional. Assim, a in-
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tromissão na esfera individual do preso deve 
ser somente aquela necessária e suficiente 
para garantir a finalidade da pena. Qualquer 
atuação que ultrapasse este intuito será aten-
tatória a este direito fundamental e como tal 
deve ser veementemente repudiada.

Como exemplos de práticas condenáveis nes-
ta seara, podem-se citar excessos na utiliza-
ção de câmeras para vigilância dos reclusos. 
Logicamente que estas são necessárias para 
que haja um controle da situação do presídio, 
visando, inclusive, a proteção do próprio pre-
so contra agressão perpetrada por outros pre-
sos ou, principalmente, por agentes do Estado 
encarregados de sua custódia. Entretanto, o 
local de colocação e a quantidade destes ins-
trumentos de vigilância não devem ir além do 
necessário para esta finalidade. 

De fato, o preso deve contar com um espaço 
de atuação individual que não sofra qualquer 
interferência, mesmo que com intuito de vigi-
lância. Neste espaço podem ser incluídas as 
visitas de familiares, íntimas, ou do procura-
dor judicial do apenado.

Da mesma forma, pode ser considerada aten-
tatória a este direito fundamental a superex-
posição midiática da pessoa reclusa, princi-
palmente quando esta vem impregnada de 
caráter ridicularizador da figura do preso. É 
fato que a veiculação de notícia relacionada 
à prática de crimes ou mesmo das condições 
em que são cumpridas as penas de prisão no 
Brasil é importante do ponto de vista infor-
mativo e mesmo com a finalidade de melhoria 

da realidade. Todavia, quando esta exposição 
carrega também o intuito de execrar publi-
camente o criminoso ou expô-lo ao ridículo, 
acaba representando grave violação do direito 
à intimidade deste. Sem esquecer que este cri-
minoso deverá receber a punição prevista em 
lei para o delito cometido, não sendo neces-
sária qualquer sanção adicional, representada 
pela execração pública. No mesmo passo, tal 
forma de agir dos meios de comunicação re-
presenta inquestionável atentado ao direito à 
imagem da pessoa, encartado no inciso X do 
art. 5º. da Constituição Federal de 1988.

Em estabelecimentos femininos este direi-
to deve ser apreciado de forma ainda mais 
cuidadosa visto que, conforme já aludido, a 
mulher encarcerada incorpora papéis sociais 
diversos, geralmente relacionados à sua con-
dição de mãe. Seu espaço de intimidade tor-
na-se, portanto, mais amplo, na medida em 
que deve incluir o contato mais fraterno e li-
vre de interferências com seus filhos. Do mes-
mo modo, a mulher tem culturalmente uma 
conduta mais recatada, sendo mais suscetível 
à interferência em sua vida privada. Sua in-
timidade é, por essa razão, mais “sensível” a 
indevidas investidas.

É imprescindível, portanto, que os locais de 
encarceramento da mulher contem com es-
trutura adequada à proteção de tão particular 
condição de intimidade. Os locais de conví-
vio com os filhos, maridos e companheiros 
das encarceradas devem caracterizar-se pela 
discrição e ausência de agentes de disciplina 
prisional, a fim de possibilitar às presas o de-
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sejado contato com seus entes queridos, em 
atenção ao seu direito de intimidade e prote-
ção à vida privada, elementos indispensáveis 
para um cumprimento de pena digno.

Ainda atentos à especial condição da mulher 
no tocante à proteção de sua intimidade, apon-
tam-se, para eloquentemente condenar, as vis-
torias feitas nestas detentas quando estas pre-
cisam deslocar-se para audiências, hospital ou 
para visita íntima aos seus companheiros tam-
bém reclusos. É fato que esta vistoria é neces-
sária em virtude da conhecida incidência de 
transporte de drogas, armas e celulares para o 
interior dos presídios, entretanto, é importan-
te verificar a forma como ela é realizada, a fim 
de que não o seja de forma desproporcional, 
a ponto de representar atentado à intimidade 
dos presos. 

No tocante às mulheres, há relatos de que tal 
ocorre de maneira extremamente vexatória, 
visto que invade desnecessariamente a sua 
esfera mais íntima, por meio de métodos que 
vão desde a retirada de toda a roupa da de-
tenta até a colocação de instrumentos em sua 
vagina. Há, neste particular, invasão indevida 
ao direito de intimidade sob o pretenso argu-
mento de combate a práticas ilícitas, normal-
mente transporte de drogas.

1.1.3 Direito à Igualdade

Na ordem jurídica brasileira, o direito à igual-
dade é o primeiro enunciado constante do ar-
tigo que abre o elenco dos direitos individuais 
e coletivos, no título constitucional destinado 
aos direitos fundamentais (Título II). Assim 

dispõe o art. 5º: “Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, ga-
rantindo-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” (grifo 
nosso). 

A Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, promulgada pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), em vários momentos 
também trata de albergar este direito funda-
mental, demonstrando a enorme preocupação, 
no âmbito internacional, com a igualdade en-
tre as pessoas dos mais diversos Estados, aqui 
tratados todos como “homens do mundo”, e 
não de uma pátria específica. Assim, em seu 
artigo inaugural, reza: “Todos os homens nas-
cem livres e iguais, em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência e devem 
agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade”. 

No mesmo sentido, a primeira parte do art. 
2º: “Toda pessoa tem capacidade para go-
zar os direitos e as liberdades estabelecidas 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, reli-
gião, opinião política, ou de qualquer outra 
natureza, origem nacional ou social, rique-
za, nascimento, ou qualquer outra condição.” 
Semelhante ao enunciado no artigo 5º, caput 
de nossa Constituição, é o art. 7º da Carta da 
ONU: “Todos são iguais perante a lei e tem 
direito, sem qualquer distinção, a igual pro-
teção da lei. Todos têm direito a igual prote-
ção contra qualquer discriminação que viole a 
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presente declaração e contra qualquer incita-
mento a tal discriminação”.

Avulta de todas estas disposições legislativas 
a necessidade de afastar quaisquer formas de 
discriminação injustificada. Logo, todos os 
indivíduos devem ter tratamento idêntico pela 
lei, de acordo com critérios preestabelecidos 
pelo ordenamento, sem que haja preferências 
infundadas em benefício de uns e em detri-
mento de outros, colocados na mesma situa-
ção jurídica. Isto porque há situações em que 
o tratamento desigual é necessário exatamente 
para observar as peculiaridades das situações 
desiguais. É dessa forma que se manifesta a 
equidade: tratamento desigual, de situações 
desiguais, na medida de suas desigualdades.

Destaque-se, ainda que todos os esforços da 
República Federativa do Brasil devem ser 
direcionados à consecução não somente da 
igualdade formal, mas também material pois, 
conforme estabelece a Lei Fundamental em 
seu art. 3º, IV, um de seus objetivos funda-
mentais é exatamente “promover o bem de to-
dos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de dis-
criminação”.

As circunstâncias ou condições de caráter 
pessoal do indivíduo não podem ser utiliza-
das para, por si só, anular ou relativizar esse 
direito fundamental.  Por esse motivo diz-se 
que este representa uma condição indispensá-
vel para o exercício regular de outros direi-
tos. Em outros termos, não há como garantir 
a observância dos demais direitos fundamen-

tais se faltar a base representada pelo direito à 
igualdade de tratamento.

Estabelecidas as formas de manifestação do 
direito à igualdade, é mister que se fixem as 
condições em que este se apresenta no am-
biente prisional. Desse modo, tem-se por le-
gítimo o tratamento desigual dos presos em 
determinadas situações, como decorrência 
de sua condição de cumpridores de uma re-
primenda penal. Entretanto, não pode esta 
condição ser alegada para que haja discrimi-
nação superior à condizente com a finalidade 
da pena. 

O fato de um indivíduo estar preso não im-
plica que deverá, em todas as circunstâncias, 
receber tratamento diferenciado, mormente 
quando tal implique em desconsiderar sua 
dignidade humana. Isto porque o âmbito de 
proteção deste direito fundamental alcança a 
vedação a discriminações de qualquer nature-
za. Desse modo, desde que estas sejam infun-
dadas, despropositadas ou desproporcionais, 
devem ser rechaçadas por atentatórias aos li-
mites imanentes a este direito.

Além da impossibilidade de haver discrimi-
nações dos presos em relação aos indivídu-
os não presos, há que se destacar, ademais, a 
impossibilidade de tratamento desigual entre 
os presos. Dessa forma, não pode haver fa-
vorecimentos (ou restrições) a certo grupo de 
presos em razão de sua condição social ou 
mesmo por razões de nacionalidade, raça, cor, 
religião etc.

Esta exigência não é desatendida com o esta-
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belecimento de tratamento diferenciado para 
os presos como decorrência do princípio de 
individualização da pena. Nesta hipótese, o 
tratamento é diferenciado por exigência deste 
outro princípio constitucional, com o intuito 
de, atentando-se para condições peculiares de 
cada indivíduo, aplicar-se medidas mais ade-
quadas à sua reeducação e reinserção social. 
Assim é que se afigura possível, por exemplo, 
um tratamento diferenciado em razão da ida-
de ou da personalidade de cada preso.

Um outro momento de manifestação do prin-
cípio da igualdade pode ser observado no in-
ciso I do art. 5º da Constituição Federal: “I 
- homens e mulheres são iguais em direitos 
e obrigações, nos termos desta Constituição”. 
O legislador constituinte, dessa maneira, co-
aduna-se com o reconhecimento dos direitos 
à igualdade da mulher em relação ao homem, 
procurando estabelecer paridade de tratamen-
to a todos os seres humanos, independente-
mente de seu sexo, superando, portanto, sécu-
los de discriminação às mulheres.

Por outro lado, não quer significar este dispo-
sitivo constitucional que homens e mulheres 
receberão idêntico tratamento em todas as si-
tuações. Este somente será exigível se hou-
ver igualdade de condições materiais entre os 
dois sexos, no caso concreto. Se, ao contrário, 
houver situação de desnível, o tratamento de-
verá ser desigual com a finalidade de aplainar 
as desigualdades materialmente existentes. 
Jamais poderá haver, contudo, tratamento di-
ferenciado com o intuito de estabelecer privi-
légios injustificados em benefício de um sexo 

e em prejuízo do outro. 

Infelizmente, no sistema prisional brasileiro, 
ainda são muitas as manifestações discrimi-
natórias em relação à mulher. Não bastasse a 
sobrecarga com o estigma que a acompanha 
de forma ainda mais violenta2, a mulher presa 
tem de conviver com um sistema de bases ni-
tidamente machistas, em cujo interior somen-
te sobrevivem seres embrutecidos, aptos a vi-
ver em um ambiente de repressão e violência.

Conforme observado, a primeira e mais vi-
sível manifestação da discriminação em re-
lação às mulheres no sistema prisional é a 
inexistência de estabelecimento apropriado 
a receber mulheres que alcançaram o regime 
semi-aberto de cumprimento de pena. Assim, 
as presas demonstram aptidão para alcançar o 
regime de semi-liberdade, preenchendo todos 
os requisitos legais para tanto, mas são obri-
gadas a permanecer recolhidas no estabeleci-
mento destinado às reeducandas em regime 
fechado. 

Na prática, o que ocorre é que o juízo da 
execução criminal reconhece o regime semi-
-aberto para a reeducanda, mas esta permane-
ce sob os rigores do regime fechado, em evi-
dente afronta ao princípio da individualização 
da pena e, escancaradamente, ao direito de 
igualdade. Desse modo, as mulheres acabam 
penalizadas pela omissão do Estado em pro-
ver estabelecimento adequado para abrigar 
mulheres em regime semi-aberto. Sobre a evi-
dente ilegalidade desta situação já decidiram 

2 Sobre a dupla estigmatização que acompanha a 
mulher presa, ver item 2.1 deste estudo.
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reiteradas vezes o STF e o STJ.3

Enquanto não construída a citada unidade 
prisional, a solução que se aponta como mais 
consentânea com os direitos fundamentais é 
a concessão do direito a estas reeducandas 
de permanecerem em prisão domiciliar, com 
a obrigação de recolhimento aos finais de 
semana a uma seção do presídio feminino - 
especialmente destinada para este fim - onde 
seriam ministrados cursos relacionados ao 
objetivo ressocializador da pena. Assim esta-
ria momentaneamente afastada esta evidente 
discriminação - perpetrada pelo Estado - em 
relação às mulheres presas, que recebem tra-
tamento mais gravoso que os homens no cum-
primento de sua pena.

Da mesma forma, o que se verifica como re-
gra no Brasil é a inexistência de estabeleci-
mentos adequados a abrigar mulheres sujeitas 
a medidas de segurança, aplicadas, normal-
mente, quando estas representam perigo à so-
ciedade, mas que são inimputáveis em razão 
de desenvolvimento mental prejudicado. No 
Estado do Ceará, por exemplo, há o Instituto 
Psiquiátrico Gov. Stênio Gomes para abrigar 

3 STF: Regime de cumprimento de pena: concedido 
o regime inicial semi-aberto, não é dado impor a 
permanência do condenado, em regime fechado, à 
espera de vaga em estabelecimento adequado àquele 
menos severo que lhe foi deferido na sentença: 
informada a existência de vaga para o regime semi-
aberto, concede-se parcialmente o habeas corpus para 
que, uma vez preso, seja o paciente imediatamente 
encaminhado ao  estabelecimento adequado à sua 
aplicação (HC 76.930-9-SP, DJU de 26-8-99, p.2).
 STJ: RHC. Regime prisional semi-aberto. Falta de 
vaga em estabelecimento próprio. 1 – A imposição ao 
condenado de regime prisional mais grave, diverso 
daquele que lhe foi imposto pela sentença, sob o 
fundamento de falta de vaga em estabelecimento 
adequado, configura constrangimento ilegal. 2 – 
Precedentes do STJ, RHC nº2.443/SP e RHC 1.731/SP. 
3 – Ordem concedida” (RSTJ 88/2983.

os homens sujeitos à medida de segurança. Já 
as mulheres na mesma situação, quando não 
ficam em um mesmo ambiente daquelas que 
estão em regime fechado (com inefável trata-
mento inadequado à sua condição), são deslo-
cadas para a rede pública de atendimento de 
pessoas com patologias mentais, sob escolta. 

Ambas as soluções são ilegais: a primeira, por 
submeter à reclusão pessoas que, na verdade, 
merecem tratamento médico adequado, em 
um ambiente aparelhado para tanto; a segun-
da, por imiscuir pessoas perigosas ao conví-
vio social (e por isso submetidas a medida de 
segurança) em hospitais que abrigam doentes 
não perigosos, além de forçar o deslocamento 
de escolta especializada para impedir novas 
ações criminosas ou fuga.

Uma outra manifestação do caráter discri-
minatório do sistema prisional dá-se quando 
da realização de visitas íntimas entre com-
panheiros presos. No Estado do Ceará, por 
exemplo, funciona da seguinte forma: o preso 
(homem) preenche um formulário com o ser-
viço social do estabelecimento prisional em 
que se encontra, requerendo a visita íntima de 
sua companheira que está no Instituto Penal 
Feminino. Este “requerimento” é enviado ao 
Serviço Social deste último estabelecimento, 
que comunica seu teor à presa e preenche for-
mulário semelhante. Posteriormente, a Dire-
ção do presídio (ou o defensor público nele 
atuante) solicita ao juiz a autorização da visi-
ta íntima: concedida esta, a mulher é encami-
nhada, sob escolta, para o “pernoite” com seu 
companheiro.



84

Ocorre que não é dado à mulher o direito 
igual de, dirigindo-se ao Serviço Social do 
Penal Feminino, requerer a visita íntima de 
seu companheiro. Em síntese: somente o ho-
mem pode iniciar este procedimento de visi-
tação íntima, valendo-se do Serviço Social do 
presídio masculino, sendo vedado à mulher 
que o faça. E o que pode ser ainda pior, so-
mente a mulher se sujeita ao constrangimento 
de submeter-se à vistoria4 e de ser levada es-
coltada para a visitação íntima, a realizar-se 
no estabelecimento prisional masculino.

Conforme já demonstrado, não cabe mais na 
atual ordem constitucional esta forma fla-
grante de discriminação. Urge que o direito 
à visitação íntima do preso seja exercido de 
igual forma pela mulher, sem que o impeça 
qualquer argumentação apoiada em razões de 
segurança ou qualquer outra. O Estado tem 
obrigação de garantir a estrutura necessária 
para que à mulher seja dado o mesmo direito, 
em obediência ao direito de igualdade, exa-
tamente porque este conta com muito maior 
“peso” que meras conveniências administrati-
vas. 

1.1.4- Direito à Liberdade

Este é o direito com âmbito de proteção mais 
invadido com a aplicação da pena de prisão, 
já que esta foi pensada exatamente como uma 
forma de privar a liberdade como retribuição 
estatal à prática de um delito. Cerceando este 
direito do indivíduo, o Estado, a princípio, 
buscava incutir (nos primórdios, por meio da 
religião), os valores dominantes na sociedade. 
4 Sobre os excessos realizados nas vistorias, em evidente 
afronta ao direito à intimidade, ver item 2.2.2.

Mesmo com a evolução ao sistema progressi-
vo, hoje predominante, a restrição à liberdade 
permanece como ponto fundamental.

Todavia, o direito à liberdade manifesta-se de 
muitas maneiras, não se restringindo ao mero 
direito de livre locomoção. Este, realmente, 
fica tolhido praticamente em sua integralida-
de, visto que o preso é submetido às regras es-
tabelecidas pelo sistema prisional, do qual re-
cebe o necessário para seu sustento, enquanto 
impedido de livremente locomover-se. Esta 
forma de privar a liberdade já foi veemente-
mente combatida por infantilizar o indivíduo, 
tornando-o dependente e inapto a prover a 
própria subsistência quando colocado de vol-
ta ao convívio social5.

Na ordem constitucional brasileira, são verifi-
cadas várias manifestações do direito à liber-
dade, que empresta sua natureza a diversos 
direitos fundamentais. Reiterando o propósito 
de expor apenas os principais contornos da-
queles direitos mais relevantes para o objeto 
de estudo, destacam-se três: a liberdade de ex-
pressão, liberdade de consciência e crença (e 
liberdade religiosa) e a liberdade de reunião. 

Sobre a liberdade de expressão (ou de pensa-
mento) reza o art. 5º em seu inciso IV: “é livre 
a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato”. Na ordem internacional, a De-
claração Universal dos Direitos Humanos, da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 

5 Sobre o processo de infantilização do preso e a 
prisionização, ver GOFFMAN, Ervin. Manicômios, 
prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 2005 e 
THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. Rio 
de Janeiro: Forense, 1991.
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seu artigo 19, preceitua: “Todo homem tem 
direito à liberdade de opinião e de expressão: 
este direito inclui a liberdade de, sem interfe-
rências, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e idéias por quaisquer 
meios e independentemente de fronteiras”.

Segundo ensina Jorge Miranda, trata-se de 
um nítido direito individual, decorrente da 
liberdade de pensamento e representan-
do mesmo uma garantia desta (MIRAN-
DA,1993,p.399-400). Ademais, este direito 
fundamental representa um dos pilares da so-
ciedade democrática, cuja existência pressu-
põe o pluralismo de idéias. 

Este direito fundamental não é tolhido em sua 
plenitude com a aplicação da pena privativa 
de liberdade. Aos presos deve ser garantido o 
direito de livremente exercitar seu pensamen-
to, o que não se limita ao direito de falar o 
que se pensa, mas também o de ouvir, assistir 
e ler. O direito de falar abrange, inclusive, o 
de formular denúncias acerca da situação car-
cerária, bem como o de sugerir mudanças. O 
direito de assistir justifica a negativa do preso 
em presenciar filmes ou espetáculos que não 
considere importante, sem que isto possa im-
portar em aplicação de penalidades. 

Já o direito de ler, ao mesmo tempo em que 
limita a atuação do Estado, que deve estar im-
possibilitado de impedir este exercício, impõe 
a atuação positiva deste, na medida em que 
exige que forneça aos presos o material ne-
cessário (livros, revistas, jornais) para o efe-
tivo exercício desse direito. Com efeito, ve-

rifica-se, neste particular, uma aproximação 
ao direito à informação, que também deve ser 
mantido, apesar da pena de prisão, já que as-
segurado a todos, com base no art. 5º, XIV, da 
Constituição.

No tocante à liberdade religiosa, esta vem 
encartada em dois incisos do art. 5º de nos-
sa Constituição, a saber: “VI - é inviolável a 
liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos reli-
giosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias” e “VIII 
- ninguém será privado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de convicção filosófica 
ou política, salvo se as invocar para eximir-se 
de obrigação legal a todos imposta e recusar-
-se a cumprir prestação alternativa, fixada em 
lei”.

Como paradigma de extensão desse direito 
fundamental, dispõe a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, da Organização das 
Nações Unidas (ONU), através de seu artigo 
18: “Todo homem tem direito à liberdade de 
pensamento, consciência e religião; este direi-
to inclui a liberdade de mudar de religião ou 
crença e a liberdade de manifestar essa reli-
gião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo 
culto e pela observância, isolada ou coletiva-
mente, em público ou em particular”.

De acordo com a doutrina de Ribeiro, a liber-
dade religiosa abrange a liberdade de crença 
(o direito de escolher em que se acredita) e 
a liberdade de culto (exteriorização da liber-
dade religiosa, direito de cultuar sua religião 
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pelos rituais próprios). (MIRANDA,1993, 
p.399-400) . Para que haja liberdade religiosa, 
é imprescindível que seja prevista a liberda-
de de consciência, ou seja, a possibilidade de 
acreditar ou não. 

Esse direito fundamental assegura aos seus 
administrados a possibilidade de livremente 
adotar as crenças e professar os cultos que lhe 
aprouverem, como também o direito de em 
nada crer. Representou um avanço da forma-
ção do Estado moderno, em sua fase de eman-
cipação em relação ao poder da Igreja, o que 
redundou no Estado laico, desvinculado dos 
dogmas religiosos.

No âmbito do sistema prisional, há que ser 
respeitada esta liberdade religiosa em sua 
integralidade. Assim, os cultos religiosos 
nestes estabelecimentos não devem ser 
de presença obrigatória, nem deve haver 
aplicação de sanções de qualquer natureza 
para aqueles que não concordarem em 
participar dos cultos promovidos pela Direção 
do estabelecimento prisional. 

Por outro lado, a par deste dever de não interferência 
na escolha da crença de cada indivíduo, ao Estado 
cabe criar condições para materializar a realização 
de cultos das mais diversas religiões professadas 

pelos internos, como forma de garantir a 
aplicabilidade da liberdade de religião, 
mormente na faceta referente à liberdade de 
culto. Assim, o legislador constituinte, com 
vistas a promover esta prestação material 
do Estado, e ademais, atento à dificuldade 
de exercício da liberdade religiosa no 
interior de entidades de internação coletiva, 

estabeleceu no art. 5º, VII: “é assegurada, 
nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva”. Esta norma, apesar de 
sua natureza eminentemente programática, 
tem o condão de fomentar a prestação de 
assistência religiosa nestes estabelecimentos 
(dentre os quais se enquadram o presídio e a 
penitenciária), pelas mais diversas religiões. 
Não há nesta disposição qualquer afronta 
à laicização do Estado brasileiro, visto que, 
neste inciso constitucional, está previsto um 
direito individual e não uma imposição estatal. 

Na realidade, de nada adiantaria garantir a 
liberdade religiosa sem que o preso tivesse 
condições de se congregar com os demais 
praticantes de seu credo, por meio do ritual 
próprio de sua religião. Destarte, não cabe 
ao Estado somente abster-se de embaraçar 
a liberdade religiosa, mas também prover 
o estabelecimento de condições de abrigar 
os cultos das mais diversas religiões, sem 
privilégio de umas em detrimento de outras. 
Nesse sentido, determina a LEP em seu art. 
24 e parágrafos. 

No tocante à liberdade de reunião, a 
Constituição Federal estabelece no art. 5º, 
“XVI - todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido prévio aviso à autoridade competente”. 
Na mesma linha - e com o mesmo intuito - é a 
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previsão da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em seu artigo 20: “I - Todo homem 
tem direito à liberdade de associação pacífica; 
II – Ninguém pode ser obrigado a fazer parte 
de uma associação”.

Mesmo no âmbito de um estabelecimento 
prisional, este direito fundamental deve 
encontrar aplicabilidade. Com efeito, apesar 
do poder disciplinar, que recai sobre os presos 
como uma forma de manter a ordem interna 
e evitar as fugas, deve ser assegurado aos 
internos o direito de comunicação entre eles, 
embora o exercício deste direito não seja tão 
amplo como o verificado extra muros. 

Dessa forma, não basta, por exemplo, o 
“prévio aviso à autoridade competente” para 
que a reunião se realize. É mister que esta 
aconteça dentro de um período compatível 
com as atividades normais do estabelecimento 
prisional, mas com tempo e liberdade 
suficientes para que haja manifestações lícitas 
do pensamento dos encarcerados, mesmo que 
estas representem reivindicações por melhores 
condições de sobrevivência no cárcere.

Ao impedir ou dificultar o exercício desse 
direito fundamental dos presos, o Estado abre 
um espaço a ser ocupado por organizações 
como o Primeiro Comando da Capital 
(PCC), que surgem com o intuito declarado 
de congregar opiniões dos presos na luta 
por melhores condições de vida na prisão, 
e acabam transformando-se em poderosas 
organizações criminosas, com ramificações 

entranhadas, inclusive no Poder Público. 
Diante desse quadro, estas organizações 
criminosas encontram o ambiente perfeito 
para a arregimentação de novos adeptos: 
um sistema prisional falido, que não dá 
alternativas de vida aos seus egressos. 
No vácuo deixado pelo Estado, emergem 
manifestações de autotutela, contrapostas à 
ordem legítima estabelecida.

1.1.5 Direito à Saúde

 O direito à saúde é também um dos 
direitos de segunda dimensão ou geração, e 
está previsto também no já citado art. 6º da 
Constituição Federal brasileira. Este direito 
fundamental, da mesma maneira, recebeu 
tratamento especial do constituinte brasileiro 
de 1988, que lhe dedicou seção específica no 
texto constitucional (Seção II do Capítulo 
II do Título VIII). Os artigos 196 a 200 da 
Constituição compõem a forma como o 
Estado tratará as ações garantidoras da saúde 
da população brasileira. Por representar 
autêntico direito social, o direito à saúde 
também carrega a exigência de prestações 
positivas do Estado para sua efetivação. 

No plano internacional, no mesmo diapasão, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
promulgada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), em seu art. 25, primeira parte, 
determina:

I - Todo homem tem direito a um padrão de 
vida capaz de assegurar a si e a sua família saú-
de e bem-estar, inclusive alimentação, vestuá-
rio, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis, e o direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, 
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viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência em circunstâncias fora 
de seu controle (online).

O ponto comum da disposição internacional e 
de nossa ordem interna é a preocupação com 
a manutenção de uma vida saudável, seja a 
partir de medidas preventivas, seja pela ado-
ção de medidas curativas. O fato é que am-
bas visam à preservação da vida humana e da 
integridade física e mental das pessoas. Em 
outras palavras, o direito à saúde está direta-
mente conectado com o direito a estes dois 
últimos bens. Indiscutível, portanto, sua fun-
damentalidade material (no sentido adotado 
para este estudo, de ligação ao princípio fun-
damental da dignidade da pessoa humana).

O direito à saúde reveste-se de dupla confor-
mação, como característica de seu âmbito de 
proteção. No tocante à sua dimensão defen-
siva, há que se destacar, igualmente, a veda-
ção ao Estado de retroceder na proteção a este 
direito fundamental. Em outros termos, não 
pode haver elaboração legislativa tendente a 
desconstituir direitos e garantias já formula-
dos em proteção à saúde dos indivíduos. Tra-
ta-se do que a doutrina chama de vedação de 
retrocesso em matéria de direitos fundamen-
tais.

Ressalte-se, ainda, que o direito à saúde é 
extensivo a todos os homens, brasileiros e 
estrangeiros, não havendo qualquer possibili-
dade de discriminação em sua aplicabilidade. 
Sobre este assunto assevera Ingo Sarlet:

No caso específico da saúde, como, de resto, 
ocorre com uma série de outros direitos funda-
mentais, parece elementar que, por sua direta 

ligação com o próprio direito à vida e com o 
direito à integridade física e corporal, que, por 
sua natureza, são direitos de todos (e de qual-
quer um), nos encontramos também diante de 
um direito de toda e qualquer pessoa humana, 
brasileira ou não ( SARLET, 2002, p.91).

No âmbito do sistema prisional, portanto, há 
que se garantir sua observância da mesma ma-
neira. Apenados com restrição a parcelas de 
sua liberdade, os encarcerados merecem res-
peito à sua vida e integridade física e corporal, 
o que representa, em última análise, respeito 
ao seu direito fundamental à saúde. Sempre 
tendo-se em mente que tal deve ocorrer com 
atenção às duas categorias que se fundem nes-
te direito: a defensiva e a prestacional. 

Portanto, o preso deve estar protegido contra 
ingerências indevidas de particulares e princi-
palmente do Estado em sua saúde, bem como, 
a um só tempo, ser alvo de políticas públicas 
aptas a impedir a incidência de doenças no 
ambiente carcerário e capazes de curar as en-
fermidades que eventualmente acometam os 
habitantes desses estabelecimentos.

Como cediço, as atuais condições do siste-
ma prisional brasileiro representam gritante 
afronta ao direito à saúde. Convertidos em 
verdadeiros depósitos humanos, as casas de 
custódia (provisórias e penitenciárias) são 
hospedeiros perfeitos à proliferação de uma 
gama considerável de patologias, dentre as 
quais destaca-se a incurável AIDS, sem falar 
em outras doenças sexualmente transmissí-
veis. Por outro lado, os serviços de assistência 
médica desses estabelecimentos são precários 
e inaptos para dizimar tão graves patologias. 
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No que diz respeito às mulheres presas, o 
descaso estatal é ainda mais gritante. De fato, 
a assistência médica destinada às mulheres 
deve ser diferenciada nos estabelecimentos 
prisionais femininos em razão das diferenças 
fisiológicas destas em relação aos homens. 
Por razões óbvias, portanto, é necessário que a 
estrutura do serviço médico destes locais seja 
provida de instalações diferenciadas, mor-
mente para a prevenção e o tratamento das 
enfermidades tipicamente femininas como o 
câncer de mama e as relacionadas ao aparelho 
reprodutor feminino. 

O que ocorre na realidade, contudo é que a 
própria disposição arquitetônica dos estabe-
lecimentos não contempla áreas específicas 
para o atendimento à saúde da mulher, restan-
do apenas improvisações, que são espraiadas 
para os demais fatores ligados a esse tipo de 
assistência. No rescaldo, portanto, o direito à 
saúde é vilipendiado de forma reforçada quan-
do titularizados pelas mulheres encarceradas.

1.1.6 Direito ao Trabalho

Representando importante conquista da hu-
manidade após séculos de lutas da classe tra-
balhadora contra o poder econômico, o direito 
ao trabalho logrou estabelecer-se na maioria 
dos textos constitucionais contemporâneos. 
O direito ao trabalho também encontra pre-
visão no rol dos direitos sociais elencados 
pela Constituição Federal, em seu art. 6º. A 
própria forma de exposição desse direito no 
texto constitucional demonstra a intenção do 
legislador de destacá-lo. De fato, os demais 

direitos fundamentais enunciados no art. 6º 
receberam tratamento somente quando o le-
gislador constituinte expôs os elementos da 
ordem social. Em relação ao direito ao tra-
balho, preferiu explicitar suas concretizações 
logo após a enunciação dos direitos sociais 
(SARLET, 2002,p.91).

Ademais, conforme lembra Ana Neyle 
Holanda, o direito ao trabalho representa 
verdadeiro alicerce do Estado brasileiro, 
posto que a Constituição, ao dispor sobre os 
princípios fundamentais deste, enumerou no 
art. 1º, IV, o valor social do trabalho. Assim, 
toda a atividade estatal e dos particulares deve 
orientar-se pela consideração da importância 
do valor do trabalho6. Por outro lado, como 
uma das bases da ordem econômica do 
Estado brasileiro, encontra-se exatamente 
a valorização do trabalho humano (art. 170, 
caput). Da mesma forma, “a ordem social tem 
como base o primado do trabalho, e como 
objetivo o bem-estar e a justiça sociais”, 
conforme dispõe o art. 193 da Constituição 
Federal. 

O direito ao trabalho no âmbito prisional as-
sume características bastante peculiares. Da 
mesma forma que os demais direitos funda-
mentais, não sendo limitado pela sentença 
penal condenatória, mantém-se como direito 
de reclusos, e reclusas, com a característica 
adicional de exigir uma intervenção estatal 
mais acentuada, com vistas a prover os esta-
belecimentos de locais adequados a abrigar o 

6  HOLANDA, Ana Neyle Olímpio. O direito ao trabalho. 
In: Revista de Pós-graduação. Fortaleza:Universidade 
de Fortaleza. V.1.n.1. dez/1996.p.12
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contingente populacional prisional.

Podem ser indicadas três principais finalida-
des primordiais do trabalho prisional: evitar o 
ócio, fortalecer a ressocialização e diminuir o 
tempo da pena privativa de liberdade. Sobre 
assunto, complementa Mirabete:

O trabalho prisional não constitui, portanto, 
per se, uma agravação da pena, nem deve ser 
doloroso ou mortificante, mas um mecanismo 
de complemento do processo de reinserção so-
cial para prover a readaptação do preso, prepa-
rá-lo para uma profissão, inculcar-lhe hábitos 
de trabalho e evitar a ociosidade (MIRABETE, 
2000, p. 87).

A primeira grande meta do trabalho prisional, 
portanto, está ligada à necessidade de ocupar 
a mente e o corpo dos presos com atividades 
edificantes, evitando que estes, em um am-
biente de isolamento de seus laços sociais, 
envolvam-se na elaboração de novas emprei-
tadas criminosas, que são propícios a surgir 
em um ambiente repleto de pessoas reclusas 
exatamente por envolvimento em atos ilícitos.

Por outro lado, esta ocupação dos presos não 
deve ter apenas esta finalidade, desvinculada 
do objetivo ressocializador da pena. O traba-
lho prisional deve ser, tanto quanto possível, 
útil à formação moral e profissional do pre-
so, com vistas a fornecer-lhe oportunidades 
lícitas de sobrevivência quando este vier a 
deixar o cárcere. Atividades que não repre-
sentem aprimoramento profissional e que não 
encontram receptividade no mercado de tra-
balho devem ser evitadas. É exatamente esta 
a razão do art. 32 da Lei de Execução Penal 
(LEP): “Na atribuição do trabalho deverão 

ser levadas em conta a habilitação, a condição 
pessoal, e as necessidades futuras do preso, 
bem como as oportunidades oferecidas pelo 
mercado”.

Por fim, tem-se que o trabalho prisional fun-
ciona como importante fator de redução da 
pena privativa de liberdade. Tal ocorre atra-
vés do instituto da remição, previsto no art. 
126 da LEP; “O condenado que cumpre pena 
em regime fechado ou semi-aberto poderá 
remir, pelo trabalho ou pelo estudo, parte do 
tempo da execução da pena”. Desse modo, a 
cada três dias de trabalho será abatido um dia 
da pena privativa de liberdade, conforme o § 
1º, II deste mesmo artigo legal. O legislador 
oferece um estímulo ao preso para que este 
abrevie o período de encarceramento, ao mes-
mo tempo em que desenvolve uma atividade 
útil para seu retorno à vida em sociedade7.

Correlato a este direito ao trabalho como for-
ma de abatimento da pena, há a obrigação do 
Estado de prover os estabelecimentos de am-
bientes de trabalho para todos os presos que 
demonstrem interesse em realizar atividades 
laborativas. Se o Estado se omite neste tocan-
te, há, inclusive, posicionamentos doutriná-
rios no sentido de possibilitar a remição mes-
mo se o preso não trabalhar de fato, desde que 
demonstre efetivo interesse em fazê-lo. Neste 
diapasão é o ensinamento de Mirabete:

Afirma-se, por isso, que não se desincumbindo 

7 Destaque-se que a Lei n. 12.433/2011, dando nova 
redação ao art. 126, §1o da LEP, possibilitou a remição de 
pena pelo estudo à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 
(doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino 
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, 
ou superior, ou ainda de requalificação profissional - 
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.
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o Estado de seu dever de atribuir trabalho ao 
condenado, poderá este beneficiar-se com a re-
mição mesmo sem o desempenho da atividade. 
Não cabendo ao sentenciado a responsabilida-
de por estar ocioso, não pode ser privado do 
benefício por falha da administração (MIRA-
BETE, 2000,p.434).

Outra peculiaridade importante relacionada 
ao trabalho prisional é que este é, a um só 
tempo, considerado um direito e um dever do 
preso. Expressa neste sentido é a LEP em seu 
art. 28, que inaugura o capítulo referente ao 
trabalho: “O trabalho do condenado, como 
dever social e condição de dignidade humana, 
terá finalidade educativa e produtiva”. Mais 
incisivo ainda é o art. 31: “O condenado à 
pena privativa de liberdade está obrigado ao 
trabalho na medida de suas aptidões e capa-
cidade”. 

Ademais, a recusa injustificada ao trabalho 
por parte do preso é considerada pela LEP 
falta grave, nos termos do art. 50, VI da LEP, 
sujeitando-o às sanções do art. 53, III e IV, a 
saber, suspensão ou restrição de direitos (in-
clusive a remição já concedida) ou isolamen-
to na própria cela.  A forma assumida pelo de-
ver de trabalhar acaba prejudicando o próprio 
direito ao trabalho, segundo Olga Espinosa:

É possível interpretar a LEP sob o ponto de vis-
ta garantista e afirmar que o exposto na norma 
infraconstitucional não pode se opor à Cons-
tituição Federal nem aos tratados de direitos 
humanos, que reconhecem o trabalho como um 
direito de todo cidadão, mas também como de-
ver social. Acreditamos que o descumprimento 
do dever do trabalho ocasiona não a imposição 
de uma sanção legal, mas simplesmente uma 
sanção moral (ESPINOSA, 2004,p.102-103).

Desse modo, acredita-se, na esteira da doutri-

na da jurista peruana, que o direito ao trabalho 
resta indevidamente maculado quando a este 
é oposto um dever ao trabalho que transcende 
a esfera de dever moral para alcançar o status 
de dever jurídico, com a imposição de san-
ções legais para o seu descumprimento. 

Do mesmo modo, a obrigatoriedade do tra-
balho prisional, conforme percebe João Leal, 
é inadmissível do ponto de vista do direito 
penal democrático, visto que o preso, desde 
que não cause problemas à disciplina, tem o 
direito de optar por uma forma comportamen-
tal divergente daquela ditada pelos padrões ou 
paradigmas dominantes8. Tal posicionamento, 
entretanto, é minoritário, visto que, conforme 
aponta Leal, a maioria da doutrina considera 
legítimas as normas da LEP que estabelecem 
a obrigatoriedade do trabalho do preso, por 
enfatizarem a responsabilidade pessoal deste 
de assumir seu posto na sociedade e contribuir 
com sua força de trabalho ao desenvolvimen-
to de seu grupo social (LEAL,2004,p.123).  A 
sanção jurídica, portanto, seria o preço a pa-
gar pela opção do preso de cumprir sua pena 
de forma diversa daquela prevista nas leis.

Outro elemento a tornar restrito o direito ao 
trabalho no âmbito prisional é a sua não sub-
missão ao regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (art. 28, LEP), o que significa que 
esta atividade laboral desenvolve-se a desco-
berto da proteção assegurada aos trabalhado-
res “em liberdade”. 

8 LEAL, João José. Obrigatoriedade do trabalho 
prisional, regime semi-aberto e trabalho externo 
em face da inexistência de colônia penal. In: Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. N.46. janeiro-
fevereiro de 2004. p. 123.
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Estabelece-se, neste particular, inolvidável 
paradoxo: a legislação que aponta como uma 
de suas finalidades primordiais a reintegração 
social do recluso, ao mesmo passo estabele-
ce tratamento injustificadamente diferenciado 
quanto ao direito ao trabalho realizado no am-
biente carcerário daquele exercido na socie-
dade extramuros. Como reinserir na socieda-
de alguém que enfrentará regras trabalhistas 
no mercado de trabalho diversas das que se 
submeteu quando de seu encarceramento? Eis 
um questionamento a desafiar as atuais políti-
cas de trabalho penitenciário.

A efetividade do direito ao trabalho nos es-
tabelecimentos prisionais femininos enfrenta 
uma dificuldade adicional relevante. Embora 
em nosso sistema prisional homens e mulhe-
res desenvolvam atividades igualmente pre-
cárias, a situação feminina é mais grave, visto 
que, se “na liberdade” a estas mulheres são 
destinadas preferentemente tarefas domésti-
cas, às quais não é dado o devido valor, no 
ambiente prisional, estas são obrigadas a de-
senvolver as mesmas atividades de mínima 
relevância social. 

Conforme anota Olga Espinosa, os progra-
mas de trabalho nos estabelecimentos pri-
sionais femininos fomentam e privilegiam 
atividades domésticas e industriais “próprias 
do sexo” (tecer, bordar, cozinhar, cuidar da 
aparência e fazer confeitaria) (ESPINOSA, 
2004, p.135) Segundo arremata a jurista pe-
ruana, resumem-se à imposição de modelos 
conservadores de feminilidade ou de mulher 

tradicional9. Esta realidade, de acordo com a 
crítica de Lemgruber, “não lhes permite dis-
putar melhores colocações no mercado de tra-
balho ao reencontrar a liberdade”(LEMGRU-
BER,1999,p.146).Destarte, como resultado 
dessa distorção, a finalidade ressocializadora 
da pena fica completamente olvidada.

Submetidas a trabalhos desvalorizados, as 
mulheres presas recebem remuneração ínfima 
pelos trabalhos prestados (quando recebem), 
o que torna ainda mais penosa sua situação no 
cárcere. A maioria dessas mulheres, conforme 
constata Lemgruber, como únicas provedoras 
de sua família, são obrigadas a realizar diver-
sos trabalhos simultaneamente, como único 
meio de auferir quantias que satisfaçam suas 
próprias necessidades e as de seus filhos, ainda 
mais prementes e inadiáveis (id,1999,p.140). 

Assim, o trabalho prisional, que deveria fun-
cionar como elemento de valorização do ser 
humano, como etapa indispensável de sua 
reintegração à sociedade, acaba, nestas con-
dições, servindo a desfazer no recluso a ideia 
de prêmio pela atividade laborativa desenvol-
vida. 

CONCLUSÃO

O fracasso do sistema prisional brasileiro é 
uma evidência inafastável, em razão do des-
cumprimento de suas propaladas promessas 
de repressão, prevenção e ressocialização. 
Ao reverso, o ambiente carcerário representa 
um fator criminogênico de primeira magnitu-
9  Id, 2004,  p. 167.
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de. Gasta-se muito por um sistema que acaba 
aliando-se a tudo que pretende combater. Os 
estudos sobre esse tema vêm, há muito, ocu-
pando os esforços dos doutrinadores, prin-
cipalmente daqueles que se preocupam com 
a efetividade dos direitos fundamentais. De 
fato, este ambiente de total impermeabilida-
de ao respeito da dignidade humana torna-se 
alvo fácil de críticas de todos os matizes, cada 
vez mais contundentes e numerosas. 

Entretanto, a análise dos estabelecimentos 
penais femininos tem ficado à margem des-
ta discussão, por razões várias, que vão des-
de o preconceito puro e simples até a menor 
quantidade de estabelecimentos destinados às 
mulheres. Como estas representam em torno 
de 5% dos encarcerados no Brasil, acabam es-
quecidas pelas políticas públicas específicas, 
bem como pelos debates acadêmicos. 

O resultado desse abandono aparece facilmen-
te para quem se propõe a estudar o ambiente 
carcerário feminino: as mulheres, além de so-
frerem os mesmos problemas que acometem 
os homens, sofrem uma dupla estigmatização 
e recebem uma carga extra de sofrimento por 
terem de se submeter a um sistema que des-
considera sua condição feminina. Esta é a ra-
zão pela qual se buscou, ao longo da pesquisa, 
apontar as mazelas do sistema carcerário bra-
sileiro, mas sempre acompanhadas da discus-
são de gênero, por sua vez atrelada à necessi-
dade de viabilização de mecanismos aptos a 
amenizar este grave problema nacional.  

Nesse contexto, foram expostos os principais 

entraves para uma maior efetividade dos di-
reitos fundamentais listados, bastando que 
haja compromisso verdadeiro com esta meta 
por parte daqueles a quem é dada a compe-
tência de velar pela adequada e justa execu-
ção da pena privativa de liberdade. Assim, os 
direitos à integridade física e moral; à intimi-
dade; à igualdade; à liberdade (tripartido em: 
liberdade de expressão, liberdade de consci-
ência e crença e liberdade de reunião); à saú-
de e ao trabalho, representam as mais visíveis 
faculdades dos encarcerados que são diutur-
namente negados pelo Estado, com o silêncio 
cúmplice da sociedade, obnubilada pelos dis-
cursos inflamados da mass media.

Como saldo de toda a pesquisa, sedimentou-
-se a certeza de que o sistema prisional femi-
nino brasileiro ainda é o âmbito espacial no 
qual prevalece o esquecimento (intencional, 
muitas vezes) dos direitos fundamentais. Res-
ta, portanto, compreendê-lo melhor, por meio 
do estudo de seus fundamentos e finalidades, 
para, a partir de então, engendrar formas di-
ferenciadas de garantir a efetividade desses 
fundamentais direitos.

Assim, enquanto a mente humana não cons-
trói e emprega, na prática, uma forma mais 
eficiente de sancionar todos os delitos, que 
substitua a prisão completamente, urge que 
o cárcere seja um território de efetivo respei-
to ao princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana e de suas densificações: os di-
reitos fundamentais. Somente assim o Estado 
brasileiro poderá realmente auto proclamar-se 
democrático de direito.
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7.
O acesso à justiça 
e ao direito a par-
tir da pobreza: 
em especial, o papel dos 
defensores públicos nessa 
problemática jurídico-social

Nadinne Sales Callou Esmeraldo Paes1

RESUMO

A pobreza, fenômeno social complexo e multi-
facetado, repercute sobremodo na efetivação dos 
direitos fundamentais, dentre estes se destacando 
o acesso à justiça e ao Direito. Este direito funda-
mental será estudado no presente artigo a partir 
de um dos seus precípuos fundamentos, o princí-
pio da igualdade. Serão demonstrados, ainda, os 
principais obstáculos à sua efetivação pelos mais 
pobres, oportunidade em que expor-se-ão os en-
traves de índole econômica, social e cultural que 
se opõem em face dos mais vulneráveis. A seguir, 
proceder-se-á à caracterização dos principais mo-
delos desenvolvidos pelos Estados, perspectivan-
do-os no tempo, para que, enfim, seja estudado 
o paradigma brasileiro de Defensoria Pública. Ao 
final, a citada instituição brasileira será qualifica-
da como salutar ferramenta estatal para a imple-
mentação do acesso à justiça e ao Direito e dos 
direitos fundamentais em geral para as pessoas 
economicamente desfavorecidas. 

1 Defensora Pública Estadual no Ceará, Professora de 
Direito Civil e de Direito da Infância e da Juventude 
da Faculdade Paraíso-Ceará. Especialista em Direito e 
em Processo Tributário (Faculdade Leão Sampaio), em 
Direito do Trabalho (Universidade Gama Filho) e em 
Ciências Jurídicas (Universidade do Porto, Portugal), 
Mestre em Ciências Jurídico-Políticas (Universidade do 
Porto, Portugal).

ABSTRACT

Poverty, social complex and multifaceted phe-
nomenon, greatly affects the enforcement of 
fundamental rights, among which stands out the 
access to justice and the law. This fundamental 
right will be studied in this article from one of its 
main foundations, the principle of equality. Will 
be shown, still, the obstacles to its realization by 
the poorest opportunity to be exposed nature of 
economic barriers, social and cultural opposed 
in the face of the most vulnerable. Then it will 
proceed to the exposition of the main models 
developed by states, envisaging them in time, 
so that, finally, is the paradigm studied Brazi-
lian Public Defender. At the end, the aforemen-
tioned Brazilian institution will be classified as 
a salutary state tool for the implementation of 
access to justice and law and fundamental rights 
in general for the economically disadvantaged 
people.

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Acesso 
à justiça. Efetivação. Pobreza. Vulnerabilidade. 
Defensoria Pública. 

Direito a ter direitos: uma prerrogativa básica, que se 
qualifica como fator de viabilização dos demais direitos 
e liberdades. Direito essencial que assiste a qualquer pes-
soa, especialmente àquelas que nada têm e de que tudo 
necessitam. 2

INTRODUÇÃO

Em estudos da ONU capitaneados por Despouy 
e dedicados à especial ligação entre direitos hu-
manos e pobreza, concluiu-se que esta acarreta a 
negação não de apenas um único direito, ou de-
terminada categoria de direitos, mas dos direi-
tos humanos como um todo (DESPOUY, apud 
CASTILHO, 2008, p.153).

Outrossim, quando da XIV Conferência Judi-

2  Trecho de relato do Min. Celso de Mello na ADI 
2.903 julgada em 01.12.2005 pelo Órgão Plenário do 
STF, DJE de 19.09.2008.
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cial Ibero-americana, que teve lugar em Brasília 
durante os dias 4 a 6 de Março de 20083, pes-
quisando-se especificamente o acesso à justiça 
das pessoas em condição de vulnerabilidade, 
percebeu-se que a pobreza, junto a outras causas 
de vulnerabilidade4, repercute ainda, e de forma 
significativamente negativa, na efetivação do ci-
tado direito fundamental, irradiando seus efeitos 
não só no plano econômico, mas nos âmbitos 
social e cultural5. Asseverou-se, àquele azo, que 
esse fenômeno social complexo e multifaceta-
do6 constitui “um sério obstáculo para o acesso à 
justiça especialmente daquelas pessoas nas quais 
também concorre alguma outra causa de vulnera-
bilidade.”7

Ao tempo em que essa problemática é apontada 
como causa da violação de direitos humanos (por-
que as pessoas pobres estão mais vulneráveis e 
suscetíveis a violações nos seus direitos), é, tam-
bém, efeito da violação dos mais fundamentais dos 
direitos, porquanto “ao negar-se, limitar-se ou se 
menoscabar ao ser humano direitos como ao traba-
lho, a um salário adequado, saúde, educação, vida 
digna, se está condenando à pobreza”, de sorte que 

3 Aprovaram-se, naquele azo, cem regras sobre “Acesso 
à Justiça das Pessoas em condição de Vulnerabilidade”, 
as quais passaram a formar documento que, desde 
então, passou a ser conhecido como as “100 Regras 
de Brasília”, cujo texto foi elaborado, com o apoio do 
“Projeto Eurosocial Justiça”, por um Grupo de Trabalho 
constituído no seio da citada Conferência Judicial Ibero-
americana.
4 Regra nº 3. Também foram apontados como motivos 
de vulnerabilidade para o exercício do acesso à justiça: 
a idade, a incapacidade, a pertença a comunidades 
indígenas, a vitimização, a migração e o deslocamento 
interno, o gênero, a pertença a minorias e a privação de 
liberdade.
5  Regra nº 15.
6 O conceito e alcance da pobreza foram especialmente 
maximizados a partir dos paradigmáticos estudos do 
chileno José Bengoa, à frente de comissão especial 
da ONU, ao defender que a extrema pobreza envolve 
problemas nas órbitas econômica (falta de renda), 
política (negação de direitos civis e políticos básicos), 
social e cultural (falta de oportunidades)- (BENGOA 
apud CASTILHO, 2008, p. 157.) A partir do estudo da 
evolução histórico-conceitual que sofreu a pobreza, 
impõe-se a compreensão desta a partir de uma tríplice 
perspectiva, que transborda o aspecto puramente 
econômico para abranger, também, a privação de 
capacidades e a exclusão social. (Cfr. COSTA, 2008)
7  Regra nº 15.

esta promove e perpetua, em última análise, a 
negação de todos os direitos humanos ( Sanchez, 
2011, p. 86).

Ora, ao se perscrutarem as razões pelas quais 
existem os direitos fundamentais, é possível 
constatar que um dos fundamentos axiológicos 
dessa especial categoria de direitos é “a prote-
ção dos mais débeis”8. A esse respeito, ensina 
Ferrajoli  que: “os direitos humanos e com eles 
todo o progresso na igualdade se afirmaram, 
cada vez mais, primeiro como reivindicações 
e depois como conquistas dos sujeitos mais dé-
beis dirigidas a pôr término a suas opressões e 
discriminações.” (FERRAJOLI, 2007, p. 363). 

Com efeito, para os economicamente hipossu-
ficientes, a efetivação do acesso à justiça e ao 
Direito apresenta-se como “ponte” para a conse-
cução da igualdade, na medida em que permitir 
que todas as pessoas invoquem os direitos fun-
damentais dos quais são titulares significa lhes 
deferir um igual respeito, do qual são merece-
doras, simplesmente, pela sua condição de ser 
pessoa.  Propiciar o acesso ao sistema de justiça 
por aqueles carentes de recursos econômicos re-
presenta, destarte, um imperativo de igualdade, 
compreendida esta nas suas perspectivas social, 
efetiva, material e concreta9.

Nesse sentido, o insigne constitucionalista portu-
guês Miranda, fazendo menção ao entendimento 
do tribunal constitucional do seu país quanto a 
essa ilação, sintetiza: “A igualdade dos cidadãos 
importa, no âmbito jurisdicional, quer a igualda-
de de acesso aos tribunais, quer a igualdade pe-
rante os tribunais, o que é se dizer no decorrer 
8  A par deste fundamento Ferrajoli aponta, também, 
a promoção da paz, da igualdade e a proteção da 
democracia. (FERRAJOLI, 2007 p.16) 
9  Conferir ensinamentos nesse sentido  (MIRANDA, 
2008, p. 241-249).
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do processo – igualdade de armas ou igualdade 
processual”10 (MIRANDA, 2008, p.334). 

No mesmo norte, trazem-se à tona as lições de 
Canotilho, que indica que o exercício do aces-
so à justiça deve ser informado materialmente 
pelo princípio da igualdade de oportunidades 
(CANOTILHO, 2003, p.501), o que também é 
seguido por Queiroz, ao invocar jurisprudência 
do Tribunal Constitucional Alemão:

(...) os direitos fundamentais sociais podem não 
dizer respeito a todos os indivíduos da mesma 
forma. Podem dizer respeito exclusivamente a 
quem se encontra numa situação de desvantagem 
de facto, isto é, os sujeitos mais débeis. Neste sen-
tido, os direitos fundamentais sociais exigem não 
uma ‘igualdade’ entendida como ‘universalida-
de’, mas uma ‘igualdade de oportunidades’. Uma 
igualdade cuja realização reclama por diferenças 
de tratamento justificadas ou impostas à luz do 
imperativo da superação ou da limitação das des-
vantagens de facto (QUEIROZ, 2006, p.197). 

Afinal, condicionando-se o exercício dos direi-
tos humanos à situação econômica das pessoas, 
atenta-se contra a mais fundamental caracterís-
tica dessa categoria de direitos, que é a univer-
salidade11. 

1. OBSTÁCULOS AO EXERCÍCIO DO 
ACESSO À JUSTIÇA E AO DIREITO 
PELOS POBRES 

Para os pobres, acessar o sistema de justiça é ta-
refa sobremodo dificultada, não só em face de 
obstáculos econômicos, mas por conta de em-
pecilhos outros, de índole social e cultural que 
contra esses vulneráveis, agigantam-se, na luta 
pela sobrevivência diária. 

Discorrendo especialmente sobre o obstáculo 

10  Ac. nº 497/96, Rel. Cons. Luís Nunes de Almeida, 
2ª Sessão, julgado em 20.03.1996 ( ALMEIDA apud 
MIRANDA, 2008, p.334).
11  Conferir, nesse sentido:  (Sanchez , 2011, p. 85-94).

econômico, Santos constata uma “tripla vitimi-
zação” quando do exercício do acesso à justiça e 
ao Direito pelos pobres: i) porque a justiça civil, 
em geral, é cara, mas se apresenta especialmen-
te dispendiosa para aqueles cidadãos economi-
camente mais débeis; ii) dado ao fato de que 
é justamente nas ações de menor valor (cujos 
protagonistas, normalmente, são pessoas desse 
público de que estamos tratando) onde a justi-
ça se torna proporcionalmente mais cara e iii) 
considerando que o custo econômico adicional 
decorrente da lentidão do processo onera com 
especial gravame as pessoas mais pobres (SAN-
TOS, 2010, p. 168). Por óbvio, pessoas mais 
abastadas, podem, com mais facilidade, pagar 
para litigar, bem como suportar a demora para a 
solução do litígio.

Os entraves que se opõem a que os pobres aces-
sem o sistema de justiça, contudo, não se res-
tringem ao “preço do litígio”12; há outras barrei-
ras a serem suplantadas. Cappelletti e Garth, já 
identificaram os seguintes obstáculos: as custas 
judiciais, as possibilidades das partes e a proble-
mática dos direitos difusos (CAPPELLETTI; 
GARTH, 1988, p. 15-29). 

Especialmente no que atine às possibilidades 
das partes, os citados pesquisadores do Pro-
jeto Florença destacavam que, além do custo 
econômico, recai, sobre o exercício do direito 
fundamental ora estudado, um “custo social e 
cultural” considerável. Fala-se, aqui, em “po-
breza no sentido legal”, assim entendida como 
a “incapacidade que algumas pessoas têm de 
utilizar plenamente a justiça e suas instituições” 
(PROJETO FLORENÇA, 1988, p. 9). 

12 Expressão manejada por  (MORAES; SILVA,1984, 
p. 147).
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A incidência desses obstáculos sociais e culturais 
é também explicada por  Santos, que os com-
preende como decorrentes do fato social de os 
cidadãos mais pobres estarem “mais distantes” 
da administração da justiça. Trata-se de fenô-
meno justificável, segundo o escritor português, 
por várias razões, dentre as quais se destacam: a 
falta de conhecimento por parte daqueles acerca 
dos direitos de que são titulares; a dificuldade de 
estas pessoas reconhecerem nos problemas com 
que se deparam um cunho jurídico; a desconfian-
ça e hesitação em recorrer ao judiciário e as ex-
periências anteriores com a justiça, normalmente 
malsucedidas. A isso, acresce-se o temor de re-
presálias, sem prejuízo de outros complicadores 
importantes, a exemplo do desconhecimento de 
advogados e da distância que medeia o local em 
que vivem os pobres em relação ao local em que, 
normalmente, situam-se os escritórios de advoca-
cias (SANTOS, p.169-170). 

Com pertinência a esses fatores, Cappelletti 
e  Garth, explicam que a falta de “disposição 
psicológica para enfrentar o processo”, muitas 
vezes, decorre da desconfiança em relação aos 
profissionais da advocacia, da complexidade 
dos procedimentos e do ambiente, sobremodo 
formal, em que se imiscuem os operadores do 
direito, tudo a resultar em que o “o litigante se 
sinta perdido, um prisioneiro num mundo es-
tranho”. (CAPPELLETI; GARTH, 1988, p. 
23-24) Seguindo esse mesmo raciocínio, Dias 
esclarece que há custos não-econômicos consi-
deráveis quando se exerce o direito de acessar 
o sistema de justiça, custos esses representados, 
por exemplo, pelo desgaste psicológico a que se 
submetem os envolvidos em situações de con-
flituosidade, pela exposição de suas vidas aos 

tribunais e pela morosidade na aplicação do Di-
reito (DIAS, 2003, p.143).

2. MODELOS DESENVOLVIDOS PELOS 
ESTADOS NA EFETIVAÇÃO DO ACES-
SO À JUSTIÇA E AO DIREITO PARA OS 
POBRES

Esclarece Salvador da Costa que não tem sido uni-
forme a forma de cumprimento pelos Estados da 
obrigação de facultar aos seus cidadãos o acesso 
ao direito e aos tribunais (COSTA, 2008, p.12). 

O exercício do acesso à justiça e ao Direito para 
os pobres se deu, por muito tempo, através da 
atribuição de um munus honorificum aos advo-
gados particulares. Nesse sentido, a prestação 
dos serviços advocatícios em relação aos hipos-
suficientes, por influência dos ideais cristãos, 
impunha-se a título assistencial e caritativo13, 
sem que houvesse o recebimento de qualquer 
contraprestação desses profissionais liberais 
pelo Estado (ALVES, 2006, p. 46).

Considerando a história recente da humanidade, 
relatam Moraes e  Silva (1984, p. 26) que, de 
forma salutar, a França, em 1851, converteu em 
direito aquilo que era só caridade14 através do 
precursor Código de Assistência Judiciária15 ( 
MORAES; SILVA, 1984, p.26). 

A ineficiência da advocacia pro bono, como 
meio exclusivo do desenvolvimento do direi-
13  Em Roma, verbi gratia, a associação dos ideais de 
igualdade, de humanidade e de altruísmo à advocacia, 
contribuiu para consolidar o patrocínio gratuito 
deferido aos necessitados, inspirando, no Digesto, 
uma dupla previsão quanto a este aspecto (MORAES 
;SILVA, 1984, p. 21).
14  Decorrência também da laicização estatal após 
Revolução Francesa de 1789.
15  Trata-se do primeiro código de assistência judiciária 
de que se tem notícia, segundo (ALVES, 2006, p. 144).
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to de acesso à justiça para os economicamente 
mais débeis, demonstrou-se com o tempo e de-
corria, sobretudo, do próprio sistema econômico 
então reinante, onde os advogados mais compe-
tentes e experientes devotavam mais tempo ao 
trabalho remunerado (CAPPELLETTI ; GAR-
TH,1988, p.32). A isso se acresça o desestímulo 
que, fatalmente, acometia os profissionais que, 
por imposição estatal, atendiam aos pobres gra-
ciosamente. A visão da assistência judiciária 
como um “favor legal” vigeu por muitos anos16, 
até que, conforme  Cappelletti e Garth, na Ale-
manha (1919-1923), sob a influência do regime 
social-democrata, estabeleceu-se a obrigação 
de o Estado remunerar os advogados que pres-
tassem assistência judiciária. (CAPPELLETTI; 
GARTH, 1988, p.33-34).Passa a se desenvol-
ver, assim, o sistema Judicare, preconizando, 
num primeiro momento, o ressarcimento dos 
advogados pelos serviços prestados e, posterior-
mente, além do reembolso, uma remuneração 
pelo trabalho desempenhado (ALVES, 2006, p. 
47). De acordo com esse novo sistema, haveria 
um órgão público incumbido de deliberar sobre 
quem deveria ser ou não beneficiado por essa 
prestação assistencial pelo Estado, podendo, 
contudo, o beneficiário escolher o profissional, 
em regra:

A finalidade do sistema judicare é proporcionar 
aos litigantes de baixa renda a mesma represen-
tação que teriam se pudessem pagar um advo-
gado. O ideal é fazer uma distinção apenas em 
relação ao endereçamento da nota de honorários: 
o Estado, mas não o cliente, é quem a recebe  
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 35).

As críticas que se apontam a esse padrão resi-
dem, basicamente, na sua míope visão acerca do 

16 Remonta a essa época a utilização da expressão 
“beneficiário” da assistência judiciária.

quê consiste e alcança o direito fundamental em 
estudo. Com efeito, pelo sistema Judicare é ata-
cada e combatida com sucesso a barreira econô-
mica em relação ao direito fundamental de ace-
der ao sistema de justiça, restando, entretanto, 
incólumes os demais obstáculos outrora iden-
tificados. Ademais, o pobre enquanto classe, é 
ignorado pela visão do sistema Judicare que, em 
síntese, confia àqueles “a tarefa de reconhecer 
as causas e procurar auxílio; não encoraja nem 
permite que o profissional auxilie os pobres a 
compreender seus direitos e identificar as áreas 
em que se podem valer de remédios jurídicos” 
(CAPPELLETTI; GARTH,1988, p. 38).

Com a crise do financiamento do Welfare State, o 
Sistema Judicare foi sofrendo alterações na Europa  
e as mudanças ocorridas no mundo, sobretudo nas 
décadas de 60 e 70 do século XX, tornaram patente a 
ineficiência do regime diante das demandas sociais, 
de maneira que ele foi sucedido, em alguns países, 
pelo Salaried Staff Model, padrão que teve, nos 

Estados Unidos, em meados da década de sessen-
ta do século passado, a sua gênese mais aprimo-
rada (ALVES, 2006, p. 48). 

O citado modelo estadunidense se insere num 
contexto social de “guerra contra a pobreza”, 
onde a efetivação do acesso à justiça e ao Direi-
to passou a ser enxergada como uma importante 
ferramenta para a redução das tensões e das de-
sigualdades sociais. Tratava-se de um sistema 
totalmente novo, que seguia estratégias próprias 
para combater os problemas jurídicos dos mais 
carentes economicamente, transbordando, assim, 
a concepção individual da pobreza outrora vigen-
te (SANTOS, 2010, p. 172). A constitucionalista 
portuguesa Queiroz rememora que o Tribunal 
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Supremo dos EUA, nos anos 60 e 70 do século 
XX, interpretou as cláusulas do equal protection 
e do due process da constituição americana como 
obrigação de o Estado não discriminar os pobres, 
indo em alguns casos mais longe para declarar 
que o Estado tinha o affirmative duty (dever afir-
mativo) de prover aos pobres os recursos para o 
exercício do acesso aos tribunais: “numa pala-
vra o tribunal colocou a eliminação da pobreza 
e a igualdade como ‘pré-condição’ da ‘democra-
cia’.” (QUEIROZ, 2006, p.30) 

As barreiras geográficas e de educação pas-
saram, então, a também ser alvo de combate. 
Desponta, neste sentido, um registro quanto à 
localização dos escritórios de assessoria aos 
pobres, os quais passaram a ser instalados, es-
trategicamente, em sítios com maior número de 
potenciais assistidos. De outra sorte, o pequeno 
porte desses mesmos escritórios se propunha a 
atender a um apelo acolhedor e de informalida-
de, em contraponto à barreira social e cultural 
muitas vezes decorrente da própria estruturação 
(tradicional e formal por demasia) das profis-
sões jurídicas. No mesmo passo, foi fomentada 
a educação jurídica desse mesmo público-alvo 
de assistidos, o que permitiu que Cappelletti e 
Garth  concluíssem:

As vantagens dessa sistemática sobre a do ju-
dicare são óbvias. Ela ataca outras barreiras ao 
acesso individual, além dos custos, particular-
mente os problemas derivados da desinforma-
ção jurídica pessoal dos pobres. Ademais, ela 
pode apoiar os interesses difusos ou de classe 
das pessoas pobres (CAPPELLETTI, GARTH, 
1988, p. 40). 

É possível perceber, nesse sistema de advogados 

assalariados pelo Estado, uma bifurcação na sua 
forma de organização, de maneira que a remu-
neração suportada pelo poder público em favor 
desses profissionais pode se dar de forma direta 
ou indireta, normalmente, neste último caso, me-
diante a interposição de uma entidade não-estatal 
e sem fins lucrativos. Na primeira modalidade, a 
assistência jurídica aos necessitados é, genuina-
mente, pública e oficial, recebendo a nominação, 
normalmente, de Defensoria Pública17. De outra 
sorte, sobretudo quanto à matéria não criminal, 
predomina, naquele mesmo país, a prestação da 
assistência jurídica aos pobres mediante a in-
terposição de entidades não governamentais, as 
quais, normalmente, não perseguem intento lu-
crativo, mas recebem do Estado incentivos. Al-
ves que essas entidades recebem subsídios do Es-
tado para contratar advogados, os quais estarão 
vinculados empregaticiamente àquelas, e não ao 
Estado subsidiador. Reporta-se, aqui, à experiên-
cia dos Neighborhood Law Offices, que grande 
sucesso tiveram na década de 60 do século XX 
no mesmo país  (ALVES, 2006, p.49). 

O modelo de matriz estadunidense serviu como 
parâmetro ao desenvolvimento da assistência 
jurídica gratuita aos pobres na grande maioria 
dos países do continente americano18.

17 Constata-se exitosa experiência norte-americana 
nesse diapasão desde 1914, em Los Angeles, Califórnia 
(MORAES; SILVA, 1984, p. 63), onde profissionais, 
àquela época, já eram selecionados por concurso e 
tinham seus salários estipendiados pelo Estado para 
exercer esse tipo de mister.
18 Embora a Defensoria Pública só seja prevista 
na constituição de oito dos trinta e um estados da 
América Latina (a saber: Brasil, Honduras, Nicarágua, 
Paraguai, Venezuela, México, Panamá e Peru), trata-se 
de instituição presente na grande maioria dos estados 
americanos e caribenhos, a exemplo de Antigua e 
Barbuda, Argentina, Bahamas, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, 
República Domicana, Trinidad Tobago, Uruguai e 
Venezuela.
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3. O PARADIGMA BRASILEIRO DE DE-
FENSORIA PÚBLICA

A criação da Defensoria Pública, no âmbito 
interno, pela Constituição Federal de 198819, 
veio ao encontro dos objetivos eleitos por este 
estatuto jurídico-político em relação ao Estado 
brasileiro20, o qual, democrático e de direito que 
é, proclamou a cidadania e a dignidade da pes-
soa humana como dois dos seus precípuos fun-
damentos21. Conforme o magistério de Martins 
apud  Devisate  a atual Carta Magna recolocou 
o Estado a serviço da sociedade, consolidando o 
perfil de “um Novo Brasil constitucional”, onde 
a Defensoria Pública se insere “para permitir 
que as promessas constitucionais, notadamen-
te em tema de direitos civis, econômicos e so-
ciais, não se torne proclamações vãs, retóricas 
e inconsequentes.22” (MARTINS, apud DEVI-
SATE, 2002, p.286). Teleologicamente, essa 
instituição brasileira se justifica, ainda, em face 
dos seus objetivos, que são: velar pela primazia 
da dignidade da pessoa humana e pela redução 
das desigualdades sociais, afirmar o Estado De-
mocrático de Direito, fazer prevalecer e serem 
efetivados os direitos humanos e garantir os 
princípios constitucionais da ampla defesa e do 

19 Ressalta-se que, anteriormente a esta data, alguns 
estados da federação brasileira, valendo-se da sua 
capacidade de se auto-organizarem, criaram, no âmbito 
dessas unidades federativas, algumas Defensorias 
Públicas, a exemplo do Estado do Rio de Janeiro, onde 
a instituição já existe desde 1954.
20 Em especial, o de construir uma sociedade livre, 
justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem 
como promover o bem de todos (art. 3º, I, III e IV, CFB)
21  Art. 1º, II e III, CFB.
22  Trecho de emblemático voto do Min. Celso de 
Melo prolatado no julgamento da ADI 3643-2 pelo STF 
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, julgada 
em 08.11.06).

contraditório23.

A essa entidade – que compreende a Defensoria 
Pública dos Estados da Federação, a Defensoria 
Pública do Distrito Federal24 e a Defensoria Pú-
blica da União e dos Territórios25, foi confiado 
o mister constitucional de, com exclusividade, 
fazer com que as pessoas economicamente hi-
possuficientes acessem o sistema de justiça, tal 
qual realça o decano Min. do STF  Mello26, em 
simbólico voto: 

De nada valerão os direitos e de nenhum signi-
ficado revestir-se-ão as liberdades, se os funda-
mentos em que eles se apoiam – além de desres-
peitados pelo Poder Público ou transgredidos por 
particulares – também deixarem de contar com 
o suporte e o apoio de um aparato institucional, 
como aquele proporcionado pela Defensoria 
Pública, cuja função precípua, por efeito de sua 
própria vocação constitucional (...), consiste em 
dar efetivi dade e expressão concreta, inclusive 
mediante acesso do lesado à jurisdição do Esta-
do, a esses mesmos direitos, quando titularizados 
por pessoas necessitadas (…) ( MELLO, 2008, 
online). 

Sob esse ângulo, o acesso à justiça dos pobres 
é percebido não só como um tema das ciências 
jurídicas, mas, também, como problemática in-
formada pelas contingências sociais. E, nesse 
sentido, a defensoria brasileira não foi conce-
bida, apenas, direcionada à solução dos litígios 
dos pobres individualmente; há, outrossim, uma 
preocupação que transborda esse enfoque e al-
meja, a longo alcance, tocar o problema na sua 
raiz sociológica. 

23 Art. 3º da LC nº 80/94.
24 Recentemente, a EC nº 69/2012 criou a DP do DF, 
desvinculando-a da União, como era anteriormente; 
dessa forma, hoje, a União apenas é responsável pela 
DP dos Territórios e pela DP atuante no âmbito da 
Justiça Federal, que compreende, por sua vez, a justiça 
federal comum, a eleitoral, a militar e a do trabalho.
25 Art. 134 §1º da CFB e art. 2º da LC nº 80/94.
26 ADI 2.903, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 
01.12.2005, Tribunal Pleno, DJE de 19.09.2008.
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A norma constitucional que dispõe sobre a De-
fensoria Pública27, de matriz aberta, conferiu 
ampla margem de regulamentação ao legisla-
dor infraconstitucional, de forma que este, ao 
disciplinar a carreira por lei, o fez com bastante 
amplitude. Em paradigmática manifestação do 
Min. Pertence28, a assistência jurídica aos neces-
sitados é, apenas, uma “atribuição mínima com-
pulsória da DP”. (PERTENCE, apud  SOUSA, 
2011, p. 44) Destarte, o dispositivo da Carta 
Magna funciona, apenas, como “mínimo consti-
tucional”, não havendo, em consequência, “im-
pedimento que os seus serviços se estendam ao 
patrocínio de outras iniciativas processuais em 
que se vislumbre interesse social que justifique 
esse subsídio estatal” 29. 

À luz do diploma regulamentador da Defensoria 
Pública no Brasil, a LC nº 80/94, a par da atri-
buição típica tradicionalmente incumbida aos 
defensores públicos de prestar orientação jurídi-
ca e exercer a defesa dos necessitados, em todos 
os graus30, estes agentes passaram a titularizar 
funções atípicas, de acordo com as quais o pa-
trocínio defensorial se impõe independentemen-
te da condição de hipossuficiência do beneficia-
do desse serviço público, como a que ocorre, 
verbi gratia, quando o defensor público funcio-
na como curador especial, no âmbito civil31, ou 
como defensor dativo, no plano criminal32. 

Há que ser aduzido que a recente reforma per-

27   Art. 134, CFB.
28 ADI 558-RJ, ainda pendente de conclusão do 
julgamento de mérito no STF.
29 Em consonância com esse entendimento, a LC nº 
80/94, ao listar as atribuições da DP (art. 4º), maneja 
a expressão “dentre outras”, o que referenda o condão 
exemplificativo do rol.
30 Art. 4º, I, LC nº 80/94.
31  Art. 4º, XVI, LC nº 80/94 combinado com art. 9º, 
II, CPC.
32 Art 265, CPP.

petrada na aludida legislação organizacional33 
ampliou ainda mais o feixe de atribuições da 
Defensoria Pública, passando a defini-la como 
“expressão e instrumento do regime democrá-
tico34”, alçando-a à condição de “uma grande 
agência nacional de efetivação da cidadania e 
dos direitos humanos, voltada exatamente para 
quem mais carece, na prática, de cidadania e 
de direitos humanos”, como esclarece Sousa. 
(SOUSA, 2011, p. 11). É assim que, hodierna-
mente, consoante o mesmo autor, a Defensoria 
Pública vem se ocupando de funções institucio-
nais mais amplas e “tendencialmente solidaris-
tas35”, encontrando-se, de igual sorte, compro-
metida com grupos vulneráveis e com pessoas 
vitimadas de formas graves de opressão e vio-
lência.(SOUSA, 2011, p.11). Nesse norte, tra-
z-se ao lume que são funções institucionais da 
Defensoria Pública a defesa dos direitos, indi-
viduais e coletivos, do consumidor36, da criança 
e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora 
de necessidades especiais, da mulher vítima de 
violência doméstica e familiar e de outros gru-
pos sociais vulneráveis que mereçam proteção 
especial do Estado37, bem como a atuação na 
preservação e reparação dos direitos de pesso-
as vítimas de tortura, abusos sexuais, discrimi-
nação ou qualquer outra forma de opressão ou 
violência, propiciando o acompanhamento e o 
atendimento interdisciplinar das vítimas38. 

Nesse novo cenário, não é olvidada a relevan-
te vertente da atividade transindividual da De-

33 A LC nº 80/94 foi recentemente alterada pela LC 
nº 132/09. Trata-se de êxito consequente ao II Pacto 
Republicano, que estabeleceu, dentre seus objetivos, o 
fortalecimento da DP.
34  Art. 1º da LC nº 80/94 (com redação dada pela LC 
nº 132/09).
35  Capitulação proposta por  ( SOUSA, 2011, p. 38). 
36  Inciso VIII, art. 4º da LC nº 80/94.
37  Inciso XI, art. 4º da LC nº 80/94.
38  Inciso XVIII, art. 4º da LC nº 80/94.
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fensoria Pública brasileira39, a quem tem sido 
atribuída a função de intervir, judicial e extraju-
dicialmente, em demandas de cunho coletivo40 
onde reste envolvida qualquer pessoa economi-
camente hipossuficiente, conquanto seja apenas 
um, dentre vários atores dessa espécie de pleito, 
guardada a devida pertinência temática entre o 
interesse a ser tutelado e as finalidades institu-
cionais da Defensoria41. 

Tudo isso reflete a marca da integralidade apos-
ta sobre a prestação desse serviço público pelo 
constituinte de 1988, de maneira que, com base 
em  Sousa, pode-se sintetizar defendendo que “o 
necessitado deve ter acesso, em termos de servi-
ço jurídico, a tudo aquilo que o cidadão abastado 
ordinariamente usufrui, sem maiores concessões 
à reserva do possível” (SOUSA, 2008, p. 230). 

Como esclarece Britto, esse é um “novo espaço 
institucional” representativo de atribuições “não 
tradicionais”, “ligadas ao Estado Contemporâ-
neo, emergente a partir da década de 1970, pelo 
reconhecimento dos direitos de grupos que ne-
cessitam de ação conjunta por seus integrantes e 
pelas organizações legitimadas para a representa-
ção coletiva.” (BRITTO, 2008, p. 22). Com essa 
perspectiva, suplanta-se a ideia tradicionalmente 
reinante no processo civil de relevo aos interes-
ses individuais para, em prestígio ao primado da 
socialidade, permitir o Direito imiscuir-se em 

39  Trata-se de possibilidade inaugurada pela Lei nº 
11.448/2007 que, atentando para evolução doutrinária 
e jurisprudencial, alterou a redação do art. 5º da Lei nº 
7.347/1985 para passar a prever a Defensoria Pública 
como uma das legitimadas à propositura de ação civil 
pública. A legitimação coletiva deflui, também, dos 
incisos VII, VIII e X do art. 4º da LC nº 80/94.
40  Utiliza-se a expressão “coletivo”, neste azo, no 
seu sentido lato, englobando os interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos.
41  A proposta de redação do art. 20, IV do anteprojeto 
de Código de Processo Coletivo Brasileiro sugerida pelo 
Instituto Brasileiro de Direito Processual ao Congresso 
Nacional Brasileiro foi nesse sentido.

searas de muito maior abrangência, a dos inte-
resses coletivos lato senso. Tratando-se o litígio 
de forma molecularizada, pretende-se alcançar a 
máxima efetividade do dispositivo constitucional 
consagrador do direito de assistência jurídica in-
tegral e gratuita aos necessitados42. 

Impõe-se, aqui, um registro: Cappelletti e  Garth, 
desenvolvendo visão nada perfunctória da pro-
blemática que envolve o acesso ao sistema de 
justiça para os desprovidos de recursos econô-
micos, na década de sessenta do século passado, 
já defendiam que isso passa, necessariamente, 
pela suplantação de um fator complicador, que 
é o descobrimento de como mobilizar os indiví-
duos para fazer valer os seus direitos43. Em con-
traponto a essa barreira de índole organizacional 
vislumbrada pelos autores já citados, as defenso-
rias desincumbem-se de uma importante tarefa: 
a de, constatando a conveniência e oportunidade 
de uma estratégia comum entre vários litigantes 
(os quais, sozinhos apresentam-se impotentes), 
instruí-los, organizá-los e uni-los, em um todo 
coeso, numa mesma demanda (CAPPELLETI, 
GARTH, 1988, p. 22- 29).

Com efeito, legitimada coletivamente, a 
Defensoria Pública se posta como mecanismo 
de contrapoder, essencial à democracia atual. 
Segundo assevera  Sousa : “Postulando a bem 
dos mais fracos, os defensores aproximam-se dos 
grupos cujos interesses restam frequentemente 
ignorados em outras instâncias decisórias, ga-
nhando a instituição especial sensibilidade em re-
lação a tais interesses.” (SOUSA, 2008, p. 241). 

Também com o escopo de assegurar a maior 

42 Art. 5º, inciso LXXIV, CFB.
43 A par disso, os mesmos autores incluem também “a 
ausência de vontade política” como outro elemento que 
dificulta sobremodo a suplantação dessa problemática.
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efetividade possível à norma consagradora da 
assistência jurídica44, integral e gratuita, aos ne-
cessitados, é prevista a atribuição extrajudicial à 
Defensoria Pública45. Com base nesta, os defen-
sores públicos devem primar pela realização de 
conciliações, de transações e de mediações em 
detrimento do ajuizamento desmedido de ações, 
resultando, disso, maior agilidade na resolução 
dos conflitos, a par de louvável desobstrução do 
Poder Judiciário.

Além disso, algumas funções institucionais da 
Defensoria Pública consubstanciam importan-
tes ferramentas auxiliares ao almejado empo-
deramento dos cidadãos brasileiros. Realça-se, 
nesse diapasão, a vocação para a promoção dos 
direitos humanos, inclusive através da represen-
tação aos sistemas internacionais46 e da difusão 
e da conscientização desses direitos, o que vem 
ao encontro do quanto estabelecido internacio-
nalmente47. Afinal, como leciona Rawls apud 
Albuquerque “a democracia constitucional deve 
ter instituições políticas e sociais que efetiva-
mente conduzam os cidadãos a adquirir o senso 
de justiça que lhes permita crescer e tomar parte 
na sociedade.” ( RAWLS apud ALBUQUER-
QUE, 2011, p. 305- 306). 

Decerto, a instalação da Defensoria Pública no 
Brasil e efetivação das prerrogativas desta, não 
44 Impõe-se, aqui, um registro histórico: a Constituição 
de 1946, segunda constituição brasileira 
democrática, estabelecia ao Estado o dever de prestar 
aos economicamente desfavorecidos “assistência 
judiciária”. Com a CFB de 1988, o termo restritivo foi 
substituído pela locução “assistência jurídica”, o que 
foi responsável por autorizar os defensores públicos 
aturem em todos os âmbitos, judicial ou extrajudicial, 
individual ou coletivo, em favor de pessoas desprovidas 
de recursos econômicos.
45  Art. 4º, inciso II, LC nº 80/94.
46  Art. 4º, inciso VI, LC nº 80/94.
47 Nesse sentido, registra-se o enunciado nº 16 do 
documento resultante da XIV Conferência Judicial 
Ibero-americana, que teve lugar em Brasília, durante os 
dias 4 a 6 de Março de 2008 (cfr. Parte II, Capítulo I).

se perfizeram perfeitas automaticamente, com o 
advento da Constituição Federal de 1988. É que: 

a implementação de uma nova ordem constitu-
cional não é um fato instantâneo, mas um proces-
so, no qual a possibilidade de realização da nor-
ma da Constituição – ainda quando teoricamente 
não se cuide de preceito de eficácia limitada – su-
bordina-se muitas vezes a alterações da realidade 
fáctica que a viabilizem48 (BRASIL, CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

Entrementes, há que ser ressaltado que dados 
do último diagnóstico da Defensoria Pública no 
Brasil49 (2015) revelam, também, que, embora 
(ainda) poucos em termos numéricos50, os de-
fensores públicos brasileiros têm conseguido, a 
cada avaliação, um incremento substancial na 
promoção do acesso à justiça no Brasil. Regis-
tra-se, verbi gratia, que, segundo o mesmo le-
vantamento, não obstante no período de 2008 
a 2014 apenas tenha ocorrido um incremento 
de 38,9% em relação ao número de Defensores 
Públicos Estaduais, o número de atendimentos 
aumentou em 176% e em 86% cresceu a quanti-
dade de ações ajuizadas ou respondidas. 

CONCLUSÃO

Em razão dos argumentos expostos, restou de-
monstrado que a efetivação do acesso à justiça e 

48 STF, RE 147.776, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
julgamento em 19.05.1998, Primeira Turma, DJ de 
19.06.1998.
49 Trata-se de estudo promovido pelo Ministério da 
Justiça, através da Secretaria de Reforma do Judiciário, 
em parceria com o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) e a Agência Brasileira 
de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores 
(ABC/MRE).
50 Segundo o IV Diagnóstico da DP no Brasil, não 
obstante a EC nº 80/2014 tenha determinado que todas 
as unidades jurisdicionais da federação passassem a 
contar com pelo menos um defensor público no prazo 
de oito anos, na data do levantamento, “no Brasil as 
Defensorias Públicas Estaduais estiveram presentes 
em, aproximadamente, [apenas] 13% das unidades 
jurisdicionais” (DEFENSORIA PÚBLICA, 2015, p. 61).
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ao Direito consubstancia problemática jurídica e 
social cujo enfrentamento representa imperativo 
de igualdade e premissa para a implementação 
de outros direitos fundamentais.

Constatou-se, ainda, a existência de obstáculos 
consideráveis de índole econômica, social e cul-
tural a serem suplantados pelos pobres quando 
do acesso ao sistema de justiça. 

Outrossim, em decorrência da indeterminabi-
lidade do conteúdo do direito fundamental em 
comento, percebeu-se, ao longo da história, que 
há inúmeros modelos desenvolvidos pelos di-
ferentes Estados. Efetivamente, foram caracte-
rizados os três principais sistemas i) Caritativo 
ou de Advocacia Pro Bono; ii) Judicare e iii) de 
Advogados Públicos, malgrado não tenha sido 
descartada a existência de modelos híbridos, de-
correntes da combinação de regras dos padrões 
citados. 

Restou assentado que o Salaried Staff Model – 
desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos 
e, hoje, predominante na grande maioria dos 
países do continente americano, consubstancia 
salutar ferramenta estatal na promoção da alme-
jada revolução democrática da justiça. 

Nesse diapasão, inseriu-se o estudo do paradig-
ma brasileiro de Defensoria Pública, demons-
trando-se a evolução histórica desta instituição, 
o alargamento das suas atribuições institucio-
nais e a salutar contribuição que esse organismo 
estatal vem dando para a efetivação não só do 
acesso à justiça e ao Direito, mas dos direitos 
fundamentais em geral no território brasileiro. 
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8.
Defensoria públi-
ca e nomeação 
de defensor da-
tivo: 
possível configuração de 
improbidade administrativa 

Rafael Maia Teixeira1

RESUMO

A Defensoria Pública é uma instituição em 
constante crescimento atualmente, sobre-
tudo pela importância das suas atribuições, 
que são conferidas pela Constituição Federal 
e pela legislação infraconstitucional. Assim, 
neste trabalho, apresenta-se inicialmente o 
patamar constitucional da Defensoria Públi-
ca, assim como as suas atribuições (típicas 
e atípicas), demonstrando a imprescindibi-
lidade da instituição, considerada cláusula 
pétrea no ordenamento jurídico pátrio. Em 
seguida, é exposta a prática de nomeação de 
defensores dativos em unidades jurisdicio-
nais, sendo apresentados os casos em que tal 
conduta ainda é possível e os casos em que 
não se admite aludida prática, sempre levan-
do em consideração a devida instalação da 
instituição defensorial na Comarca. Por fim, 
demonstra-se que a nomeação de defensor 
dativo pode configurar ato de improbidade 
administrativa, por manifesta lesão ao erário, 
já que acarreta uma dupla onerosidade para 
o Estado, que tem de efetuar o pagamento de 
dativos, mesmo havendo Defensoria Pública 
instalada na unidade jurisdicional.

Palavras-chave: Defensoria Pública. Defen-
sor dativo. Improbidade administrativa.

1 Defensor Público do Estado do Ceará. Especialista 
em Direito Penal e Processual Penal. Graduado em 
Direito pela Universidade Federal do Ceará.

ABSTRACT 

The Ombudsman is an institution in constant 
current growth, especially the importance of 
its powers, which are conferred by the Fede-
ral Constitution and the infra-constitutional 
legislation. Thus, this work presents initially 
the constitutional level of the Public Defen-
der, as well as its tasks (typical and atypical), 
demonstrating the indispensability of the 
institution, considered entrenchment clause 
in the Brazilian legal order. Then the prac-
tice is exposed naming datives defenders 
in jurisdictional units, cases are presented 
in which such conduct is still possible and 
where not admitted alluded practice, always 
taking into consideration the proper installa-
tion of defensorial institution in Comarca . 
Finally, it is shown that the appointment of 
dative defender can configure act of impro-
per conduct by manifest injury to the public 
treasury, since it carries a double burden for 
the state, which has to make the payment of 
datives, even with Public Defender installed 
in jurisdictional unity.

Keywords: Public Defender. Defender dati-
ve. Administrative dishonesty.

INTRODUÇÃO

 A Defensoria Pública, instituição de 
relevância indiscutível no sistema de justiça, 
é alvo de diversas controvérsias quanto a sua 
atuação, inclusive quanto à possibilidade de 
nomeação de defensores dativos nas suas 
atribuições conferidas pela Constituição da 
República de 1988.

 Neste artigo, não se pretende abordar 
todos os aspectos dessa temática. Em 
verdade, busca-se demonstrar o atual patamar 
constitucional da Defensoria Pública, com 
seu diversificado rol de atribuições, e, ainda, 
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demonstrar que a nomeação de defensor 
dativo pode constituir ato de improbidade 
administrativa, devendo, portanto, ser 
assunto alvo de reflexão pelos aplicadores 
do Direito.

1. DEFENSORIA PÚBLICA COMO 
CLÁUSULA PÉTREA

 A Defensoria Pública é instituição 
permanente e essencial à função jurisdicional 
do Estado, cabendo-lhe a orientação jurídica, 
a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, 
dos direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, aos necessitados, tratando-
se, assim, de expressão e de instrumento do 
regime democrático, nos termos do art. 134 
da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988.

 A importância da instituição, pelas 
funções que lhe foram atribuídas, é inconteste. 
Nesse sentido, enfatiza o doutrinador  Cunha 
Júnior:

Ora, como de conhecimento convencional, 
é por meio das Defensorias Públicas que o 
Estado cumpre o seu dever constitucional de 
garantir o acesso à Justiça das pessoas despro-
vidas de recursos financeiros para fazer frente 
às despesas com advogado e custas do proces-
so. Nesse contexto, as Defensorias Públicas 
revelam-se como um dos mais importantes e 
fundamentais instrumentos de afirmação judi-
cial dos direitos humanos e, consectariamen-
te, de fortalecimento do Estado Democrático 
de Direito, vez porque atua como veículo das 
reivindicações dos segmentos mais carentes 
da sociedade junto ao Poder Judiciário, na 
efetivação e concretização de direitos funda-
mentais (CUNHA JR., 2012, p.1195).

 A Emenda Constitucional nº 80 de 
2014, por sua vez, deixou expresso no 
texto da Constituição que a Defensoria 
Pública tem caráter permanente, sendo tal 
qualificação semelhante à dada ao Ministério 
Público no art. 127 do texto constitucional. 
Diante disso, tornou-se expresso e mais claro 
que a Defensoria, da mesma forma que o 
Ministério Público, constitui cláusula pétrea, 
não podendo, portanto, ser alvo de qualquer 
medida que tenha o objetivo de promover a 
sua abolição do ordenamento jurídico. 

 Essa caracterização como instituição 
permanente é extremamente relevante, 
observando-se a incumbência da Defensoria 
Pública de promover a assistência jurídica 
estatal de forma gratuita aos necessitados 
e, ainda, de promoção de direitos humanos. 
Trata-se de atribuições essenciais ao Estado 
Democrático de Direito, sendo sua existência 
de caráter obrigatório no ordenamento 
jurídico pátrio.

2.  A  ATUAÇÃO DA DEFENSORIA  
PÚBLICA

 O alcance do termo “necessitados” é 
constantemente alvo de embates doutrinários 
e jurisprudenciais. Quanto a esse aspecto, 
diz-se que a Defensoria Pública possui a 
função típica e a função atípica (LIMA, 
2015, p.173-174). 

 A função típica é a atuação da 
instituição quando há ausência de capacidade 
econômica do assistido. Cuida-se do exemplo 
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clássico de atuação, podendo, portanto, atuar 
judicial ou extrajudicialmente em prol dos 
necessitados econômicos. 

 A função atípica, por sua vez, dispensa 
a carência financeira. A Defensoria Pública, 
neste caso, atua por razões de interesse 
público, marcadas pela vulnerabilidade 
que acomete o beneficiário. No tocante às 
funções atípicas, é possível distinguir a 
hipossuficiência jurídica e a hipossuficiência 
organizacional ( LIMA, 2015, p.201 - 202). 

 Na atuação em caso de hipossufici-
ência jurídica, é de se mencionar, no âmbito 
cível, a Defensoria na função de curadoria 
especial. Nos termos do artigo 72 do Novo 
Código de Processo Civil, o juiz nomea-
rá curador especial ao incapaz, se não tiver 
representante legal ou se os interesses deste 
colidirem com os daquele, enquanto durar 
a incapacidade, e ao réu preso revel, assim 
como ao réu revel citado por edital ou com 
hora certa, enquanto não for constituído ad-
vogado. O novo diploma deixa claro que a 
função de curadoria especial é tipicamente 
da Defensoria Pública, nos termos de seu art. 
72, parágrafo único.

 Além disso, ainda atuando em situação 
de hipossuficiência jurídica, relevante 
destacar a função da Defensoria Pública 
na defesa no processo penal. Ainda que 
o acusado tenha condições financeiras 
para contratação de advogado, caso não o 
constitua, a Defensoria Pública tem o dever 
de atuar no processo penal, para fins de 

garantia da ampla defesa e do contraditório 
do acusado. 

 No que concerne à hipossuficiência 
organizacional, tem-se que a Defensoria 
Pública pode ajuizar ação coletiva, possuindo, 
portanto, legitimidade para atuação na tutela 
coletiva, o que, inclusive, é expressamente 
admitido na Lei Complementar 80/94, no 
Código de Defesa do Consumidor e na Lei 
de Ação Civil Pública.

3. NOMEAÇÃO DE DATIVOS EM 
CASO DE AUSÊNCIA DE DEFENSO-
RIA PÚBLICA E O PAGAMENTO DE 
HONORÁRIOS

 Pela essencialidade da Defensoria 
Pública, seja pelo teor do dispositivo cons-
titucional que trata da instituição (art. 134), 
seja pelo relevante campo de sua atuação, 
consoante demonstrado brevemente nas li-
nhas acima, é dever dos Estados criar e es-
truturar a instituição no âmbito do ente po-
lítico. Esse dever, inclusive, foi destacado 
pelo Supremo Tribunal Federal, quando da 
análise da situação do Estado de Santa Cata-
rina, conforme adiante se vê:

Defensoria Pública. Implantação. Omissão 
estatal que compromete e frustra direitos fun-
damentais de pessoas necessitadas. Situação 
constitucionalmente intolerável. O reconhe-
cimento, em favor de populações carentes e 
desassistidas, postas à margem do sistema 
jurídico, do ‘direito a ter direitos’ como pres-
suposto de acesso aos demais direitos, liber-
dades e garantias. Intervenção jurisdicional 
concretizadora de programa constitucional 
destinado a viabilizar o acesso dos necessita-
dos à orientação jurídica integral e à assistên-
cia judiciária gratuitas (CF, art. 5º, LXXIV, e 
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art. 134). Legitimidade dessa atuação dos ju-
ízes e tribunais. O papel do Poder Judiciário 
na implementação de políticas públicas insti-
tuídas pela Constituição e não efetivadas pelo 
poder público. A fórmula da reserva do possí-
vel na perspectiva da teoria dos custos dos di-
reitos: impossibilidade de sua invocação para 
legitimar o injusto inadimplemento de deveres 
estatais de prestação constitucionalmente im-
postos ao Estado. A teoria das ‘restrições das 
restrições’ (ou da ‘limitação das limitações’). 
Controle jurisdicional de legitimidade sobre a 
omissão do Estado: atividade de fiscalização 
judicial que se justifica pela necessidade de 
observância de certos parâmetros constitucio-
nais (proibição de retrocesso social, proteção 
ao mínimo existencial, vedação da proibição 
insuficiente e proibição de excesso). Doutri-
na. Precedentes. A função constitucional da 
Defensoria Pública e a essencialidade dessa 
instituição da República. Thema deciden-
dum que se restringe ao pleito deduzido na 
inicial, cujo objeto consiste, unicamente, na 
‘criação, implantação e estruturação da De-
fensoria Pública da Comarca de Apucarana’. 
(AI 598.212-ED, rel. min. Celso de Mello, 
julgamento em 25-3-2014, Segunda Turma, 
DJE de 24-4-2014 – destacou-se) (BRASIL, 
online)2.

 A Emenda Constitucional nº 80 de 
2014 foi mais adiante, incluindo no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) o art. 98, cuja redação é a seguinte:

Art. 98. O número de defensores públicos na 
unidade jurisdicional será proporcional à efe-
tiva demanda pelo serviço da Defensoria Pú-
blica e à respectiva população. 

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Es-
tados e o Distrito Federal deverão contar com 
defensores públicos em todas as unidades ju-
risdicionais, observado o disposto no caput 
deste artigo.

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no 
§ 1º deste artigo, a lotação dos defensores pú-
blicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo 

2 Extraído da seção “A Constituição e o Supremo” 
do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. 
Disponível em: <http.www.stf.jus.br>. Acesso em:  28 
abr. 2016. 

as regiões com maiores índices de exclusão 
social e adensamento populacional (BRASIL, 
online).

 Observa-se, assim, que houve 
determinação constitucional de que, no 
prazo de oito anos, os Estados deverão ter 
defensores públicos em todas as unidades 
jurisdicionais, sendo o número de defensores 
em cada comarca proporcional à demanda e 
à respectiva população. 

 Com a efetiva concretização da 
determinação constitucional, evitar-se-á a 
nomeação de advogado dativo para fazer 
as vezes do defensor público na unidade 
jurisdicional, sobretudo no âmbito criminal, 
em que a defesa é imprescindível, para 
que sejam garantidos a ampla defesa e o 
contraditório.

 Atualmente, como a Defensoria 
Pública não se encontra presente em diversas 
comarcas, havendo Estados, inclusive, que 
não contam com a instituição na maioria das 
cidades, a nomeação de advogados dativos 
é prática corriqueira. Com isso, no processo 
penal, por exemplo, o acusado, ao não 
constituir advogado, acarreta a nomeação 
de defensor dativo para sua representação, 
sendo este geralmente da localidade.

 Tal prática é vedada quando há 
adequada estruturação da Defensoria 
Pública na unidade jurisdicional, por ser a 
instituição designada pela Constituição da 
República para a prática dos atos em prol 
dos hipossuficientes (econômicos, jurídicos 
e organizacionais). Inclusive, o Supremo 
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Tribunal Federal, ainda tratando da situação 
do Estado de Santa Catarina, decidiu ser 
inconstitucional a existência de convênio 
com a Ordem dos Advogados do Brasil para 
a prestação de serviço de “defensoria pública 
dativa”, somente se admitindo até a efetiva 
estruturação da instituição defensorial, 
conforme adiante se vê:

Art. 104 da Constituição do Estado de San-
ta Catarina. Lei Complementar estadual 
155/1997. Convênio com a seccional da Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB/SC) para 
prestação de serviço de ‘defensoria pública 
dativa’. Inexistência, no Estado de Santa Ca-
tarina, 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 inciso 
LXXIV do art. 5º e do art. 134, caput, da reda-
ção originária da Constituição de 1988. Ações 
diretas julgadas procedentes para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 104 da Consti-
tuição do Estado de Santa Catarina e da Lei 
Complementar estadual 155/1997 e admitir a 
continuidade dos serviços atualmente presta-
dos pelo Estado de Santa Catarina mediante 
convênio com a OAB/SC pelo prazo máximo 
de um ano da data do julgamento da presente 
ação, ao fim do qual deverá estar em funcio-
namento órgão estadual de defensoria públi-
ca estruturado de acordo com a Constituição 
de 1988 e em estrita observância à legisla-
ção complementar nacional (LC 80/1994). 
(ADI 3.892 e ADI 4.270, rel. min. Joaquim 
Barbosa, julgamento em 14-3-2012, Plená-
rio, DJE de 25-9-2012.) Vide: ARE 767.615-
AgR, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 
5-11-2013, Segunda Turma,DJE de 11-11-
2013 – destacou-se (BRASIL, online)3.

 Desse modo, admite-se a nomeação 
de defensor dativo, desde que não 
haja Defensoria Pública devidamente 
instalada. Caso haja nomeação de dativo 

3 Extraído da seção “A Constituição e o Supremo” 
do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. 
Disponível em: <http.www.stf.jus.br>. Acesso em:  28 
abr. 2016. 

com Defensoria na Comarca, tal ato é 
manifestamente inconstitucional. A Suprema 
Corte, em verdade, adotou no caso a técnica 
de “inconstitucionalidade progressiva”, isto 
é, a nomeação de defensores dativos ainda 
é constitucional, desde que seja utilizada 
de forma suplementar à Defensoria Pública 
ou, ainda, de forma a suprir a carência da 
instituição enquanto não for devidamente 
estruturada na unidade jurisdicional.

 É de se destacar que, por estar atuando 
por nomeação do Estado, o defensor dativo 
deve ser remunerado pelo mister realizado, 
sob pena de enriquecimento ilícito do 
ente político, uma vez que este deveria 
ter assegurado a presença da Defensoria 
na unidade jurisdicional. Inclusive, tal 
pagamento é determinado na Lei nº 8.906 de 
1994, conforme adiante se vê:

Art. 22. A prestação de serviço profissional 
assegura aos inscritos na OAB o direito aos 
honorários convencionados, aos fixados por 
arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patro-
cinar causa de juridicamente necessitado, no 
caso de impossibilidade da Defensoria Públi-
ca no local da prestação de serviço, tem direi-
to aos honorários fixados pelo juiz, segundo 
tabela organizada pelo Conselho Seccional da 
OAB, e pagos pelo Estado (BRASIL, online).

 De mais a mais, nesse sentido, é 
o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATI-
VO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 
DE DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO 
DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS 
DEVIDOS PELO ESTADO. AGRAVO RE-
GIMENTAL CONTRA A DECISÃO QUE 
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NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ES-
PECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIEN-
TES À REFORMA DA DECISÃO QUE SE 
MANTÉM PELOS PRÓPRIOS FUNDA-
MENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DES-
PROVIDO.

1.   A jurisprudência desta Corte Superior fir-
mou-se no sentido de que inexistindo Defen-
soria Pública, compete ao Estado arcar com 
a verba honorária do Defensor Dativo. Prece-
dentes.

2.   Os argumentos trazidos no Agravo Re-
gimental não são suficientes para modificar 
o entendimento trazido na decisão recorrida, 
que se mantém pelos próprios fundamentos.

3.   Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1475782/MG, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRI-
MEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, 
DJe 27/03/2015 – destacou-se. (BRASIL, on-
line) 4

 Em outros termos, não pode ser o 
defensor dativo compelido a trabalhar 
gratuitamente em face da carência ou da 
ausência de defensor público na localidade, 
fazendo jus, portanto, à percepção de 
honorários pelo trabalho realizado.

 Os Conselhos Seccionais da OAB 
dos Estados estabelecem tabelas, sugerindo 
o valor dos honorários a ser pago aos 
advogados para a prática de atos específicos, 
sendo que aludidas tabelas servem como 
parâmetro para as autoridades judiciais 
fixarem os honorários aos defensores dativos. 
Ressalte-se, para fins de esclarecimento, 
que esse pagamento de honorários não 
significa que existe vínculo administrativo 

4 Extraído da seção de “Jurisprudência” do sítio 
eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.Disponível 
em: <http.www.stf.jus.br>. Acesso em:  28 abr. 2016.  

do defensor dativo com o Estado, de modo 
que não podem ser aplicados a ele os direitos 
atribuídos a servidores públicos em sentido 
amplo. Nesse sentido, é o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal:

A eventualidade da relação jurídica estabe-
lecida entre a Administração e o advogado 
dativo não permite seja este considerado ser-
vidor público. (Rcl 7.592, rel. min. Cármen 
Lúcia, julgamento em 27-5-2010, Plenário, 
DJE de 18-6-2010.) No mesmo sentido: Rcl 
4.319-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento 
em 24-6-2010, Plenário,DJE de 25-10-2010 
(BRASIL, online). 5

 Significa dizer que esses defensores 
dativos são nomeados pelo juiz para a 
prática de atos processuais ou para o 
acompanhamento de processos, sendo 
fixados honorários em favor deles pelo 
trabalho realizado, o que não acarreta a 
criação de vínculo administrativo entre o 
Estado e o nomeado.

4. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
POR LESÃO AO ERÁRIO

 Constitui improbidade administrativa 
o ato praticado por agente público, ou por 
particular juntamente com agente público, 
que acarreta enriquecimento ilícito, causa 
prejuízo ao erário ou atenta contra os 
princípios da Administração Pública. A 
improbidade administrativa é disciplinada 
pela Lei nº 8.429/92.

 No aludido diploma legal, as hipóteses 
5 Extraído da seção “A Constituição e o Supremo” 
do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. 
Disponível em: < http.www.stf.jus.br>. Acesso em: 28 
abr. 2016. 
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de improbidade que geram o enriquecimento 
ilícito estão previstas no art. 9º, as hipóteses 
que causam lesão ao erário estão dispostas no 
art. 10 e as que atentam contra os princípios 
da Administração Pública encontram-se 
dispostas no art. 11. 

 Os atos de improbidade do art. 10 são 
os únicos que podem ser praticados na forma 
culposa. Assim, para a configuração de ato 
de improbidade que gerou enriquecimento 
ilícito ou que violou os princípios da 
Administração Pública, exige-se dolo. Já, 
para configurar ato de improbidade que 
causou lesão ao erário, exige-se que o agente 
tenha atuado com dolo ou, pelo menos, com 
culpa. Nesse sentido, é o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça, conforme 
adiante se vê:

1) É inadmissível a responsabilidade objetiva 
na aplicação da Lei 8.429/1992, exigindo-se 
a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 
(que coíbem o enriquecimento ilícito e o aten-
tado aos princípios administrativos, respecti-
vamente) e ao menos de culpa nos termos do 
art. 10, que censura os atos de improbidade 
por dano ao Erário. 6 

 Assim sendo, para a configuração 
de ato de improbidade administrativa, 
faz-se necessária a presença de elemento 
subjetivo (seja dolo, seja culpa), evitando-
se responsabilidade objetiva nessa seara, 
independentemente da hipótese de 
improbidade.

 No tocante a atos de improbidade 

6  Extraído da seção “Jurisprudência em Teses”, Edição 
nº 38: Improbidade Administrativa – I, sítio eletrônico 
do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: < http.
www.stj.jus.br>. Acesso em: 28 abr. 2016. 

que causam lesão ao erário, repita-se que é 
possível a sua configuração apenas com uma 
conduta culposa do agente, sendo prescindí-
vel a existência do dolo, diferentemente das 
demais hipóteses de improbidade (CUNHA, 
2015, p.594 - 595). Desse modo, basta con-
duta ou omissão negligente em sentido am-
plo que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação 
dos bens ou haveres das entidades públicas 
para que se configure ato de improbidade ad-
ministrativa. 

 Nas demais hipóteses, é necessária uma 
conduta ou uma omissão dolosa que acarrete 
enriquecimento ilícito ou que atente contra 
os princípios da Administração Pública 
para configuração de ato de improbidade. 
Significa dizer que, havendo ato ou omissão 
culposos, acarretando enriquecimento ilícito 
ou violação a princípios administrativos, não 
será configurada improbidade administrativa.

5. NOMEAÇÃO DE DATIVO E A POS-
SÍVEL CONFIGURAÇÃO DE IMPRO-
BIDADE ADMINISTRATIVA

 Explicou-se, nas linhas acima, sobre a 
nomeação de dativos, sendo ressaltado que 
somente é possível tal ato caso não tenha 
Defensoria Pública estruturada na unidade 
jurisdicional e, ainda, sendo destacado que 
tais profissionais têm o direito de perceber 
honorários pela atuação. Demais disso, foi 
feita explanação sobre atos de improbidade 
administrativa, dando ênfase a atos que 
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causam lesão ao erário.

 Ocorre que, atualmente, mesmo 
estando a Defensoria Pública devidamente 
estruturada na unidade jurisdicional, 
nomeiam-se defensores dativos em diversas 
oportunidades, em caso de eventual e 
justificável ausência do Defensor Público. 
Ou seja, em situações em que a Defensoria 
Pública deveria estar atuando, há nomeação 
de defensor dativo, com a consequente 
fixação de honorários.

 Surge, a partir disso, uma dupla 
onerosidade para o Estado: este paga 
mensalmente subsídio para o Defensor 
Público e, ao mesmo tempo, paga os 
honorários dos defensores dativos nomeados 
na unidade jurisdicional, para fins de 
exercício das funções institucionais da 
Defensoria Pública.

 Por um simples raciocínio, conclui-se 
que tal situação gera prejuízo ao erário, de 
forma injustificada, já que a nomeação de 
defensor dativo não é necessária em comarca 
com Defensoria Pública devidamente 
instalada. O prejuízo ao erário é, portanto, 
patente, por ser o Estado onerado duplamente 
pelo mesmo serviço, conforme ressaltado 
nas linhas acima. 

E esse dano ao cofre público é elevado, 
sobretudo levando em consideração a tabela 
fixada pelos Conselhos Seccionais da OAB, 
em que o custo do defensor dativo para 
a atuação em alguns atos já representa o 
subsídio mensal de um Defensor Público, 

que atua em centenas de processos durante 
o mês, praticando todos os atos necessários 
para a movimentação processual e para a 
resolução dos problemas dos assistidos. 

 Analisado isso, importa destacar 
que esse prejuízo ao erário é, em diversas 
oportunidades, causado de forma dolosa, 
conforme será explicado adiante.

 Nas hipóteses de ausências eventuais 
de defensor público na comarca, por motivos 
de saúde, por comparecimento a eventos 
institucionais de presença obrigatória ou por 
força maior, não é raro haver a nomeação 
de defensor dativo para a realização de 
audiência criminal, atuando na função que 
deveria estar sendo exercida pela Defensoria 
Pública. Ou seja, em casos de ausências 
justificáveis do defensor público, nomeia-
se defensor dativo para dar prosseguimento 
ao processo, mesmo tendo conhecimento de 
que isso gera a necessidade de fixação de 
honorários para este e de que o ato, em data 
diversa, poderia ser praticado pelo membro 
da instituição.

 Com isso, pratica-se ato doloso, com 
manifesto prejuízo ao erário, sobretudo 
porque eventual redesignação do ato 
possivelmente é menos onerosa do que a 
nomeação do defensor dativo. 

 A título exemplificativo, de acordo 
com a atual Tabela de Honorários da 
OAB do Ceará7, indica-se que a defesa 

7 OAB/CEARÁ.Tabela de honorários da OAB/
CE.Disponível em:<http://oabce.org.br/wp-content/
uploads/2015/01/tabela_honorarios-2015.pdf>. 
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em procedimento de júri, com atuação no 
plenário e na interposição dos recursos 
inerentes, seja remunerada com o equivalente 
a 360 (trezentos e sessenta) UAD’s 
(Unidades Advocatícias), que representa 
hoje o montante de R$ 25.200,00 (vinte e 
cinco mil e duzentos reais), levando-se em 
consideração que o valor atual do UAD é de 
R$ 70,00 (setenta reais). Ou seja, o gasto com 
defensor dativo pode chegar a esse montante, 
sendo que, dificilmente, uma sessão do júri 
tem custo mais elevado do que o apresentado 
acima, de modo que o prejuízo é manifesto.

 Para fins de esclarecimento, não está 
se afirmando que o gasto será o exposto na 
Tabela da OAB, já que tal montante é apenas 
sugestivo, não vinculando o magistrado na 
fixação de honorários. Sustenta-se, aqui, 
que os valores fixados não são ínfimos, até 
pela dignidade profissional do defensor 
dativo, sendo valores consideráveis, 
que representam, portanto, dispêndio 
desnecessário ao Estado.

 Essa substituição é feita de forma 
freqüente no cotidiano do sistema de justiça, 
como se a atuação da Defensoria Pública 
fosse facilmente substituível, o que configura 
patente equívoco, por ser esta a instituição 
responsável pela defesa dos necessitados em 
juízo e, ainda, no âmbito criminal, daqueles 
que não constituíram advogado.

 Assim sendo, nestes casos, a nomeação 
de defensor dativo indiscriminadamente, 
mesmo existindo Defensoria Pública 
Acesso em: 28 abr.  2016. 

devidamente instalada na comarca, 
constitui ato eivado de dolo, já que se tem 
conhecimento da efetiva instalação da 
instituição na unidade jurisdicional e, ainda, 
há conhecimento de que tal nomeação 
acarretará mais um custo ao Estado, o qual 
já investe na carreira da Defensoria Pública.

 Faz-se necessário frisar que há dolo da 
autoridade judicial na nomeação de dativos, 
nos casos expostos acima. O agente quis a 
nomeação e, assim, procedeu, sendo patente 
o ato doloso. Na remota hipótese de não 
aplicação do dolo, pode ser considerado que 
houve culpa no ato de nomeação, já que, 
mesmo não buscando causar tal lesão aos 
cofres públicos, praticou conduta negligente 
(em sentido amplo), não atentando para os 
deveres de probidade que se esperam de um 
agente público, a fim de resguardar o erário.

 Não se pode sustentar, neste aspecto, 
portanto, a ausência de dolo ou culpa no 
ato de nomeação de dativo. Embora a 
nomeação seja para realizar o ato processual 
e, assim, buscar dar andamento ao feito, 
tais resultados não podem ser alcançadas a 
qualquer custo. Deve-se, de tal modo, seguir 
alguns parâmetros, dentre eles o respeito às 
atribuições da Defensoria Pública e, ainda, o 
respeito ao erário, que, com a nomeação, fica 
inconstitucional e ilegalmente onerado. 

 Sendo assim, tem-se que, causando 
prejuízo ao erário com uma atuação dolosa 
(ou mesmo culposa), há configuração de ato 
de improbidade administrativa. Em outros 



116

termos, com a nomeação de dativo com a 
Defensoria Pública estruturada na comarca, 
onera-se duplamente o Estado, o que constitui 
hipótese de improbidade administrativa, 
albergada pelo art. 10 da Lei nº 8.429/92.

6. CRÍTICA À DECISÃO DO SUPRE-
MO TRIBUNAL FEDERAL 

 Recentemente, o Supremo Tribunal 
Federal proferiu decisão, noticiada no 
Informativo de Jurisprudência 814, nos 
seguintes termos:

A Segunda Turma denegou a ordem em “ha-
beas corpus” no qual se pretendia a incidên-
cia do princípio do defensor natural. No caso, 
defensor público fora designado para exercer 
suas funções em duas comarcas distintas, em 
dias da semana predeterminados. Por sua vez, 
o juízo no qual processado o paciente deter-
minara a realização de audiência em dia no 
qual o defensor estaria em comarca diversa, 
e designara outro advogado para prestar-lhe 
assistência na oportunidade. Por essa razão, 
alegava-se, no “habeas”, que haveria ofensa 
à ampla defesa e ao defensor público natural, 
e que o juízo deveria redesignar a audiência 
para dia em que o defensor público estivesse 
disponível. A Turma afirmou que fora assegu-
rado ao paciente o direito de contato prévio 
e privativo com seu defensor “ad hoc”. Este 
exercera seu mister com eficiência e exatidão, 
pois participara ativamente dos depoimentos, 
formulando perguntas tanto para o acusado 
quanto para as testemunhas do Ministério 
Público. Além disso, a Defensoria Pública 
deveria se acomodar ao Poder Judiciário, e 
não o contrário, pois a atuação da Defenso-
ria ainda seria insuficiente em alguns locais. 
HC 123494/ES, rel. Min. Teori Zavascki, 
16.2.2016 (HC-123494)8.

8 Extraído do sítio eletrônico do Supremo Tribunal 
Federal, podendo ser acessado no seguinte 
endereço: Disponível em: <http://www.stf.jus.br//
arquivo/informativo/documento/informativo814.
htm#Defensor ia%20P%C3%Babl ica%20e%20
defensor%20p%C3%Bablico%20natural>. Acesso em: 
13 jul. 2016. 

 No caso julgado pela Suprema Corte, 
o defensor público atuante na comarca 
foi intimado para participar de audiência 
criminal, porém apresentou petição, 
postulando pela redesignação do ato, por 
ter sido intimado previamente em comarca 
diversa para realização de outra audiência 
criminal, na mesma data e no mesmo horário. 
Para fins de esclarecimento, o defensor 
público do caso julgado atuava em ambas 
as unidades jurisdicionais. Apesar disso, o 
juiz indeferiu o pedido, nomeando advogado 
dativo para fazer a defesa técnica do acusado 
no ato.

 Na decisão, não se discutiu eventual 
prejuízo ao erário. Discutiu-se, em verdade, 
a violação ao princípio do defensor público 
natural, o que, neste momento, não será 
debatido. Aqui, faz-se necessário apenas 
frisar que tal ato gera duplo prejuízo ao 
erário. Não se mencionou, na decisão, se 
houve ou não fixação de honorários. O que 
chama atenção é a indiscriminada nomeação 
de defensor dativo, com a possível fixação 
de honorários, causando duplo dispêndio 
ao erário, por já existir defensor público na 
unidade jurisdicional.

 Aludida decisão, embora tenha sido 
proferida pela Suprema Corte, mostra-se 
extremamente reprovável. Nos fundamentos 
da decisão, mencionou-se que a Defensoria 
Pública deve se amoldar ao Poder Judiciário, 
e não o contrário. Ocorre que, em diversas 
oportunidades, Ministério Público e 
Defensoria Pública, a exemplo de membros 
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do Poder Judiciário, atuam em mais de uma 
unidade jurisdicional. Essa exclusividade 
de atuação exigida na decisão é incomum 
até mesmo em relação aos membros do 
Poder Judiciário, de modo que, assim, não 
há fundamento para aplicar tal exigência às 
demais carreiras.

 E, fazendo essa exigência, o Poder 
Judiciário, ao não ter Defensoria Pública em 
tempo integral nas unidades jurisdicionais, 
acaba acarretando indesejada lesão ao 
Estado, que investe na Defensoria Pública e, 
mesmo assim, fica com a obrigação de pagar 
honorários a defensores dativos.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A Defensoria Pública é instituição 
imprescindível, sendo, inclusive, considerada 
cláusula pétrea, de modo que não pode ser 
abolida do ordenamento jurídico pátrio. 
Apesar da manifesta relevância, não se tem 
estruturado devidamente a instituição, o 
que dá margem à nomeação de defensores 
dativos, para que façam as vezes dos 
defensores públicos.

 Existem, contudo, unidades 
jurisdicionais em que se estruturou a 
Defensoria Pública adequadamente e 
em que, mesmo assim, há nomeações de 
defensores dativos, nas ausências eventuais 
e justificáveis de defensores públicos, com 
a fixação de honorários para aqueles pelo 
trabalho realizado.

 Havendo essas nomeações, conclui-
se que tais atos acarretam uma dupla 
onerosidade para o Estado, que, ao mesmo 
tempo em que investe na Defensoria Pública, 
fica obrigado a adimplir os honorários dos 
defensores dativos. Em assim sendo, o ato de 
nomeação pode constituir ato de improbidade 
administrativa, com previsão no art. 10 da Lei 
nº 8.429/92, por gerar flagrante e previsível 
lesão ao erário, o que não pode ser admitido.
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A Defensoria Pública 
como viabilizador do 
acesso à justiça no 
Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos
Fabiana Maria Dias Diógenes1

RESUMO

O presente trabalho buscou a análise da garantia 
do acesso à justiça e seus obstáculos no âmbito 
pátrio, notadamente para os hipossuficientes 
econômicos. Analisou-se a possibilidade de 
maior efetividade do acesso à justiça em razão 
do ingresso do Estado Brasileiro no sistema 
interamericano de direitos humanos, o qual, 
com a atuação da Comissão Interamericana 
e da Corte Interamericana, retira, ainda que 
excepcionalmente, o monopólio jurisdicional 
estatal nos casos de violações a direitos humanos. 
Observou-se que a função institucional da 
Defensoria Pública de representação perante os 
órgãos internacionais de direitos humanos deve 
ser utilizada como um importante instrumento de 
alargamento do acesso à justiça, impedindo que 
ilegalidades internas tornem um caso de violação 
aos direitos humanos sem solução jurídica. Torna-
se essencial, portanto, discutir a viabilização da 
maior atuação dos Defensores Públicos no sistema 
interamericano de direitos humanos, exercendo, 
assim, a missão constitucionalmente incumbida 
à Defensoria Pública de promoção dos direitos 
humanos. 

Palavras-chave: Direitos humanos. Defensoria 
Pública, Acesso à justiça. Sistema Interamericano 
de direitos humanos. 
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ABSTRACT

This paper analyzes the accessibility and obstacles 
for access to justice on Brazil, with a focus on the 
underprivileged. It was studied whether access to 
justice is enhanced through the participation of 
the Brazilian State on the interamerican system 
of human rights, which, exceptionally, breaks the 
state monopoly on law in the case of violation to 
human rights. It was observed that the institutional 
role of the Public Defendant office before 
international human rights organizations should 
be used as a instrument for the enhancement of 
access to justice, thereby preventing domestic 
illegalities prevent a judicial solution. It is 
essential, then, to discuss how expand the role 
of public defendants on the interamerican human 
rights system, which ultimately would lead to a 
better fulfillment of the constitutionally mandated 
mission of the Public Defendants office on the 
promotion of human rights. 

Keywords: Human Rights. Public Defendant. 
Access to justice.  Interamerican Human Rights 
System.

INTRODUÇÃO

Em razão da prolixidade de nossa Constituição 
Federal e dos instrumentos normativos 
internos ao enunciar direitos e garantias, 
sejam eles individuais, sociais ou coletivos, 
verifica-se que são assegurados a todos os 
brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil 
uma grande parcela dos direitos humanos 
internacionalmente consagrados. 

Assim, no atual momento jurídico pátrio, 
observa-se que muito mais do que a 
necessidade de positivar direitos, é necessária 
a atenção para a sua efetivação, ou seja, sua 
aplicação, de fato, aos casos concretos.

Neste contexto é que se vislumbra a 
importância da consagração do direito de 
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acesso à justiça, uma vez que é ele quem atua 
como instrumento para efetivar os demais 
direitos estabelecidos em nossa ordem 
jurídica, através de mecanismos para sua 
reivindicação. 

É cediço, portanto, a análise e eliminação 
dos obstáculos de acesso à justiça, para que 
possamos estabelecer um sistema jurídico 
justo e pautado nas normas internacionais de 
respeito aos direitos humanos. 

Considerando que um dos obstáculos ao pleno 
acesso à justiça, mencionado pela doutrina, 
é a morosidade e as falhas na prestação 
jurisdicional pelo Poder Judiciário, um grande 
passo para a superação destas barreiras foi o 
ingresso do Brasil ao sistema interamericano 
de direitos humanos. 

Assim, realiza-se uma pesquisa de revisão 
bibliográfica analisando o potencial da 
Defensoria Pública como instituição 
legitimada a representar perante o sistema 
interamericano de direitos humanos, como 
fito de promover os direitos humanos nos 
casos concretos em que eles sejam violados. 

1. O ACESSO À JUSTIÇA NO ÂMBITO 
PÁTRIO E SEUS OBSTÁCULOS

O Estado Democrático de Direito, do qual 
o Brasil faz parte desde a promulgação 
da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, traz consigo diversos 
desdobramentos, dentre os quais destaca-se 

a garantia dos direitos individuais, sociais 
e coletivos, assim como sua necessária 
efetivação. 

A garantia da salvaguarda dos mencionados 
direitos é feita por meio do acesso à justiça, 
o qual deve atuar sempre que houver 
lesão ou ameaça de lesão a quaisquer 
dos direitos previstos constitucional ou 
infraconstitucionalmente, conforme previsão 
no artigo  5o , XXXV, de nossa Constituição 
Federal. 

Neste sentido, verifica-se que os constituintes 
de 1988 não foram concisos na proclamação 
de direitos constitucionalmente garantidos. 
Possuímos, portanto, um rol bastante 
extenso de direitos individuais, sociais e 
coletivos insculpidos constitucionalmente, 
disponibilizados, em tese, a todos. Entretanto, 
as limitações do acesso à justiça impedem a 
plena fruição daquilo que, como mencionado, 
já fora assegurado a todos os brasileiros. 

Sob este enfoque, vislumbra-se a primazia 
do conceito do acesso à justiça, uma vez 
que ele passa a ser o instituto que pretende 
garantir, e não apenas proclamar, os 
demais direitos substanciais decorrentes da 
recorrente evolução na construção do Estado 
Democrático de Direito. 

Segundo Mauro Cappelletti e Bryant 
Garth, o direito ao acesso efetivo tem 
sido progressivamente reconhecido como 
sendo de importância capital entre os novos 
direitos individuais e sociais, uma vez que 
a titularidade de direitos é destituída de 
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sentido na ausência de mecanismos para sua 
reivindicação. Os autores complementam, 
afirmando que o acesso à justiça pode ser 
encarado como requisito fundamental de um 
sistema jurídico moderno e igualitário. 

Afirma-se, inclusive, que a garantia do 
acesso à justiça está intrinsecamente ligada 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
na medida em que aquele é uma imposição 
deste, uma vez que só há o pleno respeito à 
dignidade da pessoa humana se não houver 
entraves ao acesso à justiça. 

 Ressalte-se que o acesso à justiça jamais 
pode ser abordado nos limites dos órgãos 
judiciais já existentes. Não se trata apenas 
de possibilitar o acesso à justiça enquanto 
instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso 
à ordem jurídica justa, como bem frisou o 
autor Kazuo Watanabe. 

Afirma-se que o acesso à justiça está 
intimamente ligado à justiça social.   
Entretanto, sabe-se que ainda não é realidade 
pátria a coincidência entre a garantia do 
acesso à justiça formal e o acesso à justiça 
efetivo. Diversos são os obstáculos existentes 
para tanto. 

Nos moldes do já mencionado festejado 
estudo de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, 
vislumbra-se que os obstáculos ao acesso 
à justiça se mostram mais perceptíveis nas 
pequenas causas e para autores individuais, 
especialmente os pobres. 

Inicialmente, cabe destacar que dentre 
o grupo de pessoas economicamente 

hipossuficientes, em regra, é inexiste a 
educação e conscientização em direitos. 
Assim, o indivíduo, muitas vezes, não 
consegue identificar que é detentor de um 
direito juridicamente exigível e, assim, deixa 
de pleiteá-lo.

Portanto, verifica-se que a ausência de 
conscientização de direitos por parte dos 
cidadãos é um entrave ao acesso à justiça da 
maneira mais cruel, uma vez que o próprio 
indivíduo não reconhece o direito como seu e, 
portanto, resigna-se ao não dispor dele. 

Por outro lado, ainda que o sujeito saiba ser 
detentor do direito, é cediço que os custos 
judiciais e os honorários advocatícios são, 
em regra, de valores deveras elevados, o que 
também tende a afastar o hipossuficiente 
econômico do Poder Judiciário.

No âmbito pátrio, tais entraves são amenizados 
pela existência da Lei 1.060/1950, que 
estabelece normas para a concessão de 
assistência judiciária aos necessitados, e 
pela instituição da Defensoria Pública como 
órgão incumbido da orientação jurídica, a 
promoção de direitos humanos e a defesa 
em todos graus, judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, aos necessitados, conforme 
estabelece o artigo 134, caput, Constituição 
Federal.

O grande mérito do sistema público de acesso 
à justiça, do qual a Defensoria Pública faz 
parte, é a possibilidade de criar um organismo 
de profissionais eficientes para atuar pelos 
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hipossuficientes, enquanto classe, bem 
como a possibilidade deste organismo ir ao 
encontro dos necessitados, e não o contrário, 
promovendo a sua inclusão no sistema de 
acesso à justiça. 

Entretanto, vislumbra-se que ainda existe 
um enorme caminho a percorrer para o 
fortalecimento e autonomia da Defensoria 
Pública como instituição de efetivo acesso 
à justiça, com uma prestação adequada à 
população carente. 

Por fim, não se pode perder de vista como 
fator determinante de obstáculo ao pleno 
acesso à justiça a morosidade e as falhas na 
prestação jurisdicional. Conforme afirma 
Júlio César Matias Lobo, exige-se do Poder 
Judiciário uma prestação de qualidade, justa, 
célere e efetiva, sob pena de esvaziamento de 
sua própria finalidade.

Complementa o autor, declarando que, em 
processos judiciais, a entrega do bem de vida 
pretendido tem demorado anos, e o descrédito 
da população nessa instância jurisdicional 
tem alçado índices alarmantes.

Para além da fatídica morosidade que afeta 
uma grande quantidade dos feitos judiciais, 
não se pode perder de vista a existência de 
reiteradas notícias de casos de uso de poder 
econômico ou político para influenciar 
decisões judiciais, o que gera o descrédito 
social em certas decisões judiciais.

No que concerne a processos judiciais relativos 
a violação de direitos humanos, vislumbra-se, 
amiúde, interesses de agentes poderosos ou 

até de entidades estatais na decisão judicial 
em questão, o que pode vir a afetar, de maneira 
determinante, a imparcialidade judicial.

Em tais casos, considerando sua importância, 
uma vez concernem à salvaguarda de direitos 
fundamentais, verificou-se que nem sempre 
é o mais adequado dar a última palavra ao 
Poder Judiciário pátrio.

Este, o qual, como qualquer outra instituição, 
possui suas falhas, e, em casos concretos, já 
manteve impunes graves violações a direitos 
humanos, as quais serão descritas nos tópicos 
seguintes deste trabalho, 

É neste sentido que se vislumbrou a criação 
de um sistema internacional de proteção aos 
direitos humanos, por meio do qual o acesso 
à justiça se torna mais amplo, na medida em 
que não se finda nas instituições pátrias. 

Assim, por meio deste novo mecanismo de 
efetividade da garantia ao acesso à justiça, 
é possível verificar a aplicação da justiça 
em casos concretos os quais as instituições 
pátrias não trataram com a devida magnitude, 
possibilitando que violações a direitos 
humanos não saiam impunes, através 
de mecanismos internacionais criados 
especificamente para este fim. Dentre os 
referidos mecanismos existentes, o Brasil faz 
parte do sistema interamericano de direitos 
humanos. 
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2. O SISTEMA INTERAMERICANO 
DE DIREITOS HUMANOS E SEU 
MECANISMO DE PROTEÇÃO AOS 
DIREITOS NELE CONSAGRADOS

De acordo com Flávia Piovesan, o 
instrumento de maior importância no sistema 
interamericano de direitos humanos é a 
Convenção Americana de Direitos Humanos, 
também denominada de Pacto de San José 
da Costa Rica. Como bem observa Thomas 
Buergenthal, citado por Flávia Piovesan, os 
Estados-partes na Convenção Americana 
têm a obrigação não apenas de respeitar 
os direitos garantidos na Convenção, mas 
também de assegurar o seu livre e pleno 
exercício. Portanto, o Estado, além de ter a 
obrigação de abstenção, típica dos direitos 
de primeira geração, possui também deveres 
positivos, através de medidas afirmativas, 
para assegurar o pleno exercício dos direitos 
pactuados na Convenção. 

Ressalte-se que, como bem frisado por 
André de Carvalho Ramos, quando se trata 
de um Estado parte constituído como Estado 
Federal, como é o caso do Brasil, é o Estado 
como um todo que possui personalidade 
jurídica de Direito Internacional, não podendo 
alegar óbices de direito interno para se eximir 
das responsabilidades assumidas quando da 
adesão ao Pacto. Trata-se da cláusula federal, 
prevista no artigo 28 do Pacto e interpretada 
restritivamente pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. 

No mais, verifica-se que o mecanismo de 
proteção dos direitos humanos trazidos no 

bojo da mencionada Convenção é integrado 
pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. 

Observa-se como um dos principais 
instrumentos de salvaguarda de direitos 
humanos a representação à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, a qual 
poderá ser realizada, nos moldes do artigo 
44 do Pacto, por “qualquer pessoa ou grupo 
de pessoas, ou entidade não-governamental 
legalmente reconhecida em um ou mais 
Estados-Membros da Organização”, com 
denúncias ou queixas de violações aos direitos 
humanos estabelecidos no Pacto. 

Em regra, para a admissibilidade das 
mencionadas denúncias, faz-se necessário o 
cumprimento de certos requisitos, previstos 
no artigo 46 da Convenção, quais sejam: a) 
que hajam sido interpostos e esgotados os 
recursos da jurisdição interna; b) que seja 
apresentada dentro do prazo de seis meses, a 
partir da data em que o presumido prejudicado 
em seus direitos tenha sido notificado da 
decisão definitiva; c) que a matéria da petição 
ou comunicação não esteja pendente de outro 
processo de solução internacional; d) que a 
petição contenha o nome, a nacionalidade, 
a profissão, o domicílio e a assinatura da 
pessoa ou pessoas ou do representante legal 
da entidade que submeter a petição. 

Ocorre que nos casos de injustificada demora 
processual ou de ineficiência do devido 
processo legal na legislação interna do Estado 
parte, é possível o ingresso imediato com a 
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denúncia junto à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos, sem que haja o 
esgotamento de recursos da jurisdição interna. 

Nestas situações, pode-se verificar claramente 
o alargamento da efetivação do acesso à 
justiça, na medida em que, na observância 
de falhas nos mecanismos internos de acesso 
à justiça, passa-se a postular em um outro 
sistema, próprio para a salvaguarda dos 
direitos humanos. 

Assim, a famigerada morosidade na prestação 
jurisdicional no âmbito pátrio deixa de ser um 
obstáculo ao acesso à justiça, na medida em 
que a parte que teve seus direitos fundamentais 
violados pode pleiteá-los em outro âmbito, 
não mais necessitando aguardar por anos a fio 
uma decisão judicial.

Este foi o mecanismo utilizado por Maria 
da Penha, a qual denunciou seu caso de 
violação aos direitos humanos à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, em 
razão do fato inconteste de que a justiça 
brasileira esteve mais de quinze anos sem 
proferir sentença definitiva no processo 
judicial que figurava como vítima, tendo 
como agressor o seu ex marido. Na ocasião, 
o Estado Brasileiro foi condenado pela Corte, 
dentre outras recomendações, à finalização 
do processamento penal do responsável da 
agressão e à adoção de políticas públicas 
voltados à prevenção, punição e erradicação 
de violência contra a mulher. 

Da mesma forma, na ineficácia do devido 
processo legal, como, por exemplo, a existência 

do uso do poder político e econômico para 
fins ilegais no caso concreto de prestação 
jurisdicional, também se torna plenamente 
possível o acesso imediato à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos.

Assim, o Estado Juiz pátrio deixa, de certa 
forma, de possuir o monopólio absoluto da 
prestação jurisdicional em nosso país, ainda 
que em casos excepcionais de violação de 
direitos humanos. 

Isto porque caso o Estado Parte não cumpra 
as recomendações enviadas pela Comissão 
Interamericana ou não haja uma solução amistosa 
entre as partes, a Comissão poderá encaminhar o 
caso à apreciação da Corte Interamericana, que 
é o órgão jurisdicional desse sistema regional, 
como pontua Flávia Piovesan.

Cabe frisar que o caso somente poderá ser 
processado e julgado perante esta Corte se o 
Estado-Membro reconhecer expressamente 
a sua competência, como fez o Brasil, o que 
possibilita que a Comissão submeta nosso 
país à Corte Interamericana.

Neste sentido, afirma Antônio Augusto 
Cançado Trindade que “os Tribunais 
internacionais de direitos humanos existentes 
– as Cortes Europeia e Interamericana de 
Direitos Humanos – não substituem os 
Tribunais internos, e tampouco operam 
como tribunais de recurso ou de cassação de 
decisões de Tribunais internos. Não obstante, 
os atos internos dos Estados podem vir a 
ser objeto de exame por parte dos órgãos 
de supervisão internacionais, quando se 
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trata de verificar a sua conformidade com 
as obrigações internacionais dos Estados em 
matéria de direitos humanos.”

Em que pese o mencionado alargamento 
do acesso à justiça por meio da criação do 
sistema interamericano de direitos humanos, 
não se pode perder de vista que  este ainda 
necessita de grandes evoluções, na medida 
em que ainda há a impossibilidade de acesso 
direto de indivíduos à Corte Interamericana. 

Assim, ao contrário do que se verifica na 
Corte Europeia de Direitos Humanos que, por 
meio do Protocolo n. 11/1994, consolidou a 
capacidade jurídico-processual dos indivíduos 
em seu procedimento, possibilitando que 
qualquer pessoa  submeta seu caso individual 
de violação de direitos humanos ao Tribunal 
Europeu de Direitos Humanos; no âmbito 
interamericano, esta capacidade se limita à 
Comissão Interamericana. 

Neste sentido, o artigo 61, do Pacto San 
José da Costa Rica dispõe que apenas nos 
Estados-partes e a Comissão Interamericana 
têm direito de submeter um caso à decisão 
da Corte, o que, de acordo com a doutrina de 
Direito Internacional, capitaneada por Antônio 
Augusto Cançado Trindade, é um retrocesso. 

Deste modo, ainda de acordo com Antônio 
Cançado Trindade, “o acesso direto dos 
indivíduos à jurisdição internacional constitui 
verdadeira revolução jurídica, que lhes 
possibilita vindicar seus direitos contra as 
manifestações do poder arbitrário, e que dá 
conteúdo ético às normas tanto do Direito 

Público interno como do Direito Internacional.”

 Portanto, conclui-se que, em pese o 
reconhecimento do alargamento do acesso 
à justiça por meio da criação do sistema 
interamericano de direitos humanos, faz-se 
necessária uma constante evolução e revisão 
de seus institutos, sendo urgente a adoção de 
um Protocolo à Convenção Americana, para a 
viabilização do acesso direto dos indivíduos à 
Corte Interamericana.

Por fim, no que concerne ao acesso à justiça em 
âmbito do sistema interamericano de direitos 
humanos, cabe destacar que, de acordo com 
a jurisprudência pacífica de nossos Tribunais 
Superiores, uma sentença prolatada pelo 
Tribunal Interamericano de Direitos Humanos 
deverá ser executada diretamente em juízo, 
não havendo necessidade de homologação 
pelo Superior Tribunal de Justiça, como se dá 
com as sentenças estrangeiras. 

Faz-se, assim, a distinção entre uma sentença 
prolatada por um país estrangeiro com aquela 
decorrente do Tribunal Interamericano, 
uma vez que este já teve sua competência 
previamente reconhecida em acordos 
internacionais pelo nosso país. 

3. A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA NO SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DIREITOS 
HUMANOS

 Conforme mencionado no tópico 
anterior, a representação à Comissão 
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Interamericana de Direitos Humanos poderá 
ser realizada por “qualquer pessoa ou grupo 
de pessoas, ou entidade não-governamental 
legalmente reconhecida em um ou mais 
Estados-Membros da Organização”, com 
denúncias ou queixas de violações aos direitos 
humanos estabelecidos no Pacto. 

 Desta forma, é plenamente possível, e 
até mesmo necessário, que, em se constatando 
a existência de violações a direitos humanos, 
a Defensoria Pública atue e, vislumbrando-
se a impossibilidade de salvaguarda do 
mencionado direito no âmbito interno, que aja 
em âmbito internacional, ou seja, em sede da 
Comissão Interamericana.

 Inicialmente, vislumbra-se que a 
Constituição Federal incumbe à Defensoria 
Pública a promoção dos direitos humanos, sem 
estabelecer qualquer limitação a este dever, de 
onde se conclui que a atuação deve ser ampla, 
seja nacional ou internacionalmente.

 De outra banda, de acordo com a Lei 
Complementar n. 123/2009, que introduziu o 
artigo 4o, inciso VI na Lei Complementar n. 
80/1994, é função institucional da Defensoria 
Pública representar aos sistemas internacionais 
de proteção dos direitos humanos, postulando 
perante seus órgãos. 

 Assim, verifica-se que da mesma 
forma que cabe à Defensoria Pública prestar 
orientação jurídica aos necessitados, promover 
a solução extrajudicial dos litígios, dentre 
outras funções já tradicionalmente exercidas 
pelos Defensores Públicos, está o dever de 

representação aos sistemas internacionais de 
direitos humanos, função esta  considerada 
nova e ainda pouco abordada no âmbito desta 
instituição.

 Em análise à necessidade premente 
de alargamento acesso à justiça nos casos 
concretos, notadamente quando se tratam 
de casos que envolvam violações aos 
direitos humanos, vislumbra-se a função de 
representação junto ao sistema interamericano 
como um grande instrumento de efetivação 
de direitos dos hipossuficientes.

 É cediço que a maior parte de violações 
aos direitos humanos ocorre com aqueles que 
são financeiramente hipossuficientes, uma 
vez que, em regra, são de uma classe mais 
vulnerável que o restante da sociedade. E, 
dentre esses casos, vislumbra-se que muitos 
deles não obtém uma solução junto aos 
mecanismos internos. Assim é que cabe à 
Defensoria Pública voltar suas ações a esta 
modalidade de atuação, sob pena de não 
cumprir com as funções a ela incumbidas 
constitucional e infraconstitucionalmente.

  Ressalte-se que, considerando a 
vulnerabilidade a qual estão incluídos, a 
grande parte dos assistidos não possuem 
conhecimento da existência do sistema 
interamericano de direitos humanos e a 
sua capacidade de alargamento do acesso 
à justiça. Assim, em que pese ser possível a 
representação individual junto à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, ela 
dificilmente será realizada por um assistido 
da Defensoria Pública individualmente.
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 Por outro lado, organizações não 
governamentais e associações da sociedade 
civil que, em regra, realizam o trabalho de 
apoio aos grupos vulneráveis, geralmente 
não possuem a estrutura e o aparato jurídico 
necessário para o acompanhamento efetivo da 
representação.

 Assim, faz-se premente a necessidade 
do empoderamento por parte da Defensoria 
Pública de sua função institucional de 
representação aos sistemas internacionais 
de proteção dos direitos humanos, atuando, 
assim, efetivamente no combate às violações 
a direitos humanos no âmbito pátrio. 

4. CASOS CONCRETOS DE 
REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA PERANTE A COMISSÃO 
INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS

 Em que pese a necessidade do 
desenvolvimento das funções das Defensorias 
Públicas nacionais junto ao sistema 
interamericano, há representações de grande 
importância realizadas por estes órgãos. 
Destacam-se as seguintes:

1) A Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais representou contra o Estado de Minas 
Gerais na Comissão Interamericana em razão 
do quadro crônico de superlotação, ausência 
de aeração, iluminação natural e condições 
térmicas adequadas em presídio estadual. 
Neste caso estamos diante de um grupo 
extremamente vulnerável e, muitas vezes, 

marginalizado na sociedade, quais sejam, os 
detentos. Assim, necessitam de uma atenção 
especial da Defensoria Pública, com uma 
atuação de alargamento de acesso à justiça;

2) A Defensoria Pública do Estado de São 
Paulo e a Defensoria Pública da União 
acionaram a Comissão Interamericana para 
contestar uma condenação criminal por 
desacato, argumentando que o crime de 
desacato, previsto no artigo 331 do Código 
Penal, é incompatível com o artigo 13 da 
Convenção Americana de direitos humanos, 
que trata da liberdade de pensamento e 
manifestação.

CONCLUSÃO

 A conclusão a que se chega é que ainda 
é necessária a tomada de diversas medidas 
para institucionalização da Defensoria Pública 
como, de fato, viabilizadora do acesso à 
justiça no sistema interamericano de direitos 
humanos.

 É cediço que já há exemplos de 
representação da Defensoria Pública junto 
ao mencionado sistema, entretanto, verifica-
se que há ainda uma larga caminhada a ser 
feita até que a efetiva salvaguarda dos direitos 
fundamentais seja feita em nosso país, mesmo 
nos casos de falhas ou inaptidões no sistema 
jurídico interno pátrio. 

 Cabe aos Defensores Públicos, dentre 
os quais a autora se inclui, vislumbrar o 
sistema interamericano de direitos humanos 
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como mais um instrumento, este de grande 
importância, para o cumprimento de suas 
funções institucionais, previstas constitucional 
e infraconstitucionalmente. 

 Ora, os Defensores Públicos nada mais 
são do que servidores públicos encarregados 
da promoção de direitos humanos e, para 
tanto, não podem olvidar do uso de um 
sistema próprio e especialmente encarregado 
para tal fim.
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