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RESUMO 

A dominação da violência pelo Estado de Direito despertou uma tensão entre o exercício do 

poder punitivo e a garantia de defesa. No entanto, ao longo da história recente do Direito 

Penal, este embate de forças tem sido decidido em favor do poder punitivo. Nessa 

perspectiva, o presente trabalho pretende submeter a garantia de defesa a um juízo crítico, em 

busca de ajustar o seu conteúdo ao paradigma do Estado Constitucional de Direito. Para tanto, 

será preciso reconhecer o desequilíbrio da situação, mas sem propor a preponderância de 

nenhum destes elementos. O Estado tanto deve cumprir a função de punir os culpados como a 

de absolver os inocentes. Ainda que a lei esteja longe de se harmonizar a este discurso, 

notadamente porque a realidade suscita indicar que se cumpre muito mais a função de punir 

pobres e inimigos, é preciso que a garantia de defesa conviva com o poder punitivo como 

parte de um único interesse público, qual seja, o de fazer justiça penal. Desta forma, a 

existência de um equilíbrio sustentável entre o poder punitivo e a garantia de defesa depende 

da intervenção penal mínima e, por outro lado, da postura judicial no caso concreto, cabendo 

então que se revise a função de defesa social proposta para o Direito Penal. A dissertação 

enfrenta, portanto, o momento de crise do Direito Penal, consubstanciado a partir do advento 

de uma nova forma de pensar – um pensar garantista –, cuja aceitação, em larga escala, exige 

que se deixem para trás muitos dos velhos conceitos, ainda que estejam estes velhos conceitos 

sendo apresentados como novidade. O Estado Constitucional de Direito não somente constitui 

um regime de efetivação do direito de defesa, mas, do mesmo modo, busca efetivar o direito 

de ação, como também a prestação jurisdicional e o processo como um todo. E, ainda sabendo 

que a filosofia da linguagem levanta dúvidas sobre a certeza, a verdade e o julgar, impõe-se 

entender que a garantia de defesa não é mais uma idéia simples, mas, nos caminhos tortuosos 

da comunicação, pretende-se encontrar qual o papel do juiz diante desta nova realidade que se 

descerra. 

PALAVRAS-CHAVE: Poder punitivo. Garantias. Colisão. Estado Constitucional de Direito. 
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ABSTRACT 

The domination of the violence for the Rule of law awakened a tension between the practice 

of the punitive power and the right to counsel. However, throughout the recent history of the 

Criminal law, this shock of forces has been determined for the punitive power. In this 

perspective, the present work intends to submit the guarantee of defense to a critical 

judgment, in search to conciliate its content to the Constitutional State of Right. For in such a 

way, it will be necessary to recognize the disequilibrium of the situation, but without 

considering the superiority of any of these elements. The State in such a way must fulfill the 

function to punish the culprits as to acquit the innocents. Despite the law is far from obtaining 

a harmonious speech, it is necessary that the defense guarantee coexists the punitive power as 

part of an only public interest, which is, to make criminal justice. In such a way, the existence 

of a sustainable balance between the punitive power and the guarantee of defense depend on 

the minimum interference of Criminal law and, also, of the judicial position in the concrete 

case. The present work faces, therefore, the moment of crisis of the Criminal law, 

consolidated with the advent of a new way of thinking – according to the procedural 

guarantees, that will demand the overcoming of the old concepts. The Constitutional State of 

Right not only constitutes an efectiveness of the regime of the right to counsel, but in a similar 

way it searchs to accomplish the right of action and criminal justice as a whole. Knowing that 

the philosophy of the language raises doubts on the certainty, the truth and the judgement, it is 

imposed to understand that the defense guarantee is no more about a simple idea, but, in the 

crooked ways of the communication, we intend to find what the judge’s function is when he 

faces this new reality. 

KEY-WORDS: Punishment. Guarantees. Conflict. Rule of Law. 
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RÉSUMÉ 

La domination de la violence pour l'État de Droit a entraîné une certaine tension entre 

l’exercice du pouvoir punitif et le droit de défense. Pourtant, tout au long de l’histoire récent 

du Droit Pénal, cet heurte de forces a été décidé en faveur du pouvoir punitif. En cette 

perspective, le présent travail prétend soumettre la garantie de défense à un jugement critique 

cherchant à ajuster son contenu au paradigme de l’État Constitutionnel de Droit. Pour cela il 

faudra reconnaître le déséquilibre de la situation sans proposer la prépondérance d’aucun de 

ces élements. L’État doit réaliser la fonction de punir les coupables et aussi donner 

l’absolution aux innocents. Même si la loi soit loin de s’harmoniser à ce discours, c’est 

notamment car, au Legislateur, ce qui intérresse le plus c’est que la loi accomplisse la 

fonction de punir les coupables, il faut donc que la garantie de défense puisse demeurer avec 

le pouvoir punitif comme partie du même interêt publique, celui de faire justice pénale. Ainsi, 

l’existence d’un deséquilibre sustensif entre le pouvoir punitif et la garantie de défense 

dépend de l’intervention pénale minima et, en revanche, de la posture judiciaire au cas 

concret, alors que la fonction de défense sociale proposé pour le Droit Pénal soit révisé. La 

dissertation éprouve néamoins, le moment de crise du Droit Pénal, consolidé de l’avènement 

d’une nouvelle manière de penser – la pensée selon les garanties processives -, dont 

l’acceptation, em large échelle, exige que les vieux concepts soient laissés de côté, même s’ils 

soient encore présentés comme des nouveautés. L’État Constitutionnel de Droit ne constitue 

pas seulement um régime d’effectuation du droit de défense, mais il cherche aussi à effectuer 

la prestation juridictionnel et le procès entier. Encore, sachant que la philosophie de la 

langage suscite des doutes concernant la certitude , la vérité et le jugement , s’impose la 

compréhension de la garantie qui ne s’agit plus d’une idée simple, mais dans les torts chemins 

de la communication, nous prétendons rencontrer le rôle du juge devant cette nouvelle realité 

qui se dessine.  

MOTS-CLÉS: Punition. Garanties. Conflit. État de Droit.  
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1. INTRODUÇÃO: AS CRISES DA DEFESA PENAL  

"Quem é o mais útil no jogo:  

o justo ou aquele que sabe jogar bastante bem?"  

PLATÃO, A República. 

O estudo da garantia de defesa remonta às origens da formação do Estado de Direito 

e, mais precisamente, vem de encontro ao momento em que a violência se institucionaliza. 

Em larga escala, a história da violência institucionalizada ou, em outras palavras, a história da 

pena segue pari passu a da reação à violência em geral. No entanto, ao longo dos séculos, a 

violência do Estado precisou transmudar-se. Em certa medida, esta transmutação operou-se 

por meio de seu autocontrole e, dessa forma, o Estado de Direito passou a significar uma 

ocasião singular de sublimação e domínio da violência. 

Não obstante o avanço dos mecanismos de controle da violência, o mais incrível é 

que o Estado repressor reinventa-se a todo o momento, com o propósito de conter o progresso

da violência não institucional. Num tempo em que surge uma nova categoria de legislação de 

emergência e, por que não dizer, de Estado de exceção, as garantias penais entram talvez em 

sua crise mais profunda – tomando como referência a nossa história democrática recente –, a 

ponto de já não sabermos se são mesmo conquistas inarredáveis do mundo ocidental.  

Seja como for, o direito de defesa entra em conflito com o poder punitivo. Isso 

porque aquele direito funciona como a primeira garantia contra a aplicação do poder punitivo 

e, por outro lado, também constitui a última frente de resistência a ele.  

Nessa perspectiva, o presente trabalho pretende submeter a garantia de defesa a um 

juízo crítico, em busca de ajustar o seu conteúdo ao paradigma do Estado Constitucional de 

Direito, diante dos desafios que se erguem a partir da chamada pós-modernidade. Vale dizer, 

enquanto a teoria do Direito se pauta por uma reflexão universalizante, construída por meio de 

conceitos abstratos, presos à tecnologia jurídica, a teoria crítica busca tomar um olhar a partir 

da realidade, que, por um lado, nos revela o crescimento das taxas de criminalidade e a 

ineficácia do sistema punitivo em relação aos criminosos de colarinho branco, ao tempo que, 

em contrapartida, a sociedade não esconde a ambição de políticas criminais cada vez mais 
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repressivas. Desse modo, pretendemos que a garantia de defesa deixe revestir-se de um 

sentido fértil, para além de uma medíocre representação ritualística. Portanto, a inteireza de 

nosso discurso move-se em torno da idéia de que a garantia de defesa deve pautar-se por uma 

dimensão diretamente interligada à alçada do Estado Constitucional de Direito.  

Assim, urge fazer um cotejo das novas conquistas do território jurídico com aqueles 

velhos conceitos penais, de tal modo a proporcionar uma compreensão abrangente. A rigor, a 

garantia de defesa não se conforme com o Estado Constitucional de Direito, simplesmente 

pela falta de um ânimo político para adaptá-la às novas contingências, fato que nos motivou a 

compreender o presente trabalho. 

Diante do temor do avanço de uma violência fundadora (Walter Benjamin), ou seja, 

empenhada em demolir as estruturas do Estado, adquire consistência a política criminal de 

defesa social, favorecida por uma legislação penal meramente simbólica, que reivindica o 

retorno às velhas posturas punitivas. Não obstante seja possível revigorar idéias doutras 

épocas, é preciso saber que muitos dos conceitos do passado somente se restabelecerão com 

presteza quando novamente submetidos aos valores do presente. 

As verdades se revigoram conforme as circunstâncias de tempo e espaço. Por 

conseguinte, o reconhecimento de tal constatação possibilita que sempre apareçam defensores 

de velhas doutrinas para superar novos problemas. Indubitavelmente, o humanismo cai bem 

como exemplo. A despeito de ter sido sobrepujado noutros períodos, revigorou-se depois do 

Holocausto. Mas, uma vez superada a guerra fria, a ciência penal defronta-se com novos 

medos e desafios, em função de que se avolumam os críticos da garantia de defesa.  

Depois da segunda metade do séc. XX, a pena privativa de liberdade passa por sua 

derradeira crise, mas isso não indica a extirpação da prisão dos sistemas jurídicos, porque, aos 

poucos, o processo assume a função de prevenção, garantindo a sobrevida do encarceramento 

cautelar. Parece contraditório, mas a prisão provisória ganha espaço no processo 

contemporâneo, enquanto a prisão-pena, fundada em juízos definitivos, fica restrita a um 

número cada vez menor de hipóteses. Em linhas gerais, a intervenção penal continua agindo 

por intermédio do processo penal, o que torna imprescindível enquadrar o tema da ampla 

defesa como um limite ao poder punitivo. 

Desde logo, é possível confirmar que escrever sobre a garantia de defesa é, de certa 

forma, fracassar diante do desvario da realidade. O nosso desafio será justamente este: não 

fracassar, não padecer perante o poder punitivo.  
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Desde quando Joaquim Canuto Mendes de Almeida (1906–1990) concluiu a sua 

dissertação de livre docência intitulada “A Contrariedade na Instrução Criminal”, cuja 

publicação ocorreu em 1937, o direito de defesa continua sendo um tema mais idealizado do 

que realizado. A dicotomia entre realidade e norma evidencia o quão pouco foi escrito sobre a 

oposição entre o ser e o dever-ser do direito de defesa. Ainda que seja sedutora a idéia de um 

projeto harmônico de política criminal, tem prevalecido na realidade exatamente o oposto, 

isto é, uma crescente desvinculação entre o que diz fazer o Estado e o que realmente é feito. 

Talvez por isso, a generalidade dos manuais de tecnologia jurídica e mesmo a jurisprudência 

fracassam em certa medida ao tratar do tema, não pela falta de correspondência com a teoria, 

porém muito mais por ignorar como a prática desconhece a importância da garantia de defesa 

para o Estado Constitucional de Direito. Para esse efeito, a doutrina penal tem sido 

predominantemente a doutrina do poder punitivo. 

Antes de qualquer coisa, é necessário advertir que não propomos qualquer distinção 

entre o direito de defesa e o contraditório. O peso de nossa argumentação reside na crença de 

que estes direitos representam duas faces do direito de resistência à pretensão punitiva. 

Assim, a defesa e o contraditório compreendem instrumentos de controle do abuso de poder e, 

dada essa função única, não encontramos razões práticas para estabelecer distinção entre um e 

outro, preferindo, assim, compreender que ambos estão unidos como componentes 

indissolúveis do devido processo legal. 

O objeto específico do nosso trabalho gravita em torno da idéia de desequilíbrio entre 

os interesses punitivos do Estado e os interesses individuais do acusado. Tal colisão é sentida 

concretamente, no processo penal, palco natural do embate entre o poder punitivo e o direito 

de defesa.  

O mais notável, como se pode antecipar, é que a colisão entre o poder punitivo e o 

direito de defesa não deve ser revolvida pela preponderância de nenhum dos elementos. Tanto 

interessa ao Estado punir os culpados como absolver os inocentes. Por outro lado, tampouco 

vale pretender resolver a questão por um discurso falacioso de harmonia. Resta-nos, nesse 

caso, estabelecer a contradição imanente que existe em tudo isso, para, somente assim, 

conferir à garantia de defesa a autoridade de dialogar com o poder punitivo em igualdade de 

condições. 

Mais difícil é descobrir que a filosofia da linguagem e a conseqüente crise da 

verdade põem em dúvida a capacidade de o sistema legislativo estruturar-se sobre bases que 

permitam absolver os inocentes e, ao mesmo tempo, condenar os culpados. Quem são os 
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culpados? Quem são os inocentes? Quem é capaz de responder tais indagações? Mesmo 

diante do impasse, os defensores das doutrinas de defesa social ganham adeptos. Desde que 

protejamos a sociedade, não importa que condenemos inocentes, ou seja, ainda se prefere 

justificar o menoscabo da defesa em função dos benefícios sociais gerados pelo poder 

punitivo. 

Existiria mesmo uma saída para a colisão entre o poder punitivo e o direito de 

defesa? Seria possível alcançar um equilíbrio sustentável, a ponto de se atingir um alto grau 

de eficácia punitiva e, ao mesmo tempo, assegurar a absolvição dos inocentes? Numa primeira 

vista, a resposta a qualquer dessas questões se torna mais difícil, porque nem mesmo o Estado 

consegue cumprir satisfatoriamente a promessa de punir os culpados e absolver os inocentes. 

E isso não é tudo. A inflação legislativa aumenta o poder de inação punitiva. O Estado nunca 

pôde – e hoje menos ainda – sequer apurar ou conhecer uma fração significativa dos crimes 

que acontecem. E mais. Para os poucos crimes que chegam ao seu conhecimento, o mesmo 

Estado esquece o compromisso de perquirir a chamada verdade real, preferindo seguir o 

trilho fácil de uma verdade consensual.  

E quando poderíamos pensar que o inquestionável esgotamento da reação punitiva 

fosse abrir espaço para um modelo de Direito Penal mínimo, constatamos que o legislador, a 

cada dia, busca resolver o problema da criminalidade pela edição de novas leis penais. Assim, 

cria-se um ambiente de Direito Penal máximo que, em larga escala, diminui as condições de 

defesa efetiva em favor do incremento do poder punitivo. O sistema punitivo que provém do 

resultado de tudo isso se volta para punir o agente do fato pelo que ele é e não pelo que ele 

fez. 

De modo particular, a garantia de defesa tem sua origem remota na Antigüidade, 

mas, para o que nos interessa mais de perto, tomamos a tradição inglesa como ponto de 

partida histórico, onde esta garantia transcende à modernidade carreada pelo conceito de 

devido processo legal. Desse modo, perceberemos que a garantia de defesa aporta na América 

Latina sob a influência do constitucionalismo americano, principalmente das declarações dos 

Estados da Virgínia e Maryland.  

Assim, no segundo capítulo, mostraremos como a garantia de defesa compõe o 

núcleo do devido processo para, somente assim, no capítulo terceiro, tratar da sistematização 

dessa garantia, agora já impregnada por todos os valores humanísticos consagrados 

historicamente desde a Carta Magna. Enquanto a Escola Clássica restaura os preceitos do 

Iluminismo, a Escola Positiva dá o primeiro passo em direção à formação de uma doutrina de 
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defesa social, que irá orientar o Estado na organização de estratégias para combater, 

principalmente, o avanço da criminalidade habitual.

A passagem para o séc. XX é um momento decisivo para a política criminal, não 

apenas porque se opera o declínio do prestígio da vontade do legislador, à qual se vinculavam 

os juízes, mas, sobretudo, porque se toma forma a doutrina da defesa social, levando adiante a 

idéia de sujeito perigoso, a qual, mais tarde, seria muito bem manipulada pelo Totalitarismo. 

As primeiras décadas daquele século têm como traço essencial a utilização do Direito Penal 

pelos regimes políticos e, por outro lado, o enfraquecimento das garantias processuais. 

O quarto capítulo tratará de como o Estado organiza a sua resposta ao crime. Sob 

esse aspecto, iremos levantar as características dos modelos político-criminais liberal, 

igualitário e nacional-socialista para, somente então, conhecer como progride a política 

criminal depois do segundo pós-guerra. A partir daí, vêm a propósito o movimento humanista 

da nova defesa social e a teoria garantista, cada qual apresentando novos métodos para a ação 

da política criminal. Enquanto isso, no domínio do Estado Constitucional de Direito, será 

posto em questão qual dos dois modelos está adequado aos imperativos da garantia de defesa. 

O quinto capítulo abordará a identificação da garantia de defesa no âmbito do 

constitucionalismo contemporâneo até irromper no sistema normativo brasileiro, quando 

busca, no Estado Novo, as origens do modelo autoritário nacional. Prepara-se o terreno para 

compreender o motivo pelo qual a Constituição da República de 1988 revira os conceitos 

autoritários em direção ao auge das garantias penais, impondo a completa reforma do sistema 

legislativo. 

O sexto capítulo tratará dos desafios da garantia de defesa no Estado Constitucional 

de Direito, tendo como cenário as tendências penais que procuram revigorar o poder punitivo 

em detrimento da garantia de defesa. O capítulo mostra as divergências entre o plano 

normativo e a realidade, examinando os principais desafios da garantia de defesa diante dos 

movimentos penais sectários do incremento do poder punitivo do Estado. 

O sétimo capítulo dissertará sobre as características estruturais da garantia de defesa 

para, em seguida, indicar mecanismos de otimização diante da imprescindibilidade de revisar 

conceitos básicos. É de todo útil observar que o capítulo funciona como um meio para os 

capítulos subseqüentes, todos eles voltados para realizar os valores consagrados com o Estado 

Constitucional de Direito. 

O oitavo capítulo fará uma abordagem acerca do uso e abuso da garantia de defesa, 

mostrando em que condições a duração do processo favorece a garantia de defesa. E, ainda, 
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toma espaço um contraponto necessário, ou seja, percebe-se que a garantia de defesa possui 

limitações, de modo que o processo penal não somente se orienta pelos interesses do réu. 

Assim, resta saber quais os limites da liberdade do acusado para opor-se à pretensão 

acusatória, isto é, em que situações o prolongamento da relação processual, por meio da 

exigência de cumprimento das garantias, torna-se abusivo. 

Na seqüência, chegaremos ao nono capítulo, que coloca a garantia de defesa diante 

de problemas mais complexos. Levantaremos elementos a respeito da crise da verdade e o 

impacto que ela pode causar à garantia de defesa. Em larga escala, vamos investigar, entre 

outras questões, se a proibição da iniciativa instrutória pelo juiz, como apregoa a teoria 

garantista, será condição de satisfação da igualdade material no processo penal. Seria possível 

ao juiz iniciar a busca da verdade à revelia do acusado?  

Depois, já no décimo capítulo, veremos como é possível exercitar a garantia de 

defesa diante dos descaminhos da comunicação entre os homens. O que se deve entender por 

neutralidade e imparcialidade? O juiz pode ter interesse em assegurar o direito de defesa? 

Quais são as armadilhas lingüísticas que espreitam o juiz neutro? O que se deve entender por 

um juiz substancialista-garantista? Qual deve ser a postura judicial diante da inaptidão do 

Legislativo para produzir leis eficazes? Diante de um Direito Penal meramente simbólico, 

como reagir diante da tendência de uma defesa igualmente simbólica? O juiz pode interferir 

no jogo processual? Como? Enfim, todos esses questionamentos servirão de norte para que a 

garantia de defesa encontre o caminho da efetividade. 

Finalmente, cabe esclarecer que, em todo o corpo do trabalho se deu preferência à 

consulta direta das grandes obras penais, mesmo que para isso tenha sido empregado um 

número considerável de obras esgotadas, mas absolutamente necessárias e atuais. Com isso, 

restringimos as referências indiretas aos casos de extrema importância. Quanto aos trabalhos 

estrangeiros, em alguns casos, optamos por dar preferência aos que foram traduzidos em 

língua portuguesa, não somente por razões de acesso, mas para se esquivar dos riscos de uma 

tradução nossa. 
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11.  CONCLUSÃO: O EQUILÍBRIO SUSTENTÁVEL ENTRE O PODER PUNITIVO 

E A GARANTIA DE DEFESA

"Mesmo que um homem, meu caro,  

seja injusto e tenha o poder de praticar a injustiça por fraude ou à força:  

nem por isso estou convencido de que tire daí mais proveito que da justiça (...). 

Convence-nos, portanto, homem divino, de maneira satisfatória,  

de que fazemos mal em preferir a justiça à injustiça". 

PLATÃO, A República.  

Mesmo sem olvidar a pretensão de discorrer a conclusão geral da dissertação, cabe 

considerar, de antemão, alguns limites, caso contrário correríamos o risco de não apenas 

produzir um texto conclusivo por demais extenso, mas também que somente repete os 

capítulos que já foram escritos. Assim sendo, a conclusão que aqui será levada a cabo não 

encerra a possibilidade de uma miríade de outras inferências às quais poderá chegar o leitor.  

Feita a advertência inicial, passamos ao que importa. Mesmo tendo origem remota na 

Antigüidade, a reanimação das garantias penais foi levada a efeito a partir da tradição inglesa, 

em função de que a garantia de defesa transcende para a modernidade por meio da idéia de 

due processo of law. Assim, acerca do ponto em causa, faz-se necessário chamar atenção para 

a doutrina de John Locke. Enquanto Hobbes não admitia que a sociedade se situasse em 

oposição ao contrato social, Locke vê o direito de resistência como uma arma contra o 

governo que não atende aos interesses da sociedade. Para ele, a lei emerge como condição de 

igualdade formal, de tal modo que nem mesmo o príncipe pode estar acima dela.  

Ao teorizar o direito de resistência, Locke confere um fundamento para o direito de 

defesa e, ainda assim, funciona como uma justificativa política para o papel do devido 

processo legal como agente limitador do arbítrio do poder.  

Nesses termos, a garantia de defesa e o contraditório devem ser considerados o 

núcleo duro do devido processo legal, cujo conceito incorpora todos os princípios 

estruturantes do processo penal. Noutras palavras, no ponto de vista prático, não existem 

razões para distinguir a ampla defesa e o contraditório; ambas garantias aderem-se ao conceito 
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do devido processo legal, cuja aplicação assegura a proteção de técnicas processuais de 

resistência à pretensão punitiva. 

Uma vez ancorada nessas bases políticas, a garantia de defesa está pronta para, 

finalmente, ser sistematizada. E isto acontece a partir da Escola Clássica, mais especialmente 

por meio de um divisor de águas, qual seja, a publicação da obra Dei Dellitti e Delle Pene de 

Beccaria (1764), responsável pela organização do pensamento iluminista a respeito das 

questões penais. A Escola Clássica não somente aponta a necessidade de se abrandar a reação 

punitiva ao crime, mas, sobretudo, patrocina a estabilização das garantias penais inerentes ao 

pleno exercício do direito de defesa. 

Assim, já instituída como um valor político (due process of law), a garantia de defesa 

evolui com esta Escola para um sentido técnico, quando então se dá subsídio para a sua 

sistematização, em contraposição ao poder punitivo do Estado. Contudo, a Escola Clássica 

não obteve o êxito esperado diante da crescente necessidade de se combater o fenômeno 

crime, sendo esta a razão de sua crise.  

Na segunda metade do séc. XIX, o aumento da criminalidade habitual estimula o 

surgimento de uma nova reação penal. Dessa forma, o poder punitivo do Estado fortalece-se a 

partir da Escola Positiva.  

Em face da urgência de se organizar uma resposta ao fenômeno criminal, o 

positivismo comtiano permite a estruturação metodológica da Escola Positiva. Por 

conseqüência, esta Escola não somente classifica os criminosos, mas, pela análise de ordens 

fisiológicas, antecipa, indutivamente, previsões sobre a capacidade de se cometer um delito 

no futuro. Em linhas gerais, a Escola Positiva determina o crime como fenômeno individual 

que pode ser coletivizado. 

Durante o auge do positivismo criminológico, a pretensão punitiva do Estado será o 

mais poderoso instrumento de controle social. De fato, a garantia de defesa permanece, ainda 

que formalmente, como uma conquista do conhecimento humano, mas será completamente 

esgotada de eficácia em função da busca pelos traços da personalidade criminosa. O processo 

penal não apenas investiga o crime, mas a relação deste com o homem que o pratica, ou seja, 

o poder punitivo volta-se à personalidade do agente como fio condutor da reação social ao 

crime. 

A Escola Positiva muda o foco do Direito Penal do fato para o do autor, em função 

de que a pena deve ser aplicada segundo as necessidades de defesa social. De fato, a 

conjuntura política no final do séc. XIX favorece a reorquestração das idéias penais para esta 
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nova perspectiva. Assim, cabe chamar atenção para o declínio da supremacia da vontade do 

legislador, já muitos anos antes antecedida pela Corte Marshall. 

A Corte Marshall (1801–1835), malgrado seja mais conhecida pelo estabelecimento 

do judicial review, também abre caminho para, mais tarde, conceber-se o devido processo 

legal substantivo (McCulloch v. Maryland). E não é só isto. Esta Corte cria a doutrina da 

necessidade e adequação, segundo a qual o texto constitucional deveria adaptar-se às crises da 

sociedade, ou seja, as disposições constitucionais deveriam ser interpretadas segundo as 

necessidades que se revelam para o futuro, cabendo ao judicial review a função de eliminar as 

imperfeições do governo representativo.  

De fato, é com John Marshall que se inicia um modelo de interpretação nacionalista, 

que não somente levará à construção de um conceito mais abrangente de devido processo 

legal, mas também dará suporte a decisões anti-humanistas, como a que concebeu a 

inferioridade do negro em relação ao branco (Dred Scott contra Sandford, 1857) e a que, 

modificando este último precedente, enunciava a doutrina dos iguais mas separados (Plessy

contra Fergusson, 1896).  

O poder punitivo começa, assim, uma escalada, assinalada pelo deslocamento do 

centro do poder decisório para o Executivo, o qual será chamado a intervir em defesa da 

sociedade. A passagem para o séc. XX será então o encontro das novas idéias penais com o 

fim da era vitoriana: o término de uma forma de pensar e o começo de uma nova consciência 

socialista, em função de que o Estado incute a função de melhorar o homem. As idéias de 

defesa social surgem como o novo – uma ampla reação à crise do sistema penal (neo)clássico. 

Dessa forma, já no início do séc. XX, está fortalecida a doutrina autônoma de defesa 

social, que, em linhas gerais, representa uma forma de aumentar a reação do Estado ao 

fenômeno crime, mesmo que à custa de garantias individuais. Para esse efeito, dá-se ao poder 

punitivo a função de proteger a sociedade, ou seja, o Estado-Juiz poderia levar em 

consideração aspectos da personalidade do agente para determinar a pena e, assim, 

proporcionar a segurança da sociedade. De fato, transfere-se para o juiz o encargo pela 

realização da política criminal. 

A partir da doutrina da defesa social, o Estado assume, mais claramente, a função de 

proteger a sociedade por meio do poder punitivo. É em virtude de que se estrutura uma 

política criminal de bem-estar social, que conduzirá ao modelo autoritário nacional-socialista, 

ápice do esvaziamento jurídico da garantia de defesa. O nacional-socialismo deve ser tomado 

como um modelo que opta pelo Direito Penal do autor, cujos traços característicos ainda 
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continuam sendo reinventados pela legislação penal mais recente. Portanto, no processo penal 

autoritário, a defesa penal deveria ser submetida aos interesses superiores do Estado. Isto é, a 

colisão entre poder punitivo e direito de defesa sempre deveria ser resolvida em favor 

daquele. 

Depois do Holocausto, surgem várias reações teóricas à crise do humanismo. A 

primeira delas, que condensa em larga escala o pensamento penal que toma corpo na segunda 

metade do séc. XX, trata-se do movimento da nova defesa social. Assim, este movimento 

pretende abrir espaço para as alternativas à prisão, com o fim específico de ressocializar o 

criminoso, mas sem abdicar dos valores humanistas. Contudo, a nova defesa social apenas 

assegura a continuidade do Direito Penal do autor, conferindo ao poder punitivo a função 

autoritária de determinar uma pena-correção a partir dos traços da personalidade do agente. 

Vários movimentos penais sucedem com idéias semelhantes, apenas conferindo uma 

sobrevida ao juízo-base de que é possível proteger a sociedade mediante a neutralização dos 

perigosos. 

A teoria garantista aporta, finalmente, como a única capaz de assegurar um equilíbrio 

sustentável entre o poder punitivo e a garantia de defesa. O garantismo reage à crise do Estado 

de Direito mediante a ampla revisão dos postulados clássicos. Fazendo uso de várias frentes 

de batalha, contrapõe o conceito de validade ao de vigência da norma, expõe a necessidade de 

se instaurar a democracia substancial, revisa o papel do juiz no processo penal e ainda 

demanda que a ciência jurídica exerça o seu papel crítico. 

Ao contrário da nova defesa social, o garantismo propõe que não existam 

tratamentos penais diferenciados, segundo a personalidade do agente, e que o bem-estar da 

sociedade esteja assegurado por meio da limitação do poder punitivo, ou seja, em função da 

aplicação dos princípios inerente ao Direito Penal mínimo. 

Nesses termos, o garantismo não se funda na idéia de Estado bom ou pena voltada 

para um bem, mas sim parte da inferência de Estado opressor e da pena como um mal menor. 

Separa-se definitivamente o Direito Penal da moral, apartando-o, por conseguinte, da função 

educadora da pena e dos conceitos relativos à personalidade do réu, próprios do Direito Penal 

do autor. O garantismo propõe que se alcance o máximo bem-estar dos membros da sociedade 

não por meio do Direito Penal máximo, mas sim pela intervenção mínima, com a qual se 

assegure o mínimo mal-estar aos direitos fundamentais. Toda essa representação teórica 

manifesta uma fórmula simples: o máximo de liberdade e satisfação adquire-se com o mínimo 
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de punição. Por conseguinte, a pena não mais é recebida como um mal equivalente ou como 

um mal para o bem, mas sim como um mal menor. 

Noutro plano, o garantismo revisa os fundamentos da verdade processual, rejeitando 

as doutrinas consensualistas ou que negociam com a verdade. Nesse passo, o processo 

cognitivo existe para as refutações da parte acusada, ou seja, não está o processo fadado à 

verdade substancial (verdade máxima), mas à verdade tolerável, que resulta do debate entre a 

prova e contraprova. O processo garantista, que vai além do modelo acusatório, tem a dupla 

finalidade de punir os culpados e absolver os inocentes.  

No entanto, para entender como se dá um equilíbrio sustentável entre o poder 

punitivo e a garantia de defesa, cabe ter como ponto nevrálgico a constatação de que não está 

o legislador apto a produzir uma legislação equilibrada – tanto eficiente em combater a 

criminalidade como em proteger os inocentes. Isso significa que, acima de tudo, precisamos 

reconhecer a contradição da lei ou mesmo a impossibilidade de se atingir tal estado de 

harmonia.  

Assim, diante da inaptidão do Legislativo para enfrentar a tensão entre o poder 

punitivo e a garantia de defesa, discerniremos que a solução para a crise depende diretamente 

da postura judicial. 

Definitivamente, a garantia de defesa integra o cerne do conceito de processo justo e 

garantista, estando, desta forma, largamente incorporada aos valores dos ordenamentos 

jurídicos ocidentais. 

No caso específico do Brasil, a influência do autoritarismo engendrado desde o 

Estado Novo ainda tem grande ascendência sobre a lei penal, cujos textos continuam sendo 

interpretados acriticamente.  

Não obstante a garantia de defesa esteja incorporada em nossa história 

constitucional, a sua ascensão mais significativa dá-se, finalmente, com a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, que constrói um verdadeiro sistema de proteção à 

liberdade. Porém, nem mesmo o progresso do texto constitucional tem sido suficiente para 

negar a existência de Estado de Direito real em oposição a um Estado de Direito ideal. 

Em realidade, deve ser levado em conta o surgimento de uma política estatal 

internacional voltada, principalmente, ao combate do terrorismo e do crime organizado, 

favorecendo, assim, o aparecimento de leis penais que restringem o direito de defesa em 

busca de uma maior efetividade da persecução penal.
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Nesse mesmo caminho, o processo penal não gira em torno de um direito de defesa 

substancial, porém recebe comandos em favor de uma defesa mitigada ou, até mesmo, 

simbólica. A inflação legislativa e conseqüente simbolismo da lei penal revelam o vazio dos 

mecanismos estatais de combate à criminalidade.  

Diante do crescente deficit de eficácia da lei, o Estado prefere responder ao 

fenômeno crime mediante processos simbólicos de controle social, indicativos da falta de 

funcionalidade do poder punitivo e, sobretudo, das garantias processuais. 

A inflação legislativa converge para o Direito Penal máximo, transferindo para o 

processo penal a função de prevenção e defesa social. Tudo isso, juntamente com a crise do 

princípio da presunção de não-culpabilidade, acaba por tornar o direito de defesa um mero 

adorno simbólico no processo judicial. 

Nessa linha de raciocínio, conclui-se que o sistema penal clássico, erguido para 

absolver os inocentes e condenar os culpados, está em crise. Isto porque a política de defesa 

social já não nos permite saber quem são os culpados. Ou, noutras palavras, a defesa social 

desloca o Direito Penal para a proteção da sociedade e, como isso, faz o direito de defesa 

sucumbir, definitivamente, ao poder punitivo. À custa da proteção da sociedade, a legislação 

penal de emergência cresce ao sabor da corrupção propagada, infecciosamente, no poder 

público e do fortalecimento das organizações criminosas.  

A defesa trata-se de um termômetro para o Estado Constitucional de Direito, de 

modo que esta garantia não interessa apenas ao indivíduo, mas igualmente ao Estado e à 

sociedade. Embora não seja possível esperar que todas as leis sejam rigorosamente cumpridas, 

exige-se do Estado uma luta permanente não somente para extirpar do ordenamento as leis 

inadequadas, mas, principalmente, para restaurar a autoridade das leis necessárias à vida 

social. 

Em realidade, a política criminal de defesa social divide a sociedade, cobrando o 

recrudescimento penal contra aqueles que estão afastados do centro de poder. Seguindo esta

linha, os movimentos de tolerância zero justificam o combate dos grandes crimes pelos 

pequenos, mas não dão igual entonação quando, v.g., tratam da punição dos agentes políticos 

ou financeiros, porquanto a vocação desta política converge apenas para os crimes praticados 

por pobres e indesejados. É desta maneira que a garantia de defesa se exaure diante dos 

nossos olhos, sem que se compreendam os motivos pelos quais, somente para alguns 

membros da sociedade, o processo penal está tão rico de garantias. 
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Diante da crise que se constata, resta identificar que o problema da garantia de defesa 

merece um tratamento diferencial quanto aos desafios do Direito Penal Ambiental, 

notadamente porque, no séc. XX, o meio ambiente aparece como um novo limite à liberdade 

do homem. A superação do antropocentrismo clássico convida a uma nova reflexão da 

questão da proteção dos bens ambientais. No entanto, a proteção dos bens ambientais pelo 

Direito Penal tem sido conflituosa, para não dizer simbólica. 

A responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais desafia a revisão 

dos fundamentos penais clássicos. Muito embora as garantias penais se mostrem adequadas 

uma realidade estritamente individualista (personalista), é chegado o momento de ler 

novamente os postulados penais clássicos diante a realidade constitucional que se inaugura. 

A solução dada por Hassemer, no sentido de criar um novo ramo científico – o 

direito de intervenção –, ao qual caberia tratar das novas categorias da contemporaneidade, 

ainda que seja viável para o futuro, não nos deve impedir de enfrentar o problema da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. Desde este ponto de vista, já podemos concluir que, 

em relação aos delitos menor potencial ofensivo, o sistema jurídico brasileiro estruturou um 

sistema de intervenção muito bem caracterizado, cujos parâmetros escapam das garantias 

processuais tradicionais, e que, por isto, integra apenas formalmente a esfera do sistema 

penal-processual. 

A violação ao princípio da intervenção mínima está evidente no Direito Penal 

ambiental, tornando, na prática, a resposta penal menos severa do que a sanção administrativa. 

É preciso que se alcance eficiência do Direito Penal por meio da aplicação do princípio da 

intervenção mínima, evitando que o Direito Penal se torne um regulador simbólico e absoluto 

de todas as condutas indesejadas.  

Inserida nesse contexto, a responsabilidade penal de pessoas jurídicas deve buscar 

irromper esse estado de coisas para que o Direito Penal se torne efetivo em relação à atividade 

de pessoas físicas que agem encobertas pelas pessoas jurídicas.  

De fato, quando interpretados fora do contexto constitucional, os princípios penais 

não se ajustam perfeitamente à responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas, uma vez que 

Constituição pôs abaixo o principio segundo o qual a pessoa jurídica é irresponsável 

penalmente por sua atividade (societas delinquere non potest), é possível encontrar a 

integração do ordenamento para fins da responsabilização da pessoa jurídica, sujeitando-a às 

normas processuais reservadas para a pessoa física.
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A fim de se garantir obediência à ampla defesa, deve ser vedada a responsabilização 

da pessoa jurídica independentemente da conduta da pessoa física. Da mesma forma, a 

acusação precisa descrever a conduta da pessoa física, distinguindo-a da atividade da pessoa 

jurídica. Ou, noutras palavras, o princípio da ampla defesa determina a separação da conduta 

da pessoa física e a atividade propriamente da pessoa jurídica.  

Agora, já não falando apenas das pessoas jurídicas, cabe compreender que a 

autodefesa não se submete às condições de efetividade, ou seja, o juiz somente pode assegurar 

a sua efetividade ao seu aspecto meramente formal, garantindo o seu exercício voluntário e 

cuidadosamente consciente do direito ao silêncio. Pelo mesmo motivo, não há como se 

gerenciar um controle de mérito da autodefesa. 

A utilização coercitiva do interrogatório por videoconferência afronta a autodefesa, 

porquanto desprovida de qualquer regulamentação que prescreva a restrição ao direito de 

presença. No entanto, assiste ao acusado o direito de não ser conduzido coercitivamente até a 

autoridade ou, segundo os interesses de sua defesa, de ser ouvido por videoconferência, nos 

termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (art. 69, 2), promulgado pelo 

Brasil a partir do Decreto n. 4.388/021711. 

Quanto à defesa técnica dativa, o Estado-Juiz deve exercer controle sobre a sua 

atuação, a fim de que se pratique efetivamente. Seja qual for o modo como se exerça a defesa, 

a escolha da técnica defensiva cabe ao defensor, mas se este profissional, notadamente quando 

dativo, decai de seu múnus, impõe-se ao juiz o poder de intervir, em função da falta de defesa.  

É fundamental que, diante do caso concreto, o juiz debele a atuação meramente 

protocolar do defensor dativo. Embora o juiz não possa interferir na técnica defensiva 

praticada pelo defensor, impõe-se ao juiz o poder de intervir, em função da falta de defesa, 

porquanto o exercício de qualquer atividade pública exige obediência aos preceitos de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, sobretudo, eficiência (art. 37, CF), sem 

os quais não se reconhecerá a ampla defesa eficaz. A atividade do advogado nomeado 

também se subordina a tais princípios, porque realiza função própria do dever de prestação do 

Estado. 

Sendo o direito de defesa um imperativo do Estado Social, a inércia do defensor 

dativo deve resvalar sobre o profissional e não sobre o acusado. Logo, não cabe ao acusado 

suportar preclusões processuais por deficiência da prestação da defesa do Estado. Dessa 
                                                
1711 A legislação já prevê a coleta do depoimento da testemunha ou do ofendido por videoconferência, se a 
presença do réu causar humilhação, temor, ou sério constrangimento, de modo que comprometa a obtenção da 
verdade (art. 217, CPP). 
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forma, requer que o princípio da voluntariedade do recurso seja interpretado diferentemente 

para o defensor dativo, de modo que, manifestando o acusado a intenção de recorrer, caberá 

ao juiz – caso o defensor dativo se quede inerte – nomear-lhe outro defensor para assegurar o 

direito ao segundo grau. Em caso de conflito de vontades, sempre deve prevalecer a posição 

mais favorável à liberdade, ou seja, a opção pelo recurso confirma-se como mais conveniente 

ao princípio in dubio pro libertate.  

Contudo, tornar-se urgente que, em comarcas desprovidas do serviço estatal de 

Defensoria Pública, a defesa penal exercida por advogado nomeado deva gozar dos mesmos 

privilégios processuais dos defensores públicos, notadamente porque ambos profissionais 

estão sujeitos ao princípio da fundamentação de seus arrazoados.  

Estando a Defensoria inapta a confrontar-se com o Ministério Público, justifica-se o 

reconhecimento da constitucionalidade momentânea e circunstancial dos privilégios 

processuais em favor daquela, como critério de equilíbrio de armas. E, mais do que isso, é 

imperioso que o Estado assegure a organização das defensorias, de modo que se ajustem ao 

princípio da igualdade e, assim, cumpram o preceito constitucional de ampla defesa penal. 

Impõe-se ao Estado-Juiz o dever de assegurar ao indivíduo a defesa técnica, até 

mesmo, na fase do inquérito, notadamente quando o procedimento atingir um estado em que 

seja necessária a intervenção técnica para resguardar a liberdade. Muito embora já signifique 

um avanço, a Lei n. 11.449/07, que determina o envio do auto de prisão em flagrante à 

Defensoria Pública em vinte e quatro horas, caso o autuado não possua advogado, não garante 

o exercício da defesa na fase pré-processual. De fato, a lei apenas institui uma cerimônia 

formal, sem assegurar a participação eficaz da defesa dativa na fase do inquérito.  

Quanto aos procedimentos que estabelecem uma resposta preliminar anterior ao 

recebimento da denúncia, cabe a nomeação de defensor dativo para os casos em que o 

imputado deixa de ofertar resposta ou constituir advogado.  

O exercício da técnica defensiva implica, acima de tudo, a possibilidade de usar os 

meios objetivos de defesa, em função de que se impõe que exista, evidentemente, um tempo 

próprio para a defesa. No momento em que se afigura a parte do direito subjetivo de produzir 

prova, também se torna imprescindível que esta mesma parte possua um prazo dentro do qual 

realize as diligências a que tem direito. 

Porém, a tendência contemporânea leva-nos a um impasse. Quanto mais o Estado 

aperfeiçoa suas técnicas de persecução penal, reduzem-se as possibilidades da defesa penal de 

mérito. Sem dúvida, as escutas telefônicas ou outras formas de vigilâncias eletrônicas estão 
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em larga escala a serviço do poder punitivo, notadamente porque os delitos se tornam cada 

vez mais complexos e especializados.  

Diante desse panorama, cada vez mais a defesa técnica exerce-se com o intuito 

meramente protelatório. Conforme diminuem as chances de defesa substancial, ganha 

importância a defesa dilatória, sobremaneira facilitada pelo apego ao formalismo.  

De fato, assegura-se ao réu o direito de organizar a sua defesa num prazo razoável, 

mas este tempo de defesa dependerá do caso concreto. É preciso estabelecer, assim, um 

equilíbrio entre a duração razoável do processo e a garantia de defesa, na oportunidade em 

que se evite que seja o prolongamento do processo uma pena em si ou apenas um meio para 

se alcançar a prescrição penal. A garantia de defesa não justifica, portanto, a abreviação 

desmedida ou o prolongamento abusivo do processo.  

Neste caso, com vistas a equacionar um equilíbrio sustentável, a obtenção da 

liberdade não funciona como marco delimitador da duração razoável do processo. A liberdade 

do réu não autoriza que a ação penal dure sem fim. O processo precisa chegar ao seu termo e, 

para isto, o tempo processual convive intimamente com o exercício do direito de defesa, 

durante o qual se expõe o acusado ao suplício da persecução penal.  

Merecem revisão as Súmulas ns. 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça que 

pacificaram o entendimento de que está superada a alegação de constrangimento ilegal por 

excesso de prazo da prisão depois de concluída a instrução ou pronunciado o réu. Desse 

modo, a aplicação do modelo hermenêutico dessas súmulas não deve impedir o 

reconhecimento da dilação indevida do processo, sendo inteiramente cabível o 

reconhecimento de constrangimento ilegal depois de encerrada a instrução ou quando já 

pronunciado o réu. Vale dizer, o término da instrução ou a pronúncia do réu não superam o 

constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na duração do processo.  

Mesmo sendo o direito de defesa um instituto de controle do poder de acusar, é de se 

reconhecer, por outro lado, que também se pode fazer mau uso desse direito, prolongando 

indevidamente a ação penal. A ampla liberdade conferida às partes para a demonstração da 

pretensão não legitima o excesso ou o arbítrio.  

O Estado Constitucional de Direito não somente constitui um regime de efetivação 

do direito de defesa, mas, do mesmo modo, busca efetivar o direito de ação, como também 

efetivar a prestação jurisdicional e o processo como um todo. Em outras palavras, a efetivação 

não é uma exigência restrita unicamente ao direito de defesa. 
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Portanto, a efetividade da justiça penal autoriza que o juiz interfira na técnica 

defensiva para impedir o seu uso abusivo, como, por exemplo, evitando diligências 

desnecessárias meramente protelatórias ou adiamentos de atos injustificadamente. Grosso 

modo, o ato abusivo não apenas pode interferir no processo de convicção judicial, mas afronta 

a duração razoável do processo. Dentre as inúmeras causas que podem gerar o abuso, a 

conseqüência natural da prática abusiva será o prolongamento da demanda.  

Ainda no âmbito do abuso, embora a defesa não se comprometa com a realização da 

verdade absoluta, isso não significa que esteja liberada para mentir. Como a boa-fé integra a 

noção de processo penal justo, não deve existir um verdadeiro direito de mentir, malgrado 

esta possibilidade esteja ao seu alcance.  

Convém aceitar que, para haver a caracterização do abuso de direito, é preciso 

reconhecer que o acusado desviou a finalidade de um direito seu, causando um dano a um 

bem jurídico-penal. O reconhecimento do dano, por conseqüência, pressupõe que haja uso dos 

meios necessários e disponíveis pelo ordenamento, em função dos quais consiga atingir a 

realização do fim desviado. O abuso de direito não se resolve apenas pela identificação da 

finalidade desviada. Nesta situação, é necessário mesmo que ocorra violação de bens, razão 

pela qual o abuso somente deve ser identificado no caso concreto, de tal forma que se faça 

reconhecer o conflito de direitos, cuja solução dependerá da ponderação judicial.  

Nesse contexto, é imprescindível revisar a orientação jurisprudencial que recepciona 

a conduta da defesa por si só como justificativa ao excesso de prazo processual (Súmula n. 64, 

STJ). Para tanto, o ato exclusivo da defesa, desde que não seja abusivo, não será suficiente 

para impedir o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na 

instrução. 

No momento em que a filosofia da linguagem dá acesso à conclusão fundamental de 

que não existe uma única verdade ou certeza, entra em crise a própria idéia de lei como algo 

capaz de transmitir um significado imune à dúvida. A percepção de verdade varia 

diferentemente em relação a cada indivíduo.  

A relativização da verdade escapa aos procedimentos da hermenêutica clássica, como 

também se afasta da concepção de um processo como um organismo autônomo e capacitado 

para produzir a decisão correta, fiel, justa, legítima e verdadeira. Disso tudo, nutre-se o debate 

dialético, que naturalmente sustenta um confronto – uma impossível convivência harmoniosa 

– entre segurança e celeridade, certeza e justiça, ação punitiva e defesa.  
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A filosofia da linguagem põe em questão a certeza, a verdade e o julgar. Releva a 

subjetividade da veracidade; sela, enfim, que a convicção judicial, a confissão, a mentira, os 

conceitos, as pseudoverdades, os estereótipos e os preconceitos (pré-juízos) fazem parte do 

processo decisório, tendo a palavra como esconderijo mais seguro. 

Muitos tipos penais trazem consigo elevada carga axiológica, aberta aos pré-juízos. 

Ainda que todos sejam iguais e inocentes até que provem o contrário no plano normativo, em 

sociedade todos são diferentes. Para a sociedade, os inimigos da comunidade não estão no 

mesmo plano dos iguais e inocentes por presunção. O Estado Constitucional de Direito está 

desalinhado com essa realidade. Em função da assimetria constitutiva entre a lei e muitos dos 

conceitos sociais, cabe ao juiz o dever de impedir a deformação dos sentidos da lei. O sistema 

constitucional de garantias impede a discriminação, como condição de acesso à ampla defesa. 

O garantismo não dá espaço ao modelo autoritário de verdade, ou seja, não admite 

que a verdade do juiz seja a única ou que a razão esteja sempre com a maioria democrática. 

Enfim, impende conhecer a verdade da parte e, por conseguinte, conferir importância à 

participação defensiva do acusado. 

Seja qual for o modo como se revele o texto da lei, a nova hermenêutica rompe com 

a possibilidade de sentidos unívocos, levando a compreensão da palavra escrita para além dos 

métodos interpretativos. As decisões de hoje estão sendo construídas de tal maneira que já 

não sabemos por quanto tempo resistirão às intempéries da realidade. Um caso pode descerrar 

vários resultados possíveis e, mais ainda, o resultado de hoje não necessariamente se repetirá 

amanhã. Estes novos padrões conflitam com uma tradição hermenêutica acostumada com os 

significados pré-moldados ou inflexíveis às mudanças sociais.  

Sobressai-se o papel do intérprete que vê o texto como um vazio à espera de 

conteúdo, porém, não qualquer conteúdo. A par disto, diria também que o direito de defesa 

não mais se trata de uma idéia simples ou de fácil percepção. Nos caminhos tortuosos da 

comunicação, o direito de defesa deixa penetrar-se por conteúdos complexos, em virtude dos 

quais se justificam a abolição de terminologias vagas e, logo, indefensáveis. 

Em síntese, a defesa se exercita, antes de qualquer coisa, pela concretização da 

comunicação entre os homens, ao tempo em que a decisão judicial não mais é projeto de um 

único homem. Em outras palavras, o juiz não mais pode conduzir o processo como o 

proprietário dos significados de todos os termos, olvidando o que as partes têm a dizer e 

dizem.  
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A normatização dos princípios no seio das constituições justifica o aparecimento do 

paradigma pós-positivista, que impede a ressurreição autônoma de um juiz subjetivista. Os 

princípios constitucionalizados conduzem o pensamento jurídico a uma teoria substancial do 

Direito, que reconheça a complexidade da sociedade e, conseqüentemente, a discrepância dos 

textos legais. Portanto, a efetivação da garantia de defesa depende do jurista que harmonize a 

lei aos valores superiores do ordenamento. Não haverá a cômoda instalação do modelo 

garantista, centrado por uma defesa substancial, sem a necessária remodelação do juiz, 

consciencioso de seu papel de crítico da lei. 

A ampla defesa torna-se, deste modo, o instrumento pelo qual se permite demonstrar, 

sob certos limites, as contradições da pretensão de verdade deduzida pelo órgão acusador.  

Diante dos novos horizontes da verdade do processo penal, nada impede que o juiz 

tome providências de ofício em favor de uma verdade probatória, desde que sem a inquietação 

inquisitiva de extrair do passado a verdade absoluta. 

Ainda sob o impacto da revisão do conceito de verdade real, a defesa não está 

limitada ao fato real, mas a um fato desconstruído pelo debate que toma lugar. Assim, o 

direito de defesa pressupõe a discussão de tudo capaz de influir na decisão ou causar restrição 

à liberdade, sejam matérias de fato ou de direito. 

Desse modo, o objeto da defesa abrange tudo para o qual o juiz deva emitir juízo 

decisório, o que implica dizer que a pena integra este contexto. É preciso assegurar à defesa o 

direito de, previamente, opor-se às circunstâncias que possam interferir na pena. Por isso, o 

reconhecimento de agravantes de ofício não atende às garantais constitucionais. A efetivação 

do devido processo legal exige que o juiz somente reconheça agravante se garantir à defesa a 

oportunidade de rebatê-la. Isto é, como o objeto da defesa é mesmo o objeto do debate, faz-se 

imprescindível que o órgão acusador deduza, já na denúncia, ou, caso contrário, por meio de 

aditamento, as circunstâncias agravantes que pesam sobre o acusado. 

No Estado Constitucional de Direito, a punição de quem quer que seja não é uma 

questão de maioria democrática, de tal modo que a força da verdade da decisão judicial não 

está na opinião pública, mas nas garantias utilizadas no processo de obtenção da verdade do 

caso individual. Neste quadro, somente será considerado culpado quem tiver tido a real 

possibilidade de refutar a hipótese acusatória, razão pela qual a única alternativa para a justiça 

penal está no caso concreto.  

Também por isso, é preciso repaginar o Tribunal do Júri às exigências do garantismo, 

tornando-o símbolo de liberdade e de decisões justas. Numa democracia substancial não é 
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possível que os bens mais valiosos sejam decididos apenas por juízes leigos, suscetíveis às 

influências externas e aos jogos de linguagens do debate oral. Cabe chamar atenção o fato de 

que os julgamentos populares fundam-se no debate oral, retoricamente orquestrado para a 

trivial tese de legítima defesa, perigosamente associada a um sistema de motivação íntima, 

para não dizer de desmotivação.  

Diante da falta de juízos condenatórios de certeza, a garantia de defesa não se 

sustenta às arbitrariedades que podem e são cometidas em nome da soberania dos veredictos, 

assim como a sociedade vê-se, em muitos outros casos, traída pelas ditas instituições 

democráticas. Como alternativa a tantos problemas, é de se esperar a adoção do regime 

escabinado, formando o Tribunal do Júri por juízes técnicos e leigos, com competência para 

julgar questões de direito, assim podendo decidir sobre o direito de recorrer em liberdade. Em 

essência, somente assim o Júri será o guardião da noção mais sublime de que temos da 

democracia. 

No caso concreto, o juiz pode controlar a técnica para restringir as possibilidades 

defensivas, frustrando, de fato, a aplicação garantista do direito. Sob este enfoque, o desafio 

do garantismo está mesmo em limitar a lei penal dos vazios, espaços nos quais o juiz possui 

amplo poder de disposição. O modelo garantista (cognitivista) movimenta-se com a finalidade 

de diminuir a arbitrariedade da lei. Para isso, cabe ao juiz a função de garantir, no caso 

concreto, que a norma inferior esteja adequada às normas superiores.  

A igualdade de armas está entre as condições básicas da ampla defesa substancial. E, 

insista-se, esta igualdade exige a compreensão das diferentes linguagens dos participantes do 

processo judicial, como conseqüência do direito de informação. Defender-se é participar, e 

participar significa ter o direito de submeter ao processo as suas próprias interpretações dos 

fatos, sem que haja hierarquia injustificada entre os argumentos daquele que acusa e as 

explicações de quem se defende.  

Cada participante do processo é produtor de significados. O intercâmbio da 

comunicação entre tantos sujeitos e objetos – vítimas, testemunhas, informantes, peritos, 

partes etc. –, tudo condensado em forma de palavras escritas, nunca será capaz de difundir a 

verdade dos sentidos. Em face da predisposição do processo para o desajuste lingüístico, 

quase sempre o juiz é convidado a se arvorar como o proprietário dos sentidos e das 

interpretações, fechando para a defesa a oportunidade de realizar contraprovas necessárias à 

inabilitação da hipótese acusatória.  
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Entretanto, as garantias processuais não são suficientes para decidir o caso, mas 

estabelecem as regras do jogo justo, razão pela qual não se espera que o juiz seja um mero 

espectador do embate dialético travado entre os contendores. 

A defesa deve estar hábil a produzir resultados. Para tanto, um texto legal precisa ser 

compreendido de uma nova maneira em cada situação concreta, sem se submeter, 

invariavelmente, às compreensões passadas1712. Transportando esta concepção para o 

processo penal, o compreender não se resigna com as interpretações dadas a casos passados, 

mas precisa ser enfrentada individualmente, de maneira que se opera a permanente 

atualização da lei. Nenhuma lei é capaz de reproduzir as situações particulares dos casos 

individuais, em função de que compete ao intérprete produzir significados com vistas a este 

desiderato. 

Diante desse imperativo, termos vagos ou valorativos obstruem a confrontação 

dialética do processo. O equilíbrio sustentável entre o poder punitivo e a garantia de defesa 

perpassa pela revisão da teoria da pena, por conseqüência de que é urgente abolir os juízos 

fundados nas circunstâncias pessoais do acusado, como a personalidade e o grau de 

ressocialização. Contra estes juízos, que se operam apenas no plano da linguagem de quem os 

emite, não existem possibilidades de contra-argumentos, exceto por meio de outros 

argumentos igualmente inaveriguáveis no plano prático. Com efeito, os motivos de qualquer 

decisão precisam estar sujeitos à verificação dos demais sujeitos do processo. 

Torna-se urgente inferir que, na medida em que a pena busca cumprir a função de 

mudar o homem, a pretexto de fazer-lhe um bem, menos racional se torna a resposta penal ao 

fenômeno crime, diminuindo a eficiência do direito de defesa. É necessário que o sistema 

penal se estruture sob a idéia de que a ressocialização não se trata de uma condição para os 

exercícios dos direitos inerentes à liberdade. Em suma, cumpre destituir a legislação de 

muitos dos valores e conceitos engedrados à luz da nova defesa social que, em larga escala, 

apenas instituem um complexo sistema de privilégios, ao arrepio da possibilidade de 

refutação por parte do condenado. 

O procedimento se legitima pela sua capacidade de produzir alternativas às partes. 

Os precedentes jurisprudenciais não podem derrubar o ambiente de dúvida que impera do 

processo, todavia, a manutenção do grau de incerteza depende diretamente da postura judicial, 
                                                
1712 É exatamente isto o que afirma Jacques Derrida: "Para ser justa, a decisão de um juiz, por exemplo, deve não 
apenas seguir uma regra de direito ou uma lei geral, mas deve assumi-la, aprová-la, confirmar seu valor, por um 
ato de interpretação reinstaurador, como se a lei não existisse anteriormente, como se o juiz a inventasse ele 
mesmo em cada caso" ("Força de Lei: o fundamento místico da autoridade". Trad. Leyla Perrone-Moisés. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 44). 
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em função de que devem ser manipuladas, com esmero, as medidas que restringem a 

liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal. 

No espectro das amplas possibilidades que se abrem para o acusado, cabe somente a 

ele o poder de selecionar o que deseja fazer ou não fazer. Em face disto, concerne dizer que a 

ampla defesa não se limita a mero sentido elementar de obediência aos procedimentos legais. 

Para além do sentido técnico, a ampla defesa confere o contraditório efetivo, dando acesso aos 

direitos substantivos fundamentais por meio do processo. 

A partir da compreensão do processo civil, cinge-se como fundamental que a 

efetividade do poder punitivo é limitada pela garantia de defesa, sempre havendo como 

parâmetro as necessidades do caso concreto e não a abstração de uma lei, envolta em um 

modelo teórico de política criminal criminalizadora ou penalizadora. No entanto, o avanço da 

doutrina processual civil deve servir de exemplo para o processo penal, no sentido que é 

necessário efetivar os direitos fundamentais, como parte da resolução do problema da 

segurança pública.  

Em qualquer caso, a ampla defesa e o contraditório continuam como limite à 

efetividade do poder punitivo. Noutras palavras, enquanto a sociedade julga as pessoas pelo 

patrimônio que elas possuem, cabe ao juiz julgar o acusado pelo que ele fez e não pelo que é. 
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