
VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS 
DO DEFENSOR NO PROCESSO 

PENAL E O PREJUÍZO DO 
CIDADÃO DEFENDIDO



Edson PErEira BElo da silva

VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS 
DO DEFENSOR NO PROCESSO 

PENAL E O PREJUÍZO DO 
CIDADÃO DEFENDIDO

São Paulo
2012



© Copyright by Edson Pereira Belo da Silva
© Copyright 2012 by Iglu Editora Ltda.

Produção gráfica:
Iglu Editora Ltda.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Fundamentos do Estado e do Direito e relação entre direito e 
justiça / Felippe Abu-Jamra Corrêa, Maria Fernanda Loureiro, 
organizadores; coordenador Francisco Cardozo Oliveira. – São 
Paulo : Iglu, 2012.

Vários autores.

   1. Direito  2. Estado de Direito  3. Justiça  I. Corrêa, Felippe 
Abu-Jamra.  II. Loureiro, Maria Fernanda. III. Oliveira, Francisco 
Cardozo.

12-02308 CDD-342.22

Índices para catálogo sistemático:

1. Estado de Direito : Direito constitucional 342.22

ISBN 978-85-7494-XXXXX

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico e 
mecânico, inclusive através de processos xerográficos, sem permissão expressa da Editora. 
(Lei nº 9.610 de 19.2.98)

Todos os direitos reservados à

IGLU EDITORA LTDA.
Rua Duílio, 386 – Lapa
05043-020 – São Paulo – SP 
Tel: (011) 3873-0227

Ao meu amigo e colega, Leandro Bueno Fregolão, por todo apoio 
dispensado e compreensão durante a confecção deste difícil trabalho.

Ao Professor Cláudio José Langroiva Pereira, meu norte, por ter 
acreditado no tema desenvolvido neste trabalho, pela magistral 

orientação, que, aliada as suas brilhantes aulas, contribuíram 
relevantemente para que chegássemos até aqui,  

com possibilidades de avançar ainda mais.
Ao Professor Marco Antonio Marques da Silva, eminente efetivista da 

dignidade humana, com merecido reconhecimento internacional, além 
de insigne docente e magistrado, pela visão também humanista do 

direito e por suas brilhantes e inovadoras lições.
Ao Professor Antonio Scarance Fernandes, renomado professor 
e doutrinador, por aceitar o nosso convite pessoal para integrar 
a Banca Examinadora do Mestrado, bem como por ter também 
contribuído significativamente com suas brilhantes e pontuais 

observações para publicação deste simplório trabalho.
Á Professora Alessandra Orcesi Pedro Greco, pelo carinho 

dispensado e, sobretudo, pelos seus valorosos e indispensáveis 
ensinamentos sobre o estudo da vítima no ordenamento jurídico.
Ao Professor assistente Roberto Ferreira Archanjo da Silva, pelo 

constante apoio pessoal e observações acadêmicas, desde a época em 
que eu ainda era aluno ouvinte do Professor Hermínio.

Aos meus Irmãos e colegas Fábio Marcos Bernardes Trombetti, 
Airton Trevisan e Luis Flávio Borges D’urso, por toda contribuição 

material e política oriunda da OAB-SP, além da experiência que nos 
permitiram adquirir, por uma década, na Comissão de Prerrogativas.

E, enfim, a todos os advogados e defensores criminais que 
desempenham a defesa penal do cidadão Brasil, dentro de suas 

condições e possibilidades. E, de igual forma, a todos os operadores 
do direito que bem compreendem de uma função essencial à Justiça.



Dedicamos mais esta singela obra,
Em especial, a Deus, o Grande Arquiteto do Universo,  

por toda energia que me mantém todos os dias  
e me transforma constantemente.

Aos meus pais, por tudo o que fizeram e fazem por mim.
À minha querida esposa, Maura Belo da Silva, pelo relevante apoio e 

compreensão no atingimento de mais um objetivo acadêmico.
À memória do saudoso Professor Doutor Hermínio Aberto Marques 

Porto, sempre entre nós, pelos inesquecíveis e substanciais 
ensinamentos acadêmicos, espirituais e de vida, bem como  

a toda sua maravilhosa família.



A verdade não será possível de achar, senão quando buscada jun-
tamente pela acusação e pela defesa (Rui Barbosa, em O dever do 
advogado, p. 55).

O advogado é um jurista. Deve, pois, ser justo (Luis Jiménez de 
Asúa, em El Criminalista, p. 4).

A essência, a dificuldade, a nobreza da advocacia é esta: sentar-se 
sobre o último degrau da escada ao lado do acusado. As pessoas não 
compreendem aquilo que de resto nem os juristas entendem; e riem, 
zombam e escarnecem (Francesco Carnelutti, em As misérias do pro-
cesso penal, p. 29).

Grandes ou pequenas, as causas são iguais, porque em ambas há 
direito a defender e justiça a reivindicar (Ruy de Azevedo Sodré, em O 
advogado, seu estatuto e a ética profissional, 187).

O respeito às prerrogativas profissionais do Advogado constitui ga-
rantia da própria sociedade e das pessoas em geral, porque o advogado, 
nesse contexto, desempenha papel essencial na proteção e defesa dos 
direitos e liberdades fundamentais (Celso de Mello, Ministro do STF, 
HC n.º 98.237).

A Beca e a Toga são indumentárias sagradas que vestem, simbólica 
e apropriadamente, todos os humanistas e pacifistas do Direito e das 
demais Ciências. Se o fim não for concretizar os Direitos Humanos e 
promover a paz mundial e do espírito, que ninguém jamais se atreva a 
usá-las (Edson Pereira Belo da Silva).

Ouvir
Ler foneticamente
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PREFáCIO

Tanto pelo autor quanto pela obra, sinto-me profundamente honra-
do pela oportunidade desta breve apresentação.

O livro Violação às prerrogativas do defensor no processo penal e 
o prejuízo do cidadão defendido, do pesquisador e estudioso do Direito, 
Edson Pereira Belo da Silva é resultado de sua dissertação de mestrado, 
objeto de notável defesa pública perante banca examinadora altamente 
qualificada, da qual tive o privilégio de integrar como orientador, na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2011.

De profícuas discussões e oportunidades em que o conhecimento 
entre aluno e professor pode ser compartilhado, nasceu um trabalho 
voltado, desde o princípio, ao ideal de contribuir para o real exercício 
do direito de defesa no decurso do processo penal.  O objetivo era de-
monstrar como as violações das prerrogativas do defensor implicam 
sérios prejuízos ao cidadão defendido, na medida em que impede, reduz 
e dificulta a ação e a  reação da defesa contra abusos e excessos.

O autor valeu-se de uma postura científica, conjugada a relevantes prin-
cípios e valores da cidadania e da dignidade humana para explicitar alguns 
dos mais graves empecilhos ao bom desenvolvimento da advocacia criminal.

Demonstra, a partir de argumentos técnicos e conhecimento te-
órico, como as violações às prerrogativas profissionais contrariam o 
devido processo legal, tornam injustas as decisões, resultam em ações 
penais, cíveis e administrativas contra os agentes públicos infratores, 
segregam a liberdade e comprometem a dignidade do ser humano.

Ao partir da premissa de que as prerrogativas exercidas pelo defen-
sor pertencem ao cidadão – que enxerga naquele profissional a figura 
indispensável à realização da Justiça Penal e da efetividade dos seus 
princípios, direitos e garantias constitucionais – a obra compromete-se, 
em primeiro plano, com a defesa da dignidade humana.
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O presente estudo busca demonstrar que as violações dos agentes 
públicos às prerrogativas do advogado ou defensor público, especial-
mente no Direito Processual Penal, ocasionam substancial prejuízo ao 
cidadão defendido, sobretudo por conta do risco de segregação da sua 
liberdade de locomoção, bem como da redução ou obstrução do exer-
cício do direito de direito de defesa e do sacrifício do princípio funda-
mental da dignidade humana.

As prerrogativas profissionais, como um conjunto de instrumentos 
legais indispensáveis ao livre exercício de determinada e exclusiva fun-
ção social, desempenham papel de relevância na efetividade dos princí-
pios e valores, direitos e garantias fundamentais do cidadão defendido, 
permitindo assim que este possa reagir plenamente e com segurança à 
persecução penal que lhe é direcionada com o objetivo investigatório, 
processual e punitivo.

Somente exercendo tais prerrogativas é que o defensor reúne me-
lhores condições legais para promover livremente a defesa eficiente e 
efetiva do cidadão defendido na persecução penal, de forma destemida, 
cordial e respeitosa, bem como sem qualquer vínculo ou hierarquia com 
os agentes públicos, materializando assim os preceitos constitucionais 
vigentes, além de contribuir significativamente para o aperfeiçoamento 
do Estado Democrático de Direito e de suas respectivas instituições, 
como o Poder Judiciário e àquelas funções essência à Justiça.

Os demais operadores do direito, como os membros da Magistra-
tura e do Ministério Público, também possuem prerrogativas para bem 
desempenhar suas relevantes funções públicas, não sendo elas exclusi-
vas do advogado ou defensor.

Para que se possa, no entanto, alcançar às conclusões deste traba-
lho acadêmico, comprovando o significativo prejuízo suportado pelo 

O tema é complexo ao estudo do Direito. Nesta obra, a opção foi 
por enfrentar, minuciosamente, as principais violações às prerrogativas 
já citadas e analisar o papel do Poder Público neste contexto.

Por transitar entre temas cruciais com desenvoltura, o pesquisador 
demonstra talento, competência e argumentos consistentes em uma in-
vestigação bastante oportuna ao meio em que se insere.

Ao utilizar como pano de fundo a evolução política e social em 
diferentes momentos da História – para demonstrar o quanto os Esta-
dos Democráticos e de Direito têm se preocupado com a preservação 
da dignidade e a prevalência dos direitos humanos – o autor concentra 
sua atenção nas atuações da advocacia e da defensoria pública como 
funções essenciais à Justiça.

Sem dúvida, uma obra importante, que proporciona ao leitor o de-
safio de perceber as relações entre os sujeitos da Justiça Penal, os res-
ponsáveis pela violação às prerrogativas dos defensores e advogados 
criminais e, por fim, o consequente prejuízo ao cidadão quando são 
lesados direitos garantidos pela Constituição.

Edson Pereira Belo da Silva é um estudioso dedicado, que incluo 
desde logo entre o seleto elenco de autores que partem de um trabalho 
competente e original a fim de apresentar ao leitor uma reflexão madura 
sobre tema relevante na área do Direito Penal.

Eis aqui uma obra de alta complexidade e repercussão, a ser rece-
bida com entusiasmo pelos profissionais e estudiosos do meio jurídico 
a quem se destina. Imprescindível, sobretudo, a todos que acreditam na 
efetividade da Justiça.

Prof. Dr. Claudio José Langroiva Pereira
Doutor em Direito Penal e Mestre em Direito Processual Penal,  

ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
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cidadão defendido, em decorrência da violação de prerrogativa profis-
sional do seu defensor, será preciso inicialmente expor e analisar os 
princípios e valores constitucionais, os direitos humanos e a dignidade 
humana, sobretudo, bem assim a garantia do direito de defesa como 
instrumento de proteção dos princípios fundamentais, temas estes que 
são estudados nos três primeiros Capítulos.

No Capítulo primeiro, demonstra-se que o estudo constante do Di-
reito permite perceber que, por todos os lados, o sistema jurídico uni-
versal é norteado por princípios e os valores. Todas as Constituições 
estão repletas desses predicados fundamentais, com os quais o presente 
trabalho inicia. Esses princípios e valores são eleitos democraticamen-
te, isso nos Estados Democráticos, ou impostos pelos Estados que pos-
suem sistemas políticos e jurídicos mais fechados.

Constitucionalizados os princípios e valores do Estado Democráti-
co e de Direito, como fundamento, objetivos fundamentais e seus prin-
cípios regentes nas relações internacionais, é tarefa do legislador infra-
constitucional, na produção das demais normas, observar tais diretrizes 
constitucionais.

Os princípios e valores explícitos no ordenamento jurídico, estão 
descritos na Lei Maior, não por acaso, senão por uma sequência norma-
tiva lógica, pois se a dignidade humana é princípio fundamental e à base 
do sistema, logo os direitos e garantias fundamentais tem por escopo 
resguardar aquele princípio norteador. Apesar da doutrina e da jurispru-
dência estar em sintonia quanto à forma de interpretar o ordenamento 
jurídico em prol da dignidade humana, a realidade é que há um déficit de 
aplicabilidade e efetividade estarrecedor, a ponto de o Brasil sofrer con-
denações na Corte de Direitos Humanos, por reiteradas violações.

Já o segundo Capítulo, demonstrará que, diante das inúmeras trans-
formações políticas, sociais, econômicas e jurídicas que ocorreram, 
em especial nos últimos três séculos, o ser humano e sua dignidade, 
sobremaneira, passaram a ser vistos e interpretados como algo único, 
singular e até divino. Não era mais possível tratá-lo como coisa ou ob-
jeto, bem como suportar a insegurança e atrocidades sobre os nobres e 
primordiais valores: vida, liberdade, intimidade, etc.

Surge então no universo normativo documentos internacionais, 
mais especificamente Declarações, tratados e Convenções (Declaração 

de Direitos, Declaração dos Direitos Humanos, Pacto de São José da 
Costa Rica, por exemplo), humanizando o Direito como um todo. Isso 
significava que não mais apenas os valores vida e liberdade estavam 
protegidos pelo Direito, mas também outros valores substanciais, como 
a segurança, a igualdade, a propriedade, a cidadania, a honra, enfim, 
contemplava-se a dignidade humana de forma mais ampla, mas ainda 
em busca de sua plenitude.

Acompanhando essas mudanças, sobretudo humanista após Cons-
tituição de 1988, o sistema jurídico pátrio foi forjado ou constituído 
num regime Democrático e de Direito, tendo sido eleitos fundamentos 
basilares – que são seus princípios e valores fundamentais – dos quais 
se destaca a dignidade humana, como princípio maior e valor fundante 
do nosso ordenamento jurídico, pois sobre este fundamental princípio 
gravita todo o Direito. Daí porque um Capítulo exclusivo para cuidar 
deste tema substancial.

Toda interpretação jurídica do atual ordenamento normativo tem 
como cerne a dignidade humana e, nesse sentido, tem sido construído 
o pensamento doutrinário e jurisprudencial, tendo o Supremo Tribunal 
Federal, sobretudo, construído uma exegese constitucional a partir do 
princípio fundamental da dignidade humana.

O legislador constituinte, demonstrando que aprendera com o pas-
sado de arbítrios e atendendo os pleitos do processo de democratização 
do país, assim como se orientando pelos instrumentos jurídicos inter-
nacionais, avançou no sentido de permitir que fossem incorporados ao 
nosso sistema jurídico princípios e valores outros decorrentes de Trata-
dos e Convenções ratificados pelos Brasil que versem sobre direitos e 
garantias fundamentais e direitos humanos.

A Constituição Federal de 1988, com o intuito de resguardar os 
princípios fundamentais os revestiu de direitos e garantias fundamen-
tais, dando nova conformação ao processo penal brasileiro, o qual pas-
sou a ser denominado por alguns doutrinadores garantista, humanista e 
de processo penal constitucional.

O terceiro Capítulo demonstrará que no Direito Processual Penal, 
considerado instrumento materializador dos princípios, direitos e ga-
rantias fundamentais, o cidadão defendido de suposta prática delitiva 
goza do direito de defesa, que, por exigência da norma constitucional, 
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não pode ser renunciado, bem como deve ser exercido plenamente, por 
meio de uma defesa técnica e habilitada pelo Estado, que é exercida 
pelo defensor.

Garantias como a plenitude de defesa, ampla defesa e, sobretudo, a 
assistência de jurídica ao preso, investigado ou acusado, norteiam desde 
então toda norma processual penal, cuja inobservância acarreta ilegalida-
de do ato, levando a nulidade do processo, além de outras sanções penais, 
cíveis e administrativas para as autoridades judiciária, policial e militar.

Preocupa-se o Poder Público não somente com a defesa propria-
mente dita, mas também com a sua eficiência e efetividade, sob pena de 
se declarar nulo o processo criminal e a responsabilização do defensor 
inepto ou desidioso, nomeando-se outro defensor para prosseguir de-
fendendo o cidadão.

Por ser a defesa técnica uma exigência constitucional, a sua pre-
sença no processo penal é obrigatória e efetiva, mesmo que o cidadão 
defendido a dispense ou não a queira. Todavia, a autodefesa por este 
exercida é facultativa, mas a realização do ato de interrogatório é in-
dispensável.

Apesar desse conjunto de princípios, direitos e garantias funda-
mentais necessários à defesa do cidadão defendido, bem como a pre-
visão de prerrogativas profissionais ao seu defensor, ainda sim existem 
casos em que esse cidadão não percebe ou não sente todos esses pre-
ceitos se materializar ou sair do papel. E como no processo penal é a 
liberdade o valioso objeto em disputa, pode-se daí mensurar tais danos 
com a segregação de tal bem jurídico.

No último Capítulo, que é o cerne deste estudo, inicia-se com a 
exposição do conceito de prerrogativas, apresentando-se a visão de al-
guns autores, bem como a uma conceituação que é formulada a partir 
do texto constitucional, sobremaneira. As prerrogativas do advogado e 
do defensor público, que guardarem relação com o processo penal, são 
transcritas num Anexo específico, o que também é feito com as prerro-
gativas dos membros do Judiciário e do Ministério Público.

O trabalho proposto se propõe a demonstrar, também por meio de 
situações práticas, como e o quanto o defendido é prejudicado por ter 
o seu defensor sido impedido de exercer sua prerrogativa profissional, 
que, na realidade, pertence ao cidadão e não ao advogado.

Comentam-se, ainda, àquelas prerrogativas mais substanciais 
(acesso ao preso e acesso aos autos, por exemplo) aplicáveis ao proces-
so penal brasileiro, esculpidas no seu artigo 7.º, da Lei n.º 8.906/1994.

O panorama histórico das instituições essenciais promovedoras do 
acesso à Justiça, o estudo do surgimento ou os primeiros traços de um 
defensor com prerrogativas para o efetivo exercício da defesa do acu-
sado ou defendido, bem assim sua evolução nesse período, são impor-
tantíssimos para melhor compreender a importância das instituições e 
de seus membros.

Analisa-se a real necessidade da indispensabilidade do defensor 
(advogado) na administração da Justiça Penal, assim como a relevância 
de suas prerrogativas para a defesa do cidadão, haja vista a ausência de 
paridade de condições na persecução penal, onde o Ministério Público 
está amplamente estruturado para desempenhar seu importante papel 
também em prol da sociedade.

O exercício das prerrogativas profissionais exige a indispensável 
adoção do bom senso ou da razoabilidade pelos respectivos operadores 
do direito, sendo esse o passo inicial e fundamental incessante luta pela 
efetividade da Justiça Penal e a preservação da sua imagem numa socie-
dade democrática ainda em construção.

Com a nova configuração do processo penal, que se modificará 
mais ainda com aprovação do seu Projeto de Reforma que tramita no 
Congresso Nacional, a vítima passa a receber do Poder Público um tra-
tamento mais humano e amplo, apesar da pouca efetividade por conta 
da deficiência material do Estado, voltando ela a intervir na persecução 
penal com uma postura mais ativa e fiscalizadora no intuito de punir o 
seu ofensor e ver reparado os seus danos.

Concretizar esse rol de direitos da vítima no processo penal é tam-
bém tarefa do advogado ou defensor público, mas na qualidade de assis-
tente de acusação, desempenhando o amplo papel na defesa dos interes-
ses da vítima no processo penal, com reflexos civis. mas, assim como 
ocorre com o advogado do ofensor defendido, o assistente de acusação, 
em menor número, porém não menos grave, também sofre com violações 
as suas prerrogativas, gerando prejuízos significativos para a vítima.

tanto as prerrogativas profissionais do advogado, defensor, ou do as-
sistente de acusação na defesa dos interesses da vítima, quando violadas, 
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CaPítulo I

PRINCÍPIOS E VALORES

1.1. PRINCÍPIOS

O ordenamento jurídico universal, de forma genérica, é regido por 
princípios, regras e valores. Mesmo nos sistemas jurídicos mais fechados, 
autoritários ou totalitários, tais substantivos são observados, mas com de-
finições e conteúdos próprios dos sistemas políticos de cada nação.

O sistema jurídico pátrio, por sua vez, interpreta os princípios, re-
gras e valores a partir da Constituição Federal vigente, a qual, logo no 
seu preâmbulo,1 expõe os seus objetivos, assinalando que os represen-
tantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Consti-
tuinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fun-
dada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e interna-
cional, com a solução pacífica das controvérsias.

Numa visão mais acadêmica sobre os princípios, assevera Miguel 
Reale2 que o estudo deve começar pela observação fundamental de que 

1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
Acesso em 22/12/2010.

 Nota: Preâmbulo é a parte que precede o texto articulado das Constituições. É a 
expressão solene de propósitos, uma afirmação de princípios, uma síntese do pen-
samento que dominou na Assembléia Constituinte em seu trabalho de elaboração 
constitucional. Enuncia por quem, em virtude de que autoridade e para que fim foi 
estabelecida a Constituição (SILvA, José Afonso da. Comentário contextual à cons-
tituição. 4.ª ed. São Paulo, 2007. p. 21).

2 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 22.ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 299.

podem resultar em responsabilidade penal e administrativa do agente 
público que vier a violá-las, bem assim na reparação dos danos cíveis 
experimentados pelo ofendido e seu defensor.

O trabalho destaca ainda os instrumentos legais pelos quais a Or-
dem dos Advogados do Brasil, em especial, e a Defensoria Pública 
tem utilizado para reagir às violações das prerrogativas dos seus pro-
fissionais, fazendo o adequado cotejamento, eis que se discorda de 
certas ações reativas contra os agentes públicos violadores e concor-
da-se com outras.
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toda forma de conhecimento filosófico ou científico implica a existên-
cia de princípios, ou seja, de certos enunciados lógicos admitidos como 
condição ou base de validade das demais asserções que compõe dado 
campo do saber. Pontua ainda citado autor que sob o aspecto lógico da 
questão, pode-se dizer que os princípios são “verdades fundantes” de 
um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes 
ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem 
práticas de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pe-
las necessidades da pesquisa e da práxis.

Em obra filosófica, entretanto,3 o mesmo autor assinala que o Direito 
também possuiu princípios, porque não é possível haver ciência que não 
esteja fundada em pressupostos, de modo que ele define os princípios como 
verdade ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de 
certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos 
relativos à dada proporção da realidade. às vezes também se denominam 
princípios certas proposições que, apesar de não serem evidentes ou re-
sultantes de evidência, são assumidas como fundantes da validez de um 
sistema particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessários.

Ainda no campo filosófico, norberto Bobbio4 assinala que os prin-
cípios gerais, a seu ver, são apenas normas fundamentais ou normas ge-
neralíssimas do sistema. Ressalta, contudo, que a expressão princípios 
pode induzir a erro, sendo antiga a questão entre os juristas saber se os 
princípios gerais são normas. Para citado autor, não resta dúvida: os 
princípios gerais são normas como todas as outras.

No mesmo sentido, Jean-Louis Bergel,5 teoriza que os princípios 
gerais constituem a base de toda construção jurídica. Enfatiza, ainda, 

 Nota: ainda nesta obra (p. 300) o mesmo autor discrimina três grandes categorias 
de princípios, a saber: a) princípios omnivalentes, quando são válidos para todas as 
formas de saber, como é o caso dos princípios de identidade e de razão suficiente; b) 
princípios plurivalentes, quando aplicáveis a vários campos do conhecimento, como 
se dá com o princípio de causalidade, essencial às ciência naturais, mas não extensi-
vo a todos os campos do conhecimento; c) princípios monovalentes que só valem no 
âmbito de determinada ciência, como é o caso dos princípios gerais de direito.

3 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 7.ª ed. São Paulo: Saraiva, 1979. 1.º v. p. 53-54. 
4 BOBBIO, Noberto. Teoria geral do direito. 3.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 309.
5 BERGEL, Jean-Louis. Teoria geral do direito. 2.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p. 118.

o mesmo autor que as regras de diretos não podem ser promulgadas e 
evoluir senão conforme os princípios gerais aos quais devem amoldar-
se ou que, às vezes, podem derrogar.

Outra definição muito mais teórica é apresentada por Humberto 
Ávila, consubstanciado em autores do calibre de Robert Alexy e Ronald 
Dworkin, para quem os princípios são normas imediatamente finalísti-
cas, primeiramente prospectivas e com pretensão de complementarie-
dade e de parcialidade, para cuja aplicação demandam uma avaliação 
da correlação entre estado de coisas a ser promovido e os efeitos decor-
rentes da conduta havida como necessária à sua promoção.6

Já as regras – citadas logo no primeiro parágrafo –, ainda segundo 
o referido autor nacional,7 por outro lado, são normas imediatamente 
descritivas, primeiramente retrospectivas e com pretensão de decibili-
dade e abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da corres-
pondência, sempre centrada na finalidade que lhe dá suporte e nos prin-
cípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção 
conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos.

Diante da conclusão de que princípios e regras são normas, o pró-
prio Robert Alexy,8 citado pelo referido autor nacional, cuidou de esta-
belecer uma substancial distinção entre ambos:

A base de meu pensamento para um constitucionalismo moderado 
forma a distinção de regras e princípios. Tanto regras como princí-

6 ÁvILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 9.ª ed. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 180.

 nota: o mesmo autor tratou de fixar três critérios de distinção entre “princípios” e 
“regras”: Critério do “caráter hipotético-condicional”; Critério do “modo final de 
aplicação”; Critério do “conflito normativo”.

 Nota: importante salientar, ainda, que o constitucionalista virgílio Afonso da Silva, (em Di-
reitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: Malheiros, 2009. 
p. 56-64), tece substancial crítica ao pensamento do autor Humberto Ávila, no que tange a 
distinção entre princípios e regras. Para aquele: “O principal traço distintivos entre regras e 
princípios, segundo a teoria dos princípios, é a estrutura dos direitos que essas normas garan-
tem. no caso das regras, garantem-se direitos (ou se impõem deveres) definitivos, ao passo 
que no caso dos princípios são garantidos direitos (ou são impostos deveres) prima facie”. 

7 Idem, ibidem, p.180.
8 ALEXy, Robert. Direito, razão, discurso: estudos para a filosofia do direito. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 164.
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pios podem ser concebidos como normas. O ponto de decisivo para 
a distinção de regras e princípios é que princípios são mandamentos 
de otimização, enquanto regras têm o caráter de mandamentos defi-
nitivos. Como mandamentos de otimização, princípios são normas 
que ordenam que algo seja realizado em uma medida, tão alta quan-
to possível, relativamente às possibilidades jurídicas e fáticas. Isso 
significa que eles podem ser cumpridos em graus diferentes e que a 
medida ordenada de seu cumprimento depende não só das possibili-
dades fáticas, mas também das jurídicas que, além de por regras, são 
determinadas, essencialmente, por princípios em sentido contrário.

Em clássico ensinamento, mas numa outra direção, pontua Celso 
Antonio Bandeira de Mello9 que princípio é, por definição, mandamen-
to nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição funda-
mental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhe o espírito 
e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exa-
tamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no 
que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Conclui o sobredi-
to autor, aduzindo que “violar um princípio é muito mais grave do que 
transgredir uma norma”.

Quantos às normas, José Afonso da Silva10 as define como precei-
tos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, ou seja, 
reconhecem, por um lado, a pessoas ou a entidades a faculdade de rea-
lizar certos interesses por ato próprio ou exigindo ação ou abstenção de 
outrem; e, por outro lado, vinculam pessoas ou entidades à obrigação de 
submeter-se às exigências de realizar uma prestação, ação ou abstenção 
em favor de outrem.

No que tange aos princípios, referido constitucionalista11 sustenta 
que os mesmos são ordenações que se irradiam e imantam os sistemas 
de normas, “são, [como observam Gomes Canotilho e vital Moreira], 
núcleos de condensações nos quais confluem valores e bens constitu-
cionais”. Mas, como disseram os mesmos autores, os princípios, que 

9 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 1986. p. 230.

10 SILvA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13.ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1997. p. 93.

11 Ibid, ibidem, p. 94.

começam por ser à base de normas jurídicas, podem estar positivamen-
te incorporados, transformando-se em normas-princípio e constituindo 
preceitos básicos da organização constitucional.

Numa visão muito mais objetiva e infraconstitucional, mas, no 
entanto, em harmonia com a doutrina constitucional, Ângelo Aurélio 
Gonçalves Pariz,12 comentando os princípios processuais na ordem 
constitucional, define princípios como normas orientadoras ou dire-
trizes de um sistema jurídico, de forma que tanto podem estar nelas 
embutidos ou expressamente previstos. Ainda conforme esse autor, os 
princípios são ditames superiores e fundantes de todo o ordenamento 
jurídico, caracterizados por sua fluidez, abstração e certo grau de in-
certeza e indeterminação; de sorte que as normas de um sistema devem 
sempre traduzir, direita ou indiretamente, os princípios que norteiam 
aquele sistema. Conclui ele que princípio é um conjunto de regras que 
determinam um certo tipo de comportamento; são os responsáveis pela 
harmonia do sistema normativo, ou seja, seu alicerce.

Outro doutrinador infraconstitucional, Aury Lopes Júnior,13 no 
mesmo passo, sustenta que os princípios (especialmente os constitu-
cionais) são normas fundamentais ou gerais do sistema, são frutos de 
uma generalização sucessiva e constituem a própria essência do sistema 
jurídico, com inegável caráter de norma.

1.1.1. Princípios constitucionais e sua classificação

Como o ordenamento jurídico é regido por princípios ordenado-
res, consoante já assinalado, principalmente por princípios norteadores 
desse sistema, o legislador constituinte os esculpiu na Constituição Fe-
deral, daí denominados de princípios constitucionais. Tais princípios 
constitucionais, segundo conclusão de Walter Claudius Rotenburg,14 
não são outros que os princípios gerais de direito, preceitos que consa-

12 PARIz, Ângelo Aurélio Gonçalves. O Princípio do devido processo legal: direito 
fundamental do cidadão. Coimbra: Almedina, 2009. p. 71-72.

13 LOPES JÚNIOR, Ary. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 
5.ª ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2010. v. I. p.116.

14 ROTENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. 2.ª tir. Porto Alegre: 
Antonio Sergio Fabris Editor, 2003. p. 81.
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gram os valores mais importantes (ou cuja chancela jurídica é reputada 
mais conveniente) num determinado contexto histórico, e que só podem 
fazê-lo adequadamente por meio de enunciados vagos e ajustáveis.

Os doutrinadores, no entanto, apresentam uma variada classifica-
ção dos princípios. De modo geral, as classificações orientam-se por um 
critério de generalidade/positividade, apresentando inicialmente princí-
pios gerais de Direito e na seqüência princípios básicos, mas referidos 
a uma determinada concepção político-social, e finalmente princípios 
mais específicos dotados de uma maior precisão.

José Joaquim Gomes Canotilho,15 num enfoque eminentemente 
constitucional e em consonância com o nosso sistema, afirma que os 
princípios são compreendidos de acordo com uma concepção sistêmi-
ca do ordenamento jurídico. Por sua própria definição, eles reportar-
se-iam a um conjunto concatenado, enquanto “mandamentos nuclea-
res”, bases ou fundamento, “traves mestras jurídico-constitucionais”. 
Além disso, ele formula a seguinte classificação sobre os princípios 
constitucionais:16

Princípios jurídicos fundamentais – antes mesmo de serem aprecia-
dos enquanto princípios específicos do Direito Constitucional, são 
princípios gerais de Direito, com determinação histórica e “multi-
funcionalidade”, de que são exemplos os princípios da publicidade  
dos atos jurídicos, da proibição do excesso (proporcionalidade ou 
“justa medida”), do acesso ao direito e aos tribunais, da imparciali-
dade da administração;
Princípios políticos constitucionais constitucionalmente conforma-
dores – condensam “as opções políticas nucleares” e refletem “a ide-
ologia inspiradora da constituição” (por isso que são reconhecidos 
como limite do poder de revisão), tais os definidores da forma de 
Estado (inclusive “da organização econômico-social, como por ex., 
o princípio da subordinação do poder econômico ao poder políti-
co democrático, o princípio da coexistência dos diversos setores da 
propriedade...”), da estrutura do Estado e do regime político (como 
princípio pluralista), da forma de governo e da organização política 

15 CAnOtiLHO, José Joaquim gomes. Direito constitucional. 6.ª ed. Coimbra: Alme-
dina, 1993. p.180.

16 Idem, ibidem, p.170-171.

em geral (“como o princípio da separação e interdependência de po-
deres e os princípios eleitorais”);
Princípios constitucionais impositivos – os que, “sobretudo no âmbi-
to da constituição dirigente, impõe aos órgãos do Estado, sobretudo 
do legislador, a realização de fins e a execução de tarefas”: princípio 
da interdependência nacional, da correção das desigualdades...;
Princípios-garantias – cuja maior densidade normativa (e menor grau 
de vagueza), de onde uma particular força normativa, os aproxima das 
regras, permitindo o “estabelecimento direto de garantais para os cida-
dãos” (“princípios em forma de norma jurídica”) como o da legalidade 
estrita em matéria criminal, o da inocência, o do juiz natural.

Nessa mesma linha de pensamento, Luís Roberto Barroso,1717 le-
vando em consideração o grau de relevância e abrangência dos princí-
pios, triparte-os em:

Princípios fundamentais – (“que contem as decisões políticas estru-
turais do estado”): o republicano (Constituição brasileira, artigo 1.º, 
caput), o federativo (artigo 1.º, caput), o do Estado democrático de 
direito (artigo 1.º, caput), o da separação dos poderes (artigo 2.º,), 
o presidencialista (artigo 76) e o da livre iniciativa (artigo 1.º, Iv);
Princípios constitucionais gerais – (desdobramentos menos abstra-
tos dos princípios fundamentais, equivalendo aos “princípios-garan-
tia” de Canotilho): o da legalidade (artigo 5.º, II), o da isonomia 
(artigo 5.º, caput, I), o da autonomia estadual e municipal (artigo 18), 
o doa cesso ao Judiciário (artigo 5.º, XXXv), o da irretroatividade 
das leis (artigo 5.º, XXXvI), o do juiz natural (artigo 5.º, XXXvII e 
LII) e o devido processo legal (artigo 5.º, LIv);
Princípios setoriais ou especiais – (“presidem um específico con-
junto de normas afetas a um determinado tema, capítulo ou título da 
Constituição... Por vezes, são meros detalhamentos dos princípios 
gerais, como os princípios da legalidade tributária ou da legalidade 
penal. Outras vezes são autônomos, como o princípio da anteriori-
dade em matéria tributária ou o do concurso público e, matéria de 
administração pública”): relativos à Administração Pública (o da le-
galidade administrativa, o da impessoalidade, o da moralidade e o 

17 BARROSO, Luís Roberto. Princípios constitucionais brasileiros (ou de como o 
papel aceita tudo), p. 26-27. Disponível em http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/
index.php/buscalegis/article/viewFile/31 274/30571. Acesso em 23/12/2010.
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da publicidade, artigo 37, caput; o do concurso público, artigo 37, 
II; o da prestação de contas, artigos 70, parágrafo único, 34, vII, 
“d”, e 35), relativos a organizações dos Poderes (o majoritário, o 
proporcional, o da publicidade e da motivação das decisões judiciais 
e administrativas, artigo 93, IX e X; o da independência e da impar-
cialidade dos juízes, artigos 95 e 96); etc.

vale ressaltar, contudo, que a Constituição admite à colidência en-
tre princípios, ou seja, é natural que, em face de terminado caso con-
creto, mais de um princípio possa ser aplicado e que os princípios im-
plicados sejam contrários. Essa situação, sob a ótica de André Ramos 
Tavares, é resolvida “por meio do denominado princípio da proporcio-
nalidade, com a cedência daquele princípio que não deve reger o caso 
em concreto”.18

1.1.2. Constituição e princípios fundamentais

Uma singela incursão pelos textos das sete constituições brasi-
leiras anteriores (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1969)19 – ver 
o Anexo I – revela que os seus respectivos legisladores ainda não 
tinham como norte tais princípios fundamentais ou apenas princípios. 
Aliás, essas expressões sequer foram utilizadas pelo legislador nas 
primeiras e raramente nas últimas Leis Fundamentais. Era mais fácil 
achar água no deserto do Saara do que encontrar o termo princípios 
ou princípios fundamentais naquelas constituições, seja no singular 
ou no plural.

É claro que isso decorre de todo um pensamento totalitário, retrogra-
do e, sobretudo, desumano sobre o real status da pessoa humana perante 
o Estado e a Sociedade. Até a promulgação da Constituição de 1988, o ser 
humano era simplesmente um objeto, uma coisa, um nada, conforme se 
depreende de uma singela leitura dos textos legais de outrora.

18 TAvARES, André Ramos. Elementos para uma teoria geral dos princípios na pers-
pectiva constitucional. In “Dos princípios constitucionais: considerações em torno 
das normas principiológicas da Constituição”. 2.ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Método, 2008. p. 42.

19 Disponível em http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/consti-
tuicoes-anteriores-1#content. Acesso em 26/12/2010.

As expressões mais correntes eram: “Das Disposições Gerais, e 
Garantias dos Direitos Civis, e Políticos” (1824); “Da Declaração de 
Diretos” (1891); “Da Declaração de Direitos” e “Dos Direitos e das Ga-
rantias Individuais” (1934); “Dos Direitos e das Garantias Individuais” 
(1937); “Da Declaração de Direitos” e “Dos Direitos e das Garantias 
Individuais” (1946, 1967 e 1969). No bojo de cada um desses Capítulos 
quase nada se via a título de dignidade humana.20

É somente com a Lei Fundamental de 1988, denominada pela dou-
trina de “Constituição Cidadão”, que o nosso ordenamento jurídico, 
no contexto da pós-modernidade, segundo Paulo Hamilton Siqueira 
Júnior,21 passa a reconhecer a dignidade humana – até então aviltada 
pelo Estado – como um princípio fundamental (artigo 1.º, III).

A Constituição Federal vigente, portanto, no pensar de Carlos Ayres 
Brito,22 é um instrumento garantidor de efetivação do humanismo, obvia-
mente por força da existência dos aludidos princípios. E a atual Constitui-
ção, assinale, inaugura o seu primeiro Título, denominando-o de “Princí-
pios Fundamentais”, esculpindo em seguida o rol de princípios,23 dentre 
eles a “cidadania” e “dignidade humana” (artigo 1.º, II e III).

20 Idem, ibidem.
21 JÚniOR, Paulo Hamilton Siqueira. A dignidade da pessoa humana no contexto da 

pós-modernidade, p. 261, In “Tratado Luso-Brasileiro da dignidade humana”. 2.ª ed. 
São Paulo: Quartier Latim, 2009: “O pós-modernismo designa as mudanças ocor-
ridas na sociedade a partir de 1950, com o fim do modernismo (1900-1950), e se 
desenvolve com o avanço tecnológico. Surge nos anos 50 com a arquitetura, ganha 
corpo na década de 1980 e no século XXI desemboca com a Era do Conhecimento. 
‘Entre a luz e a sombra, descortina-se a pós-modernidade. O rótulo genérico abriga a 
mistura de estilos, a descrença no poder absoluto da razão, o desprestígio do Estado. 
A era da velocidade. A imagem acima do conteúdo. O efêmero e o volátil parecem 
derrotar o permanente e o essencial. vive-se a angustia do que não pôde ser e a per-
plexidade de um tempo sem verdades seguras. Uma época aparentemente pós-tudo: 
pós-marxistas, pós-kelseniana, pós-freudiana’”.  

22 BRITO, Carlos Ayres. O humanismo como categoria constitucional. Belo Horizon-
te: Editora Fórum, 2007. p. 91.

23 “Artigo 1.º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade 
da pessoa humana; Iv – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; v – o 
pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.
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Como visto, e de certa forma inconteste, depreende-se que o ser 
humano está no primeiro plano de intenções do legislador constituinte, 
ou seja, é o Estado pensando e materializando todos os princípios cons-
titucionais em prol do ser humano e de sua dignidade.

importante destacar, novamente e por fim, que princípios funda-
mentais, conforme assinala Luís Roberto Barroso:24

São aqueles que contêm as decisões políticas estruturais do Esta-
do, no sentido que a elas empresta Carl Schmitt. Constituem, como 
afirmam Canotilho e Vital moreira, síntese ou matriz de todas as 
restantes normas constitucionais, que àquelas podem ser direta ou 
indiretamente reconduzidas.
Esses princípios constitucionais fundamentais, exprimindo, como 
já se disse, a ideologia política que permeia o ordenamento jurídico, 
constituem, também, o núcleo imodificável do sistema, servindo como 
limite às mutações constitucionais. Sua superação exige um novo mo-
mento constituinte originário. Nada obstante, esses princípios são do-
tados de natural força de expansão, comportando desdobramentos em 
outros princípios e em ampla integração infraconstitucional.

1.1.3. Princípio da supremacia da Constituição

Para concluir, simploriamente, esse tema é necessário enfatizar que 
a Constituição é a base do nosso ordenamento jurídico e como tal deve 
nortear a elaboração das normas infraconstitucionais ou atos normati-
vos no âmbito do Estado, de modo que nenhum ato ou manifestação de 
vontade poderá subsistir se contraria a Lei Fundamental.

As Emendas Constitucionais (CF, artigo 60), que visam emendar à 
Constituição, também não podem desprezar os mandamentos expressos 
contidos nesta norma Fundamental para efeito de sua modificação, haja vis-
ta que existem temas que não são passiveis de Proposta de Emenda, como, 
por exemplo, os próprios princípios fundamentais (CF, artigo 60, § 4.º).25

24 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos 
de uma dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 145.

25 Constituição Federal, artigo 60, “§ 4.º. “Não será objeto de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir: I – a forma federativa de Estado; II – o voto direto, secreto, uni-
versal e periódico; III – a separação dos Poderes; Iv – os direitos e garantias individuais”.

A interpretação constitucional, por outro lado e de igual forma, 
deve sempre ter como pressuposto a superioridade – ou hierarquia26 
– jurídica da Lei Fundamental sobre as demais normas, atos e deci-
sões do Estado, inclusive as internacionais, pois, em decorrência do 
constitucionalismo, o sistema jurídico infraconstitucional deve estar 
em perfeita consonância com a Lei Maior, não subsistindo, com isso, 
o entendimento de que a norma goza de mera “presunção de constitu-
cionalidade”, ou seja, de que esta seria presumidamente constitucional.

Ainda sobre a interpretatividade da Lei Fundamental, salienta Cel-
so Ribeiro Bastos que os princípios consagrados constitucionalmente 
servem, a um só tempo, como objeto da interpretação constitucional e 
como diretriz para a atividade interpretativa. Dos princípios se vale a ci-
ência interpretativa como guias a nortear a opção interpretativa. Além 
disso, importante frisar, que os princípios constitucionais também nor-
teiam o legislador ordinário, o Judiciário e o Poder Executivo, e como 
são o ápice do sistema jurídico é natural que se lhes siga faça a devida 
vênia a essas manifestações principiológicas.27

Por força da própria Lei Fundamental (artigo 102), cabe ao Su-
premo Tribunal Federal, precipuamente, guardar a Constituição, in-
terpretando-a segundo os princípios nela esculpidos, notadamente os 
fundamentais.

26 Note-se a seguinte Ementa do STF sobre o tema em comento: “Administrativo. Ca-
na-de-açúcar. Portaria n.º 294, de 13.12.96, do Ministério da Fazenda, que liberou os 
preços do produto, a partir de 1.º.05.98. Alegada ofensa aos princípios da separação 
dos poderes, da hierarquia das normas, da legalidade, da proporcionalidade, da segu-
rança jurídica, e do devido processo legal. O art. 10 da Lei n.º 4.870/65, que previa a 
fixação do preço da cana-de-açúcar, foi alterado pelo art. 3.º, iii, da Lei n.º 8.178/91, 
que deixou a critério do Ministro da Fazenda, responsável pela execução da política 
econômica do Governo, a liberação, total ou parcial, dos preços de qualquer setor, o 
que foi concretizado pela referida autoridade por meio do ato impugnado, em face do 
manifesto descabimento da exigência de lei, ou de decreto, para fixação ou liberação 
de preços. Não há falar-se, portanto, em ofensa aos princípios constitucionais sob 
enfoque. No que concerne ao mérito do ato impugnado, é fora de dúvida que se trata 
de matéria submetida a critérios de conveniência e oportunidade, insuscetíveis, por 
isso, de controle pelo Poder Judiciário. Recurso desprovido”. (RMS 23543, Relator 
Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. em 27/06/2000, RTJ vol. 176-03 p. 1120). 

27 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. São Paulo: 
Celso Basto Editor, 1997. p. 80 e 149.
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1.1.4. Princípios constitucionais basilares de direito penal
          e processual penal

Comentando esse mesmo tema, especificamente denominado de 
“Os princípios constitucionais do processo penal italiano”, Giuseppe 
Bettiol28 acentua que uma Constituição enfeudada aos valores e aos ide-
ais da democracia devia, após essa experiência de tão amarga recorda-
ção, preocupar-se com fixar um conjunto de normas tal que permitisse 
dizer que o direito processual penal se sublima no direito constitucio-
nal. O referido doutrinador italiano aprofunda ainda mais o seu pensa-
mento sobre essa questão, asseverando que:

Não há matéria ou setor jurídico que se apresente tão intimamente 
dialogante com as supremas exigências constitucionais. As relações 
entre os direitos processual penal e constitucional são, em alguns as-
pectos, relações de identidade, pelo fato de estar em jogo à liberdade 
individual em cuja tutela ambos os setores do ordenamento jurídico 
se empenham, como respostas a uma vocação comum. Um código 
de processo penal que não enraíze racional, política e juridicamen-
te nas disposições duma Constituição que “reconhece” (art. 2.º da 
Constituição), fica exposto a todas as possibilidades de reforma, ao 
ritmo das sucessões das posições de maiorias político-parlamentares 
ocasionais, com todo o cortejo de agressões aos interesses públicos 
e à liberdade pessoal. A Constituição é, assim, uma garantia e um 
limite intocável para além das hipóteses da sua própria revisão.29

No direito pátrio, João Mendes de Almeida Júnior30 foi um dos 
primeiros doutrinadores brasileiros a se preocupar com o aspecto cons-
titucional do processo, de sorte ser oportuno destacar trechos de alguns 
dos pensamentos por ele pregados:

O processo criminal tem seus princípios, suas regras, suas leis: prin-
cípios fundamentalmente consagrados nas constituições políticas; 

28 BETTIOL, Giuseppe. Instituições de direito e processo penal. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1974. p. 249.

29 BETTIOL, Giuseppe. Op. cit., p. 249-250.
30 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. O processo criminal brasileiro. 4.ª ed. Rio de 

Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1959. v. I, p. 13.

regras cientificamente deduzidas da natureza das coisas; leis formal-
mente dispostas para exercer  sobre os Juizes um despotismo sa-
lutar, que lhe imponham, quase mecanicamente, a imparcialidade.  
Por isso, todas as constituições políticas consagram, na declaração 
dos direitos do homem e do cidadão, o solene compromisso de que 
ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, em vir-
tude da lei anterior e na forma por ela regulada.
As leis do processo são o complemento necessário das leis constitu-
cionais; as formalidades do processo são as atualidades das garantias 
constitucionais. Se o modo e a forma da realização dessas garantias 
fossem deixados ao critério das partes ou a discrição dos Juízes, a 
justiça, marchando sem guia, mesmo sob o mais prudente dos arbí-
trios, seria uma ocasião constante de desconfiança e surpresas. É essa 
a razão pela qual, se os legisladores puderam, em algumas épocas, 
deixar as penas ao arbítrio dos Juizes, nunca se deixaram ao mesmo 
arbítrio as formalidades de suas decisões.

Salienta Rogério Lauria Tucci,31 que é manifesta e constante a in-
fluência exercida pelos preceitos constitucionais sobre todas as demais 
normas componentes do ordenamento jurídico à luz deles editadas, so-
bretudo às processuais penais, cujas quais constituem seu necessário 
complemento, segundo uniforme e corrente entendimento doutrinário. 
Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover, para quem todo o Direito Pro-
cessual, como ramo do direito público, tem suas linhas fundamentais 
traçadas no Direito Constitucional, que fixa a estrutura dos órgãos juris-
dicionais, que garante a distribuição da justiça e a declaração do direito 
objetivo, que estabelece alguns princípios processuais.32

O Direito Processual Penal, e há muito enfatiza Jorge de Figuei-
redo Dias,33 é o verdadeiro “direito constitucional aplicado”, sendo in-

31 TUCCI, Rogério Lauria. Devido processo legal e tutela jurisdicional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993. p. 16.

 Nota: também é oportuno frisar que este mesmo doutrinador sustenta como equivo-
cada a adoção pela doutrina da expressão “princípios constitucionais do processo pe-
nal”; enquanto ele tem como expressão mais adequada “regramentos constitucionais 
atinentes ao processo penal”.

32 GRINOvER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o código de processo 
civil. São Paulo: Bushatsky, 1975. p. 4-5.

33 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Processual penal. Coimbra: Coimbra Editora, 
1974. v. I. p.74-75. 
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dispensável observar a interpretação e aplicação desses preceitos legais 
a partir da Constituição. Winfried Hassemer,34 por sua vez, discorrendo, 
concomitantemente, acerca dos princípios do direito penal e processual 
penal, enfatiza esse mesmo pensamento do referido autor português.

vários princípios de Direito Penal, a exemplo das Constituições 
anteriores, foram incluídos no Titulo II (“Dos Direitos e Garantias Fun-
damentais”), especialmente no Capítulo I (“Dos Direitos e Deveres In-
dividuais e Coletivos”). Nesse ponto, manteve-se tradição nascida com 
a Constituição do Império, de 1824. Não se pode olvidar, no entanto, 
que tais princípios não esgotam as normas fundamentais de Direito Pe-
nal. É preciso acentuar outros comuns a vários setores dogmáticos. In-
cidem com a mesma importância.35

Os princípios constitucionais do direito penal cumprem sua função 
fundamentadora da intervenção do Estado Democrático de direito na 
privacidade e intimidade das pessoas, através do poder de punir, esta-
belecendo os limites deste. Já no processo penal, os princípios consti-
tucionais proporcionam as regras segundo as quais o fato deve ser pro-
duzido e considerado válido para poder se determinar as consequências 
jurídicas. Portanto, existe uma clara integração entre o direito penal e o 
processo penal.36

Klaus Tiedemann,37 na obra em parceria com Claus Roxin e Gun-
ther Arzt, sustenta que a verdade não pode ser investigada a qualquer 
preço, mas somente mediante preservação da dignidade humana e dos 
direitos fundamentais do acusado, evidenciando mais uma vez a estreita 
ligação do direito Processual Penal com o Direito Constitucional.  O ser 

34 HASSEmER, Winfried. Introdução aos fundamentos dos direitos penal. Porto Ale-
gre: Antonio Sergio Fabris Editora, 2005. p. 172.

 Nota: ANTUNES, Maria João. Direito processual penal – direito constitucional 
aplicado, In “Que futuro para o direito processual penal?”, p. 745-754: neste artigo 
a autora tece profundos comentários sobre essa substancial afirmação doutrinária de 
Jorge de Figueiredo Dias.   

35 CERniCCHiARO, Luiz vicente. Direito penal na constituição. 2.ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1991. p. 9.

36 SILvA, Marco Antonio Marques da. Acesso à justiça penal e estado democrático de 
direito. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 15.

37 ROXIN, Claus. Introdução ao direito penal e ao direito processual penal. Belo Ho-
rizonte: Del Rey, 2007. p. 154.

humano é o núcleo da proteção legal, de maneira que se tem na vida a 
base de todos os valores.38

1.1.4.1. Princípio da legalidade

“não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem pré-
via cominação legal” (CF, artigo 5.º, inciso XXXIX). Trata-se na ver-
dade de uma reedição, pois as constituições passadas (CF de 1824, 
artigo 179, XI; CF de 1891, artigo 72, § 15; CF de 1934, artigo 113, 
§ 26; CF de 1934, artigo 113, § 26; CF de 1937, artigo 122, § 11; CF 
de 1946, artigo 141, § 27; CF de 1967, artigo 153, § 16; CF de 1969, 
artigo 153, § 16) também cuidaram do tema, mas sob outro título, 
como, por exemplo, “princípio da reserva legal” e “princípio da an-
terioridade da lei penal”.

Com base nesse princípio nenhum fato pode ser considerado crime e 
nenhuma pena pode ser aplicada, sem que antes desse mesmo fato tenham 
sido, expressamente, instituídos por lei o tipo delitivo e a pena respectiva, 
constituindo uma real limitação ao poder estatal de intervir na esfera dos 
direitos individuais. Em outras palavras, a elaboração das normas penais 
e das respectivas sanções constitui matéria exclusiva da lei.39

Luigi Ferrajoli,40 comentando o princípio da legalidade penal, as-
severa que este está incorporado ao direito positivo moderno como cri-
tério de legitimação interna, sendo em todo caso uma garantia irrenun-
ciável contra o arbítrio punitivo e como tal tem também o valor de um 
fundamental princípio de justiça.

Por outro lado, vale lembrar que o princípio da legalidade, conforme 
ensinamento de Winfried Hassemer,41 assegura a igualdade de tratamento 
dos cidadãos, a qual é fundamental para a justiça da administração do  

38 LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Teoria constitucional do direito penal. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 661.

39 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal: de acordo com 
a Lei n.º 7.209, de 11-07-1984 e com a Constituição Federal de 1988. 5.ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 1994. p. 21.

40 FERRAJOLI, Luigi, Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2.ª ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 343.

41 HASSEmER, Winfried. Direito penal libertário. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 50. 
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direito penal, exigindo-se aplicabilidade igual das normas de direito pe-
nal. As normas de direito penal são válidas independentemente da apa-
rência da pessoa, seu símbolo é a venda nos olhos da imagem da Justiça.

Sob o ângulo constitucional, acentua Gilmar Ferreira Mendes,42 a 
prática de um ato, ainda que reprovável de todos os pontos de vista, 
somente poderá ser reprimida penalmente se houver lei prévia que con-
sidere a conduta como crime; enquanto que a fórmula “não há pena” ex-
plicita que a sanção criminal, a pena ou medida de segurança somente 
poderão ser aplicadas se previamente prevista em lei.

Em suma, o princípio da legalidade ou da reserva legal constitui 
um efetivo limite ao poder punitivo do Estado e, na medida em que im-
pede a criação de tipos penais, a não ser através do processo legislativo 
regular, se caracteriza por ser, também, um limite ao pode normativo 
do Estado.43

1.1.4.2. Princípio da irretroatividade da lei penal

Para os fins de aplicação da norma constitucional, afigura-se fun-
damental a definição do momento do crime, isto é, do tempus delicti. É 
o que dispõe o artigo 5.º, XL, da CF: “a lei penal não retroagirá, salvo 
para beneficiar o réu”. todavia, tal princípio não se apresentou da mes-
ma forma nas Constituições passadas.

Dessa forma, quando se diz que a lei “retroage”, traduz idéia de 
aplicar-se a fatos ocorridos antes de sua vigência. E nessa linha de ra-
ciocínio, a lei seria também ultrativa (ultratividade da lei) caso, após 
ser revogada, continuasse a produzir efeito; valendo observar, ainda, 
que em Direito Penal a lei mais favorável é retroativa e ultrativa.44

A regra geral, portanto, é a da prevalência da lei do tempo do fato 
(tempus regit actum), ou seja, aplica-se a lei vigente quando da rea-
lização do fato. Com isso preserva-se o princípio da legalidade e da 
anterioridade da lei penal. Havendo, porém, sucessão de leis penais que 
regulem, no todo ou em parte, as mesmas questões, e se o fato houver 

42 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 2.ª ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 588.

43 SILvA, Marco Antonio Marques da. Op. cit., p. 7.
44 CERniCCHiARO, Luiz vicente. Op. cit., p. 47.

sido cometido no período de vigência da lei anterior, dá-se, infalivel-
mente, uma das seguintes hipóteses: (i) a lei posterior apresenta-se mais 
severa em comparação com alei anterior (lex gravior); (ii) a lei poste-
rior aboliu o crime, tornando o fato impunível (abolitio criminis); (iii) a 
lei posterior é mais benigna no tocante à pena ou à medida de segurança 
(lex mitior); (iv) a lei posterior contém alguns preceitos mais severos e 
outros mais benignos, em determinados aspectos.45

1.1.4.3. Princípio da responsabilidade pessoal

O princípio da responsabilidade pessoal proíbe o castigo pelo fato 
de outrem (pelo fato alheio), uma vez que o agente ou o ser huma-
no só pode responder penalmente por fatos próprios, ou seja, ninguém 
pode ser responsabilizado criminalmente por fatos de terceiros.46 Nes-
se sentido, dispõe a Constituição Federal, artigo 5.º, XLv: “nenhuma 
pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar 
o dano e a decretação do perdimento de bens serem estendidas, nos ter-
mos da lei, aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor 
do patrimônio transferido”.

A primeira parte do dispositivo constitucional acima transcrito (ne-
nhuma pena passará da pessoa do condenado) é tradicional em nossas 
Constituições, cuja alteração literal não afeta a substância. Constituição 
de 1824, artigo 179, § 20; Constituição de 1891, artigo 72, § 19; Cons-
tituição de 1934, artigo 113, § 28; Constituição de 1946, artigo 141,  
§ 30; Constituição de 1967, artigo 153, §. vele assinalar, todavia, que a 
Constituição de 1937 foi omissa. A segunda parte do referido dispositi-
vo, por sua vez, é um avanço constitucional, reunindo o constituinte em 
um só dispositivo a garantia penal e a garantia civil.

Observa Luiz vicente Cernicchiaro, que o princípio da responsabi-
lidade pessoal foi outra conquista do Direito Penal, tendo ele constado 
da Declaração de Direitos do Homem, de 1789, e reeditado também 
na Declaração dos direitos Humanos, de 1948. Portanto, tal princípio 

45 TOLEDO, Francisco de Assis. Op. cit., p. 30.
46 BiAnCHinE, Alice. Direito penal: introdução e princípios fundamentais. 2.ª ed. 

rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 362.
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representa lenta e penosa conquista política, acompanhando as etapas 
evolutivas do Direito Penal.47

A Constituição Federal, no entendimento de Alexandre de Moraes,48  
consagrou a incontagiabilidade da pena, proclamando que nenhuma 
pena passará da pessoa do condenado. Dessa forma, garante-se tanto 
a proibição de transmissão da pena para familiares, parente, amigos ou 
terceiros em geral. O princípio da incontagiabilidade ou intransmissibi-
lidade da pena também se aplica em relação à obrigação de reparação 
do dano, bem como à decretação do perdimento dos bens.

1.1.4.4. Princípio da individualização da pena

O princípio da individualização da pena foi repetido na Constituição 
de Federal de 1988, estando assim redigido (artigo 5.º, XLvI): “a lei re-
gulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) 
privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) presta-
ção social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos”.

A individualização significa adaptar a pena ao sentenciado, con-
sideradas as características do agente e do delito. E por esse princípio, 
também chamado de principio da personalidade, encerra o comando de 
o crime ser imputado somente ao seu autor, que é, por seu turno, a única 
pessoa passível de sofrer a sanção.49

A idoneidade ou adequação da pena exprime-se por meio de dois 
subprincípios: da individualização e da personalidade da pena. Em re-
lação ao princípio da individualização da pena (CF, artigo 5.º, XLvI) 
importante destacar os seus três níveis: momento da cominação, da 
aplicação e da execução. Todos fazem parte do princípio da propor-
cionalidade. Da cominação da pena quem se encarrega é o legislador, 
o qual deve cominar penas proporcionais em cada caso. Por exemplo: 
o delito de homicídio não pode ter a mesma pena que o crime de fur-
to; um crime doloso não pode ter pena igual a da modalidade culpo-
sa. Contudo, cabe ao juiz individualizar a pena no momento de sua  

47 CERniCCHiARO, Luiz vicente. Op. cit., p. 71.
48 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitu-

cional. 1.ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 325.
49 CERniCCHiARO, Luiz vicente. Op. cit., p. 99.

aplicação, observando-se os critérios do artigo 59 do Código Penal. Já 
na execução penal a individualização é compartilhada entre o juiz e os 
serventuários do sistema prisional.50

Por seu turno, guilherme de Souza nucci afirma que existem basi-
camente quarto modos de se individualizar a pena: a) pena determinada 
em lei, que não dá margem de escolha ao juiz; b) pena totalmente inde-
terminada, permitindo ao juiz fixar o quantum que lhe aprouver; c) pena 
relativamente indeterminada, por vezes fixando somente o máximo, 
mas sem estabelecimento do mínimo, bem como quando se prevêem 
mínimos e máximos flexíveis, que se adaptam ao condenado conforme 
sua própria atuação durante a execução penal; d) pena estabelecida em 
lei dentro de margens mínima e máxima, cabendo ao magistrado eleger 
o seu quantum. Este último é, sem dúvida, o mais adotado e o que me-
lhor se afeiçoa ao Estado Democrático de Direito.51

1.1.4.5. Princípios da humanidade e da igualdade no direito penal

Como já estudado acima, um dos fundamentos do Estado Demo-
crático e de Direito é a dignidade humana (CF, artigo 1.º, III). Trata-se 
de um valor essencial para a existência da República e que deve reper-
cutir em todas as vertentes do sistema positivo, de modo que a própria 
Lei Maior reconhece a proibição de penas cruéis (CF, artigo 5.º, XLvI, 
e), bem assim veda a prática de tortura ou tratamento desumano e de-
gradante (CF, artigo 5.º, III), além de garantir a integridade física e mo-
ral dos presos (CF, artigo 5.º, XLIX), assegurando ainda às presidiárias 
condições para que elas possam permanecer com os seus filhos durante 
a amamentação (CF, artigo 5.º, L).

A norma infraconstitucional, por sua vez, também dá efetividade 
às regras de dignidade humana no Direito Penal, consoante se depreen-
de das Leis números 8.653/1993 e 9.046/1995. A primeira norma proí-
be o transporte de presos em compartimento de proporções reduzidas, 
com ventilação deficiente ou ausência de luminosidade; ao passo que a  

50 BiAnCHinE, Alice. Op. cit., p. 402.
51 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 2.ª ed. rev. atual. e ampl. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 31.
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segunda acrescentou um parágrafo ao artigo 83 da Lei de Execução Pe-
nal para determinar que os estabelecimentos penais destinados a mulhe-
res sejam dotados de berçários, onde as condenadas possam amamentar 
seus filhos.

René Ariel Dotti, em comentário sobre os princípios fundamentais 
relativos à pena,52 afirma que no panorama internacional os movimen-
tos de humanização da pena coincidiram como o pensamento refor-
mador do pós-guerra que exerceu grade influência na elaboração das 
constituições e da legislação ordinária. As famosas Regas Mínimas da 
ONU (1995), relativas ao tratamento dos presidiários; a experiência de 
alguns países europeus com as prisões-abertas e a orientação libertária 
da nova Escola de Defesa Social, tendo à frente as figuras do italiano 
Filippo Grammatica e do francês Marc Ancel, além de outros movi-
mentos refletidos na América Latina – orientaram os códigos penais e 
as leis de execução penal das últimas décadas visando o respeito aos 
direitos humanos da pessoa do condenado.

Quanto ao princípio da igualdade no Direito Penal, a Constituição 
Federal o instituiu como um dos seus pilares estruturais, isto é, aponta 
que o legislador e o aplicador norma (penal) devem dispensar tratamen-
to igualitário a todos os indivíduos, sem distinção de qualquer natureza. 
Em poucas palavras, o princípio da isonomia deve constituir preocu-
pação tanto para o legislador da lei. Dessa forma, além de estar garan-
tido na regra genérica do caput do artigo 5.º, o princípio da igualdade 
permeia todo o contexto constitucional, indicando, quer com relação 
ao trabalho e às pessoas de direito público interno, quer ainda quanto à 
política externa e à Administração Pública, dentre outras situações, que 
tal princípio deve ser seguido.53

Esse princípio, no âmbito do Direito Penal, tanto cumpre função 
político-criminal como dogmática. No primeiro plano, obriga o legis-
lador a tratar todos os iguais de maneira igual; os desiguais de forma 
desigual (exemplificando: ao imputável se aplica uma pena; ao pas-
so que para o inimputável está prevista a medida de segurança; pois 

52 DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal: parte geral. 1.ª ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2001. p. 439.

53 ARAÚJO, Luiz Alberto David: JÚNIOR, vidal Serrano Nunes. Curso de direito 
constitucional. 13.ª ed. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 131.

os desiguais devem ser tratados desigualmente). Ao legislador penal é 
vedado fazer quaisquer diferenciações injustificadas, abusivas ou dis-
criminatórias. No âmbito dogmático e interpretativo, tanto o intérprete 
como o juiz deve enfatizar a mesma regra para todos os casos iguais.

Coliga-se o princípio da igualdade com vários outros princípios, 
incluindo-se o da proporcionalidade, que, na esfera punitiva, exige-se 
tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais.54

1.1.4.6. Princípio do devido processo legal

Do ponto de vista da interpretação constitucional, o processo, no 
mundo moderno, é manifestação de um direito da pessoa humana. Por 
esta razão, as Constituições se interessam por discipliná-lo, a fim de 
impedir que leis mal elaboradas possam levar à sua desnaturação, com 
o conseqüente prejuízo dos direitos subjetivos que deve amparar. Tal 
princípio se caracteriza pela sua abrangência e quase que se confunde 
com o Estado de Estado, desdobrando-se numa série de outros direitos, 
protegidos de maneira específica pela Constituição. O due process of 
law se concretiza para o cidadão a partir do momento em que ele tenha 
acesso à Justiça e possa defender-se amplamente.55

É provável que a garantia do devido processo legal configure 
uma das mais amplas e relevantes garantias do direito constitucio-
nal, se consideramos a sua aplicação nas relações de caráter proces-
sual e nas relações de caráter material (princípio da proporcionali-
dade/direito substantivo). Destarte, somente no âmbito das garantias 
do processo é que o devido processo legal assume uma amplitude 
inigualável e um significado ímpar como postulado que traduz uma 
série de garantias hoje devidamente especificadas e especializadas 
nas várias ordens jurídicas.

Assim, cogita-se de devido processo legal quando se fala de (i) di-
reito ao contraditório e a ampla defesa, de (ii) direito ao juiz natural, de 
(iii) direito a não ser processado e condenado com base em prova ilícita, 

54 BiAnCHinE, Alice. Op. cit., p. 382.
55 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 18.ª ed. ampl. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 1997. p. 225-226.
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de (iv) direito a não ser preso senão por determinação da autoridade 
competente e na forma estabelecida pela ordem jurídica.56

Com isso, pode-se afirmar que o princípio do devido processo legal 
é cláusula fundamental no ordenamento jurídico, uma vez que derivam 
deste a maioria dos outros princípios processuais, servindo como ins-
trumento de realização da justiça, além de ser um direito constitucional 
fundamental do cidadão.

Importante enfatizar, no entanto, que no Direito pátrio, mesmo an-
tes da constituição Federal de 1988, a doutrina já entendia consagrado o 
princípio do devido processo legal, isso por conta de tal princípio estar 
consagrado nos artigos 8.º e 10, da Declaração Universal dos Direitos 
do Homem de 1948, assim como pela sistematização dos demais princí-
pios constitucionais estarem ligados ao devido processo legal.

O princípio do due processo of law, tem seu antecedente remoto 
na Magna Carta de 1215. Este foi o primeiro documento jurídico a fa-
zer menção ao referido princípio. Essa expressa, todavia, apareceu em 
1354 na Inglaterra, quando Eduardo III editou uma lei denominada de 
Statute of Westmister of the Liberties of London, substituindo a locução 
originária per legem terrae. Este princípio foi adotado pelas 5.ª e 14.ª 
emendas da Constituição Americana de 1787. Além da Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem (artigo 11), a Convenção Européia para 
a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais também 
prevê aludido princípio (artigo 6.1).57

O devido processo legal, para Hermínio Alberto marques Porto,58 
consagra a imprescindibilidade do processo penal para aplicar a pena 
ao autor de fato criminoso, como princípio esculpido na Constituição 
Federal com a seguinte redação: “ninguém será privado da liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal” (artigo 5.º, LIv).

56 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 639.
57 SILvA, Marco Antonio Marques da. Op. cit., p. 16. 
 Nota: Esse mesmo aspecto histórico é desenvolvido por Nelson Nery Júnior, Princí-

pios do processo na constituição federal: processo civil, penal e administrativo, p. 78.
58 PORtO, Hermínio Alberto marques. Fundamentação constitucional das normas de 

direito processual penal: bases fundamentais para um processo penal democrático e 
eficiente, p. 642. In “Tratado Luso-Brasileiro da dignidade humana”. 2.ª ed. atual. e 
ampl. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 644.

De forma genérica, o princípio do due process of law caracteriza-se 
pelo trinômio vida-liberdade-propriedade, vale dizer, tem-se o direito 
de tutela àqueles bens da vida em seu sentido mais amplo. Tudo que 
disser respeito à tutela da vida, liberdade ou propriedade está sob a 
proteção da due process clause. Por outro lado, o conceito de “devido 
processo” foi-se modificando no tempo, sendo que a doutrina e a juris-
prudência alargaram o âmbito de abrangência da clausula, de sorte a 
permitir interpretação elástica, o mais amplamente possível, em nome 
dos direitos fundamentais do cidadão.59

Entende-se, portanto, por devido processo legal, o conjunto de ga-
rantias que, de um lado, asseguram às partes o exercício de suas facul-
dades e poderes processuais e, dou outro, são indispensáveis ao correto 
exercício da jurisdição. Garantias que não servem apenas aos interesses 
das partes, como direitos públicos subjetivos destas, mas que configu-
ram, antes de qualquer coisa, a salvaguarda do próprio processo devido 
processo legal, notadamente para imposição de penas criminais, é uma 
das garantias mais importantes que nos foram legadas pelas declarações 
universais de direitos. O sistema constitucional brasileiro não somente 
estabelece tal garantia como também a cerca de requisitos básicos rele-
vantes, como, por exemplo, a ampla defesa e o contraditório.60

Esse princípio, numa visão bem aprofundada de Ângelo Aurélio 
Gonçalves Pariz,61 é um direito fundamental do cidadão, de modo que, 
após tratar do referido instituto processual-constitucional no direito 
comparado, referido autor classifica o devido processo legal em formal 
e material. Para ele, o devido processo legal material ou substantivo re-
fere-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; ao passo 
que compõem o devido processo legal formal: a) o princípio da garantia 
do acesso à justiça; b) princípio da isonomia; c) princípio do juiz na-
tural e promotor natural; d) princípio do contraditório e o princípio da 
amplitude de produção probatória ou da ampla defesa; e) princípio da 

59 NERy JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na constituição federal: processo 
civil, penal e administrativo. 9.ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2009. p. 79-81.

60 gRECO FiLHO, vicente. Manual de processo penal. 7.ª ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2009. p. 39.

61 PARIz, Ângelo Aurélio Gonçalves. Op. cit., p. 179-267.
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proibição de prova ilícita ou da legitimidade das provas; f) princípio da 
publicidade; g) princípio da motivação ou fundamentação das decisões; 
h) princípio do duplo grau de jurisdição; i) princípio da assistência ju-
diciária; j) princípio da garantia do processo sem dilações indevidas 
ou do processo tempestivo (tutela jurisdicional em prazo razoável); l) 
princípio da inviolabilidade do domicílio.

vários autores consultados enumeram os princípios processuais, 
derivados do devido processo legal na Constituição Federal; todavia, 
Nelson Nery Júnior,62 de forma peculiar, racional e lógica, é quem me-
lhor os sintetiza, asseverando que:

“O devido processo (processo justo) pressupõe a incidência da iso-
nomia; do contraditório; do direito à prova; da igualdade de armas; 
da motivação das decisões administrativas e judiciais; do direito ao 
silêncio; do direito de não produzir provas contra si mesmo e de não 
se autoincriminar; do direito de estar presente em todos os atos do 
processo e fisicamente nas audiências; do direito de comunicar-se 
em sua própria língua nos atos do processo; da presunção de ino-
cência; do direito ao duplo grau de jurisdição no processo penal; do 
direito à publicidade dos atos processuais; do direito a duração razo-
ável do processo; do direito ao julgador administrativo e ao acusador 
e juiz natural; do direito a juiz e tribunal independentes e imparciais; 
do direito de ser comunicado previamente dos atos do juízo, inclu-
sive sobre as questões que o juiz deva decidir ex officio, entre outros 
derivados da procedural due process clause”.

Finalmente, salienta Afrânio Silva Jardim63 que os comentadores 
da nova Carta Política ainda não extraíram da regra do artigo 5.º, inciso 
LIv, o que efetivamente dela pode se extrair, numa interpretação siste-
mática e mais arrojada, fortes nos chamados princípios republicanos. 
A cláusula do “devido processo legal” deve representar hoje mais do 
que significava em épocas passadas. Dessa forma, a questão não mais 
pode se restringir à consagração de um processo penal de partes, com 
tratamento igualitário, onde o réu seja um verdadeiro sujeito de direito 

62 NERy JÚNIOR, Nelson. Op. cit., p. 90.
63 JARDIM, Afrânio da Silva. Direito processual penal. 11.ª ed. 4.ª tir. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. p. 318.

e não mero objeto da investigação. O “devido processo legal” não pode 
ser resumido à consagração do princípio do “Juiz natural”, a vedação de 
provas ilícitas, ou mesmo a impropriamente chamada presunção de ino-
cência. Tudo isto é muito importante, mais já foi conquistado, restando 
somente consolidar. Agora queremos mais do “devido processo lega”, 
até mesmo porque àquelas matérias merece específica consagração na 
Constituição de 1988, denotando que o princípio em estudo tem campo 
de incidência mais abrangente, campo mais fértil.

1.1.4.7. Princípio do devido processo penal

Estas referências prévias ao processo como centro irradiador do 
direito processual e à inclusão do procedimento no âmbito do processo 
foram feitas para justificar a conclusão de que os estudos de processo 
constitucional devem ser feitos a partir das garantias do devido proces-
so, ou, mais especificamente, a partir das garantias do devido processo 
penal e, ainda, para justificar a inclusão de garantis de ordem procedi-
mental neste título. Apenas mais recentemente começa a ser dado des-
taque ao estudo separado das garantias do processo penal. Este se insere 
dentro do amplo estudo da genérica garantia do devido processo legal.64

Rogério Lauria Tucci,65 discorrendo sobre o devido processo penal, 
que é corolário do devido processo legal, o especifica nas seguintes ga-
rantias: a) de acesso à justiça penal; b) do juiz natural em matéria penal; 
c) de tratamento paritário dos sujeitos parciais do processo penal; d) da 
plenitude de defesa do indiciado, acusado ou condenado, com todos os 
recursos a ela inerentes; e) da publicidade dos atos processuais penais; 
f) da motivação dos atos decisórios penais; g) da fixação de prazo razo-
ável de duração do processo penal; h) da legalidade da execução penal.

Conclui o citado doutrinador, salientando que tais garantias de-
terminam, inequívoca e inexoravelmente, que o cidadão, integrante da 
coletividade, não seja privado de sua liberdade ou de seus bens, sem o 
devido processo penal, em que se realize a ação judiciária, atrelada ao 

64 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 6.ª ed. rev., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 43.

65 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasilei-
ro. 3.ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 62-63.
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vigoroso e incindível relacionamento entre as preceituações constitu-
cionais e as normas penais, de sorte a tornar efetiva a justiça criminal, 
tanto na inflição e na concretização da sanção, como na afirmação do 
ius libertatis.66 

1.2. VALORES

Assim como os princípios, os valores também possuem uma forte 
carga teórica. E, inicialmente, do ponto de vista filosófico, os valores 
não possuem uma existência em si, ontológica, senão nas coisas valio-
sas. É algo que se revela na experiência humana, por meio da Historia. 
Os valores são algo que o homem realiza em sua própria experiência e 
que vai assumindo expressões diversas e exemplares, através dos tem-
pos. De todos os seres, somente o ser humano é capaz de valores.67

Enfatiza Tércio Sampaio Ferraz Junior,68 que a presença dos valo-
res no texto dogmático faz dele um discurso eminentemente persuasivo, 
cuja força repousa na objetividade que pretendem manifestar. Não são 
os valores do autor, mas os da comunidade que estão em jogo.

Comentando, especificamente, sobre princípios e valores André Ra-
mos Tavares,69 amparado em Linares Quintana, afirma que a alma ou espí-
rito da Constituição está conformado pelo complexo, integral e orgânico, 
dos valores essenciais filosóficos, morais, históricos, sociais, jurídicos, 
econômicos, etc.; assim como dos ideais, finalidades, propósitos e, em 
geral, condições que inspiram, adimam e fundamentam a totalidade ou 
parte qualquer do texto do corpo da Constituição, enquanto lei funcional, 
fundamental e suprema do país. O mesmo autor, citando Jorge Miranda, 
sustenta que o Direito Constitucional encontra-se todo ele envolvido e pe-
netrado pelos valores jurídicos fundamentais dominantes na comunidade.

Dessa forma, na atualidade, a doutrina majoritária reconhece que 
as constituições contemporâneas são tributárias de certos valores os 

66 Idem, ibidem, p. 63.
67 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 1.º v., p.189 e 191.
68 FERRAz JÚNIOR, Tércio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. 2.ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. p. 187.
69 TAvARES, André Ramos. Op. cit., p. 37.

quais albergam em suas normas como diretrizes, comandos objetivos a 
serem alcançados por todo o sistema normativo e pelos operadores do 
Direito. Com isso, as Constituições não estão livres de valores, antes 
os pressupõem e os acolhem em seu seio. Trata-se, na realidade, dos 
valores incorporados pelo Direito, que são traduzidos em princípios.70

Tratando-se dos valores como norma, Willis Santiago Guerra Fi-
lho71 tece uma substancial ponderação no sentido de que os valores 
perdem a sua conotação subjetiva e pessoal na medida em que se ex-
pressam em normas, dentro de um ordenamento objetivo, passíveis de 
serem harmonizados em um sistema coerente que, apesar de abstrato, 
volta-se para a resolução dos problemas práticos da vida jurídica.

Os valores, do ponto de vista jurídico, ora se apresentam como 
autênticas normas, inseridas no próprio texto constitucional, ora 
servem como diretrizes interpretativas, o que significa dizer que as 
demais normas devem ser interpretadas consoantes os valores plas-
mados nas normas constitucionais. As constituições são, portanto, o 
receptáculo natural da idéias de valores dominantes na sociedade. 
Ademais, os valores são positivados, em geral por meio dos deno-
minados princípios constitucionais. São, pois, os princípios consti-
tucionalmente adotados que apresentam a carga axiológica incorpo-
rada pelo ordenamento jurídico.72

Nesse sentido, a própria Lei Fundamental brasileira incorpora um 
extenso rol de valores, referindo-se a eles, em determinado momento, 
como fundamentos do Estado (artigo 1.º) e, em outra oportunidade, os 
denomina de objetivos fundamentais da República (artigo 2.º), além 

70 ROTENBURG, Walter Claudius. Op. cit. p. 86.
 Nota: o mesmo autor observa, ainda, que não se nega aos valores uma natureza nor-

mativa (no campo da moral ou da estética, por exemplo), mas a eficácia jurídica (ins-
titucionalmente coercitiva) eles adquirem ao aparecerem no ordenamento jurídico, 
como autênticas normas jurídicas, e naturalmente (conquanto não exclusivamente) 
como princípios constitucionais. gUERRA FiLHO, Willis Santiago. Sobre o prin-
cípio da proporcionalidade. In “Dos princípios constitucionais: considerações em 
torno das normas principiológicas da Constituição”. p. 226.

71 gUERRA FiLHO, Willis Santiago. Sobre o princípio da proporcionalidade. In “Dos 
princípios constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas da 
Constituição”. p. 226.

72 Tavares, André Ramos. Op. cit., p. 38-39.
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de contemplar em seus texto inúmeros outros valores  difusos, de ma-
neira que essa incorporação de valores pela senda constitucional oca-
siona profunda transformação das acepções estritamente formalistas 
do Direito.

1.2.1. Definição

Depois de discorrer, teórica e sinteticamente, sobre os valore, já é 
possível se estabelecer uma definição. Antes, porém, oportuno destacar 
que os valores, conforme exposto pelos referidos autores, ora são tidos 
como normas, ora como diretrizes, enfim, comandos objetivos.

Essa discussão, do ponto de vista jurídico, não termina aí, pois 
Celso Ribeiro Bastos73 pontua que “os princípios constitucionais são 
aqueles que guardam os valores fundamentais da ordem jurídica”, ou, 
ainda, que tais princípios são “aqueles valores albergados pelo Texto 
maior a fim de dar sistematização ao documento constitucional, de ser-
vir como critério de interpretação e finalmente, espraiar os seus valores, 
pulverizá-los sobe todo mundo jurídico”.

vislumbra-se, portanto, conforme sobreditos pensamentos doutri-
nários, que os valores além de normas e diretrizes são também princí-
pios. E isso pode ser visto logo no artigo 1.º, inciso Iv, da Constituição 
da República, onde legislador constituinte esculpiu como princípio fun-
damental os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Entre-
tanto, ainda no seu Preâmbulo74 a Lei Maior expõe alguns dos valores 
supremos do Estado Democrático de Direito (destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça).

Importante, ainda, destacar alguns outros valores substanciais dis-
postos na Lei Fundamental, em especial no seu artigo 5.º, onde está 
garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a invio-
labilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade.

73 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, p. 153-154.
74 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 

Acesso em 29/12/2010.

Aliás, dissertando acerca da questão do “terrorismo”, em contun-
dente artigo virtual,75 intitulado “Formas de violência e a crise dos va-
lores constitucionais”, Celso Ribeiro bastos, acentua que:

O problema reside mais na reordenação dos valores constitucio-
nais; não se trata de uma regra ou um parágrafo, mas da alteração 
nas vigas mestras da Constituição. Hoje os teóricos e os práticos 
do constitucionalismo trabalham sobre elas. A Constituição não é 
formada de regras do mesmo padrão, mas de normas-regra e de 
normas-princípio. Estas últimas são as que encarnam os verdadei-
ros valores da comunidade. É evidente que não servem para com-
bater o terrorismo, mas para dar individualidade e calor humano às 
Constituições, deixando certo que, além dos preceitos que citam, 
desejam que sejam realizados desdobramento das regras para al-
cançar abstrações em que estão em jogo exatamente os valores. 
Já não há definição de uma hipótese para se aplicar a sanção, que 
existe como valor a ser aplicado, desde que haja oportunidade, que 
é algum tipo de ação que se enquadra na descrição daquela norma 
que traz, em si, a construção valorativa.
É preciso, portanto, abandonar a nossa tábua de valores, a qual se 
encontra, em grande parte, superada pela realidade. Os valores que 
deverão ser manifestados no futuro são no sentido de tornar a Cons-
tituição a padroeira, benfeitora da nobreza moral, da confiabilidade, 
da internacionalidade, em que a própria colocação dos homens no 
mundo será alterada. Não é isso um esquerdismo barato, porque para 
um país de esquerda, tais problemas continuariam. É necessário que 
as pessoas possam viver em locais onde, pelo menos, tenham o gosto 
em trabalhar, porque, pelo trabalho desenvolvido, a felicidade é per-
cebida, assegurando-lhes o último dos valores: a vida.

A nosso sentir, portanto, longe de pretender elucidar essa relevante 
e teorizada discussão, pode-se definir, amplamente, os valores em ques-
tão como bens (jurídicos).

Bem, num sentido amplo, segundo Francisco de Assis Toledo,76 é 
tudo o que nos apresenta como digno, útil, necessário, valioso. Os bens 

75 BASTOS, Celso Ribeiro. Disponível em http://www.cjf.jus.br/revista/numero18/ar-
tigo7.pdf. Acesso em 29/12/2010.

76 TOLEDO, Francisco de Assis. Op. cit., p. 16.
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são, pois, coisas reais ou objetos idéias dotados de valor, isto é, coisas 
materiais e objetos imateriais que, além de serem o que são, valem. Por 
isso são, em geral, apetecidos, procurados, disputados, defendidos e, 
pela mesma razão, expostos a certos perigos de ataques ou sujeitos a 
determinadas lesões. Destarte, o citado penalista, diante da amplitude 
de tal definição, procurou assim sintetiza-la: “bens jurídicos são valores 
ético-sociais que o direito seleciona, com o objetivo de assegurar a paz 
social que o direito seleciona, com o objetivo de assegurar a paz social, 
e coloca sob sua proteção para que não sejam expostos a perigo de ata-
que ou a lesões efetivas”.

Por sua vez, Cláudio José Langroiva Pereira,77 assevera que deve 
ser considerado bem, tudo aquilo que, num sentido amplo, possuir im-
portância para o ser humano como objeto útil, apto para satisfazer suas 
necessidades, em um contexto valorativo pessoal, estabelecendo uma 
relação entre um indivíduo e um objeto. Já o bem jurídico, para o mes-
mo doutrinador, “pode ser entendido como um valor ideal, proveniente 
da ordem social em vigor, juridicamente estabelecido e protegido, em 
relação ao a sociedade e tem interesse na segurança e manutenção, ten-
do como titular tanto o particular quanto a própria coletividade”.

nesse contexto, é correto afirmar que a dignidade humana, além 
de valor máximo e orientador do Estado Democrático e de Direito, é 
também um princípio fundamental. Junte-se a esse aludido valor, outros 
valores de igual relevo ou importância, como, por exemplo, a sobera-
nia, a cidadania, o pluralismo político, etc., todos do artigo 1.º da cons-
tituição federal. De igual forma, os direitos sociais previstos no artigo 
6.º, da mesma norma constitucional: a educação, a saúde, a alimenta-
ção, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.

Assevera Paulo de Barros Carvalho,78 que os valores e sobrevalores 
que a Constituição Federal proclama serão partilhados entre os cidadãos, 
não como quimeras ou formas utópicas simplesmente desejadas e con-
servadas como relíquias na memória social, mas como algo praticamente 

77 PEREIRA, Cláudio José Langroiva. Proteção jurídico-penal e direitos universais: 
tipo, tipicidade e bem jurídico universal. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 71.

78 CARVALHO, Paulo de Barros. A dignidade da pessoa humana na ordem jurídica 
brasileira, In “Tratado Luso-Brasileiro da dignidade humana”, p. 1141.

realizável, apto, a qualquer instante, para cumprir seu papel democrático, 
balizador, autêntica fronteira nos hemisférios da nossa cultura.

Importante lembrar, entretanto, que todos esses e outros valores 
– bens jurídicos na verdade –, sejam de nível constitucional ou infra-
constitucional, são reavaliados ou revistos, ao seu tempo, uma vez que 
as transformações sociais e as mudanças políticas afetam diretamente 
todo o ordenamento jurídico ou todos os ramos do Direito, despertando, 
assim, no legislador a efetiva necessidade de corrigir os valores eleitos 
pela legislação vigente.

1.2.2. Valores constitucionais penais

A Constituição da República, como foi possível até aqui dela de-
preender, delimita todos os valores (bens jurídicos) supremos, funda-
mentais e relevantes que devem ser tutelados e/ou protegidos pelo Esta-
do. Tais valores, cumpre ressaltar, permeiam todo os ramos do Direito 
(Civil, Trabalho, Administrativo, Tributário, Eleitoral, Militar, Proces-
sual), inclusive o da esfera Penal.

Modernamente, pontua Maurício Antonio Ribeiro Lopes,79 a Cons-
tituição é a publicização dos valores estabelecidos através do consen-
so, sem desconsiderar a historicidade e todo o caminho percorrido pela 
humanidade para consolidá-los. Assinala também o mesmo autor que

A Constituição não é uma norma qualquer, de conteúdo qualquer 
(e nisso reside justamente à essência do verdadeiro constituciona-
lismo), mas precisamente uma norma portadora de determinado 
valores materiais, que por partirem da Constituição não podem ser 
considerados retóricos, pragmáticos ou desprovidos de alcance nor-
mativo. De outro lado, qualquer que seja o valor constitucional que 
se queira considerar, nenhum deles pode deixar de ser visto como 
cânone ou critério material, que pretende orientar e inspirar o orde-
namento e que participa da força vinculante da Constituição.
O desenvolvimento dos valores constitucionais tem como consec-
tário a sua concretização e, simultaneamente, a da própria Consti-
tuição. A concretização dos valores constitucionais ocasiona não 

79 Lopes, Maurício Antonio Ribeiro. Op. cit., p. 107-108.
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apenas uma comunicação dialética entre a norma jurídica e a rea-
lidade, mas um entrosamento entre a constituição e o restante do 
ordenamento jurídico.80

O legislador ordinário, por sua vez, deve sempre ter em conta as 
diretrizes contidas na Constituição e os valores nela consagrados para 
definir os bens, sobremaneira em razão do caráter limitativo da tutela 
penal, encontrando-se assim na norma constitucional as linhas relevan-
tes prioritárias para a incriminação ou não das condutas. Portanto, os 
bens dignos ou merecedores de proteção da tutela penal são, em princí-
pio, aqueles de indicação constitucional específica e aqueles que se en-
contre em harmonia com a noção de Estado de Direito e Democrático.

No âmbito penal, pontua Luiz Regis Prado,81 o pensamento jurídi-
co moderno reconhece que o escopo imediato e primordial do Direito 
Penal radica na proteção de bens jurídicos – essenciais ao indivíduo e 
à comunidade –, norteada pelos princípios fundamentais da personali-
dade e individualização da pena, da humanidade, da insignificância, da 
culpabilidade, da intervenção penal legalizada, da intervenção mínima 
e da fragmentariedade. Contudo, nem todo bem jurídico requer prote-
ção penal, isto é, nem todo bem jurídico há de ser convertido em um 
bem jurídico-penal, ficando adstrito aos bens de maior relevo.

A influência dos valores constitucionais no sistema penal exercita-
se no campo das relações entre a política e direito penal: relações, a um 
só tempo, estreitíssimas e, potencialmente, conflituosas. Relações es-
treitíssimas, “porque o direito penal é, por natureza, instrumento privi-
legiado de política e de utilidade social”, tornando-se, por isso, um tema 
político por Excelência, como se dá no eterno conflito entre o indivíduo 
e a autoridade estatal representativa da comunidade.82

80 Idem, ibidem, p. 133 e 138.
81 Prado, Luiz Régis. Bem jurídico-penal e constituição. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1997. p. 34 e 89.
82 PALAzzO, Francesco.Valores constitucionais e direito penal. Porto Alegre: Sérgio 

Antonio Frabris Editor, 1989. p. 16. 
 Nota: julgado do STF sobre esse tema: Ementa: “Habeas corpus. Estatuto da Crian-

ça e do Adolescente. Decisão indeferitória de provimento cautelar. Súmula 691/STF. 
Ilegalidade perceptível de plano. Internação preventiva. Brevidade e excepciona-
lidade, garantidas constitucionalmente. Excesso de prazo configurado. ilegalidade 

1.3.  A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OS VALORES ELEITOS 
PELO ESTADO DEmOCRáTICO DE DIREITO

Quando a Constituição foi promulgada, em 05 de outubro de 1988, 
seu texto sacramentava e atendia, sobremaneira, os fins do processo de 
redemocratização que pautou a Constituinte, cujos valores eleitos pelo 
Estado Democrático de Direito culminaram na elevação do ser humano 
e sua dignidade ao status de princípio fundamental.

O embate ideológico da Constituinte acabou por esculpir na 
Constituição Federal de 1988 valores básicos e fundamentais até en-
tão ignorados pelas Constituições anteriores. Enquanto o Estado de 
outrora – pré-Constituição Cidadã – se servia do cidadão, como bem 
entendia e com regras mais repressoras e desumanas, o atual Estado 
brasileiro e democrático existe para o ser humano e a manutenção de 
sua dignidade.

nas palavras de Jürgen Habermas,83 quando se discorre sobre o 
processo democrático e os direitos fundamentais se é necessário ir mais 
longe e demonstrar como os princípios democráticos são inerentes à 

da restrição da liberdade do paciente. Ordem concedida. 1. A jurisprudência do 
Supremo tribunal Federal é firme no sentido da inadmissibilidade de impetração 
sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento definitivo daquele anteriormente 
impetrado. Tal jurisprudência comporta relativização, quando de logo avulta que o 
cerceio à liberdade de locomoção dos pacientes decorre de ilegalidade ou de abuso 
de poder (inciso LXvIII do art. 5º da CF/88). 2. No caso, a internação preventiva 
do paciente extrapola, em muito, o prazo assinado pelo art. 108 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Do que se segue a contingência de calibrar valores 
constitucionais de primeira grandeza: por um lado, o exercício do poder-dever 
de julgar (inciso XXXv do artigo 5.º da Constituição Federal); por outro, o direito 
subjetivo à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade 
de sua tramitação (inciso LXXvIII do artigo 5º da Constituição Federal), sobre-
tudo quando em jogo a liberdade de locomoção daqueles a quem a Constituição 
assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular 
conjunto normativo-tutelar (artigos 227 e 228 da Constituição Federal). Conjunto 
normativo-tutelar consagrador dos princípios da brevidade e da excepcionalidade 
quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade contra “pessoas 
em desenvolvimento”, como é o caso das crianças e dos adolescentes. 3. Ordem 
concedida, confirmando-se a liminar deferida (HC 93784, Relator(a): min. Carlos 
Britto, Primeira Turma, j. em 16/12/2008)”.

83 HABEmAS, Jürgen. Era das transições. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 169.
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Constituição da democracia enquanto tal, ressaltando que a democracia 
e o Estado de Direito não se encontram numa relação paradoxal.

Finalmente, pelo teor textual da Lei Fundamental, em especial 
a especificação dos princípios e valores eleitos, reconhecia-se e ini-
ciava-se, verdadeiramente, “A Era dos Direitos”84 e do Estado De-
mocrático. Nesse contexto, esculpidos os valores na Constituição de 
1988, por força do processo democrático que norteou a Constituinte 
que a precedera, agora eles necessitam de aplicabilidade, pois de nada 
adiantam eleger inúmeros de valores se, na prática, não se é possível 
efetivá-los.

Como já enfatizado acima, a Lei Maior, logo no seu Preâmbulo,85 
destaca quais são os valores do referido Estado Democrático. São eles: 
“direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na har-
monia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias”.

Percebe-se, com isso, e nunca é demais ressaltar, que, numa singela 
interpretação do disposto no Preâmbulo constitucional, todos os valo-
res gravitam em torno da dignidade humana. É impressionante como 
o legislador constituinte elege todo um conjunto de valores para o ser 
humano e sua dignidade.

Mais adiante, além dos valores “soberania”, “cidadania” e “dig-
nidade humana” (CF, artigo 1.º, incisos I, II e III, respectivamente), o 
artigo 5.º, caput, e seus setenta e oito incisos, da mesma Constituição 
da República, não só menciona, novamente, os valores já mencionados, 
como também prevê outros essenciais ou de mesma relevância, como a 
“vida”, a “liberdade”, a “propriedade”, estando assim em perfeita con-
sonância com o enunciado preambular.

Por ser a dignidade humana, no plano constitucional, o valor mais 
eminente dentre todos os valores, ele constitui a fonte e a raiz de todos os 
demais valores, como a “manifestação do pensamento”, a “imagem”, “li-

84 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 9.ª Reimpr. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 
2004. p. 46.

85 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
Acesso em 06/01/2011.

berdade de consciência e de crença”, “liberdade de expressão”, “honra”, 
“privacidade”, “liberdade de locomoção, de reunião e de associação”, 
“acesso à informação”, etc.86

Importante frisar, que toda essa incorporação de valores pela senda 
constitucional provoca profundas transformações das concepções estri-
tamente formalistas dos Direito. E esses valores, tidos como “superio-
res”, conforme o disposto no Preâmbulo da Lei Maior, são os vetores 
axiológicos fundamentais que o Estado busca implementar por meio da 
ordem jurídica.87

1.4.  A ESPECIFICIDADE CONSTITUCIONAL DO DIREITO 
PENAL COmO ExPRESSÃO DO PODER PUNITIVO  
DO ESTADO

Como se vê, os princípios de direito penal – verdadeiras normas 
– estão delineados na Constituição Federal, a qual fixou as bases ou 
diretrizes para a edição das leis infraconstitucionais penais, bem assim 
previu um extenso rol de mandados de criminalização.88

A Constituição Federal, no tocante ao Direito Penal, expõe os seus 
princípios fundamentadores ou informadores. Tais princípios, impor-
tante assinalar, são diretrizes vinculantes, autênticos referenciais, para 
a intervenção penal nos bens jurídicos da sociedade. Alguns desses 
princípios, orientadores do Estado Democrático de Direito e que fun-
damentam a tutela penal, merecem ser destacados, como, por exemplo: 
a dignidade humana; a inviolabilidade da vida, da liberdade, da igual-
dade, da segurança e da propriedade; a responsabilidade penal pessoal; 

86 PALAzzOLO, Máximo. Persecução penal e dignidade humana. São Paulo: Quar-
tier Latin, 2007. p. 73.

87 TAvARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 7.ª ed. São Paulo: Sarai-
va, 2009. p. 115.

88 Nota: A Constituição Federal oferece um extenso rol de mandados expressos de cri-
minalização: (a) ao racismo; (b) à tortura, ao tráfico ilícitos de entorpecentes e drogas 
afins e ao terrorismo; (c) aos crimes hediondos; (d) à ação de grupos armados, civis 
ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; (e) à retenção 
dolosa do salário dos trabalhadores; (f) aos abusos, à violência e à exploração sexual 
de crianças e adolescentes; (g) ao meio ambiente.
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a individualização da pena, a humanização das penas, a legalidade, a 
reserva legal.89

No moderno Estado Democrático de Direito, o Direito Penal tem a 
relevante missão de revalidação e reafirmação de bens jurídicos, eleitos 
segundo esse critério científico-social, além do que a violação do bem 
jurídico tutelado constitucionalmente exige o exercício do poder-dever 
de punir do Estado.90

Portanto, o Estado, no intuito de exercer o poder de punibilida-
de, por violação a bem jurídico protegido e relevante, está adstrito 
às balizas constitucionais penais delimitadas, cujas quais já foram 
vistas acima com mais vagar. Ademais, sobreditos fundamentos, 
também embasam a constituição penal, a positividade e fundamen-
tação de validade.

1.5.  PRINCÍPIOS E VALORES PERmEADOS ENTRE 
PREVISõES ExPLÍCITAS E ImPLÍCITAS NO 
SISTEmA JURÍDICO CONSTITUCIONAL

Os nossos princípios e valores estão explícitos no nosso ordena-
mento jurídico constitucional. Nos seus duzentos e cinqüenta artigos, a 
Constituição Federal fixou as bases que transformam o sistema jurídico 
e obrigam as normas infraconstitucionais.

Destarte, a mesma Lei Maior, em consonância e, sobretudo, com-
promissada com o ser humano e sua dignidade, cuidou de criar um dis-
positivo jurídico (sistêmico) que autorizasse o ingresso, no nosso orde-
namento normativo, de outros princípios e valores (implícitos) oriundos 
de tratados e Convenções internacionais sobre Direitos Humanos rati-
ficados pelo Brasil, bem a sua a aplicabilidade. É o que dispõe o artigo 
5.º, parágrafos 2.º e 3.º, da norma fundamental:

§ 2.º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 

89 Constituição Federal: artigo 1.º, III; artigo 5.º, caput, XLv, XLvI, XLvII, II, 
XXXIX, respectivamente. 

90 Pereira, Cláudio José Langroiva. op. cit., p. 46.

dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte.
§ 3.º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos huma-
nos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais.

Salienta Gilmar Ferreira Mendes,91 nesse sentido, que tais disposi-
tivos constitucionais representam um salto qualificativo em nosso ins-
trumentário jurídico de proteção aos direitos humanos, em geral, espe-
cialmente no que tange à dignidade da pessoa.

Também não poderia ser diferente, pois toda a evolução do nosso 
sistema jurídico decorre das antigas e recentes transformações políticas, 
sociais e jurídicas – uma reinterpretação do pensamento, inclusive o 
filosófico –, as quais colocam o ser humano no centro do Direito, onde 
ele sempre deveria ter estado.

A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cru-
éis, Desumanos ou Degradantes (ratificado pelo Decreto n.º 40/1991), 
o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(ratificado pelo Decreto n.º 591/1992), a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica (ratificado pelo 
Decreto n.º 678/1992) –, são alguns dos exemplos marcantes.

vale ressaltar, contudo, que muitos desses direitos e garantias já fo-
ram esculpidos na legislação pátria, como, verbi gratia, na Constituição 
da República e no Código de Processo Penal, notadamente a garantia da 
“razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação” (artigos 5.º, LXXViii, da CF, 400 e 412, do CPP). A fixa-
ção de prazo, como hoje ocorre no processo penal, para o encerramento 
da instrução criminal, está em consonância com a dignidade humana.

O Pacto de São José da Costa Rica, incorporado ao nosso sistema ju-
rídico como norma infraconstitucional,92 ao tratar do direito à liberdade 

91 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 154.
92 nota: esse entendimento foi firmado pelo Supremo tribunal Federal (vide informa-

tivo 531), que analisando a prisão do depositário infiel, adotou a tese do ministro 
Gilmar Mendes (RE n.º 466.343/SP) de que o Pacto de São José da Costa Rica detém 
status supralegal, ou seja, encontra-se acima da legislação ordinária, mas abaixo da 
Constituição Federal, assim, decidiu pela impossibilidade da prisão do depositário 
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pessoal (artigo 7.º, n.º 7), veda expressamente a “prisão civil por 
dívida”,93 salvo em caso de dívida por pensão alimentícia; ao passo que 
o texto nossa Constituição (artigo 5.º, LXvII) contempla a prisão civil 
para o caso de depositário infiel. todavia, recentes entendimentos do 
Supremo Tribunal Federal têm vedado à prisão civil do depositário in-
fiel com fundamento no aludido Pacto, a ponto de editar a Súmula Vin-
culante n.º 3194 para por um fim a discussão que há muito se arrastava.

Destaque-se, que foi por meio da Emenda Constitucional n.º 45 
que se incluiu no artigo 5.º da Lei Fundamental o sobredito parágrafo 
3.º, autorizando, assim, a incorporação dos Tratados e Convenções in-
ternacionais sobre Direitos Humanos ao nosso ordenamento jurídico 
constitucional, na qualidade Emenda à Constituição.

No entanto, após a inclusão do parágrafo 3.º no artigo 5.º em re-
ferência, com a aludida finalidade, apenas a Convenção internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Faculta-
tivo, assinados em Nova york, em 30 de março de 2007, incorporou-se 
ao ordenamento jurídico pátrio como Emenda Constitucional, por força 
do Decreto n.º 6.949/2009.95

Dessa forma, os valores previstos, implicitamente, na Constituição 
Federal decorrem dos Tratados e Convenções Internacionais referenda-
dos pelo Brasil. E a sua incorporação ao nosso sistema normativo se dá 
de duas formas: a primeira delas, fundada no artigo 5.º, § 2.º, que diz 
respeito aos direitos e garantias dispostos nos Tratados, integra o orde-
namento jurídico por meio de Decreto presidencial, após aprovação do 
Congresso Nacional; ao passo que a segunda forma, baseada no artigo 
5.º, § 3.º, que dispõe sobre os Tratados e Convenções sobre Direitos 
Humanos, incorpora-se ao direito pátrio por Emenda Constitucional.96

infiel com fulcro no referido tratado, concluindo que este derrogou as normas infra-
constitucionais que permitiam a custódia do depositário.

93 Disponível em http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instru-
mentos/sanjose. htm. Acesso em 10/01/2011.

94 Súmula vinculante n.º 31, do Supremo Tribunal Federal: “É ilícita a prisão civil do 
depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”.

95 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/quadro_DEC.
htm. Acesso em 11/01/2011.

96 ARAÚJO, Luiz Alberto David; JÚNIOR, vidal Serrano Nunes. Op. cit., p. 216.

Em outras palavras, para o ingresso dos direitos e garantias (valo-
res implícitos), basta a simples edição de Decreto, enquanto que para os 
Direitos Humanos (valores implícitos superiores), faze-se necessário a 
promulgação de Emenda constitucional.

Essa incorporação normativa, segundo assenta José Afonso da 
Silva,97 tem amplas conseqüências, primeiro porque alarga o campo 
constitucional de todos desses direitos; segundo porque constitui uma 
concepção monista no que tange ao Direito Internacional dos direitos 
humanos, definindo-se uma unidade neste campo, entre o direito inter-
nacional e o direito interno constitucional.

Mas, em se tratando de direito internacional dos direitos humanos, 
há um princípio que goza de prevalência: eventuais conflitos entre nor-
mas de proteção e garantia das pessoas devem se resolver sempre pela 
norma que mais proteja a vítima (pessoa) da lesão, ou seja, a norma 
mais benéfica. Assevera Silvia Helena de Figueiredo Steiner,98 que a 
coexistência de princípios – e também os valores – em instrumentos 
jurídicos internacionais diversos existe exatamente para ampliar o grau 
de eficácia da proteção aos direitos garantis fundamentais.

97 SILvA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. 4.ª ed. de acordo com 
a Emenda Constitucional 53, de 19.12.2006. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 178. 

98 StEinER, Silvia Helena de Figueiredo. A convenção americana sobre direitos hu-
manos e sua integração ao processo penal brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2000. p. 85.



CaPítulo II

A DIGNIDADE hUmANA NO ESTADO 
DEmOCRáTICO DE DIREITO

2.1.  BREVES CONSIDERAÇõES SOBRE OS DIREITOS 
hUmANOS E A SUA PREVALêNCIA

A vida, a liberdade e, em especial, a dignidade do ser humano nem 
sempre foram tidos como valores (bens jurídicos) essenciais ou princí-
pios fundamentais pelo Direito posto. Através dos tempos, percebe-se 
que a luta pelos referidos valores sempre foi substancial, além de ser 
estes uns dos principais instrumentos que moldaram e transformaram o 
pensamento jurídico quanto à condição humana.

Preservar a vida, a liberdade e manter intacta a sua dignidade fo-
ram os principais desafios que o ser humano teve de enfrentar em toda a 
sua trajetória, até nos dias autuais. O sistema absolutista1 ou totalitaris-
ta, por exemplo, foi e tem sido a forma política e social mais repugnante 
de violar os mais basilares valores humanos, como o da dignidade.

Todos esses valores citados, dentre outros, compõe a Tábua dos 
Direitos Humanos, o qual, para Fábio Konder Comparato,2 tem na pro-
to-história o seu início nos séculos XI e X a. C., quando se instituiu, 
sob Davi, o reino unificado de israel, tendo como Capital Jerusalém. 
Conforme o mesmo autor:

1 nota: significado de sistema absolutista: sistema de governo em que a autoridade do 
governante é absoluta, com restrição dos direitos dos súditos. Despotismo, tirania. 
Disponível em http://dic.busca.uol.com.br/result.html?t=10&ref=homeuol&ad=on
&q=absolutismo+&group=0. Acesso em 28/02/2011.

2 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4.ª ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 40.
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A eclosão da consciência histórica dos direitos humanos só se deu 
após um longo trabalho preparatório, centrado em torno da limitação 
do poder político. O reconhecimento de que as instituições de go-
verno devem ser utilizadas para serviço dos governados e não para 
benefício pessoal dos governantes foi o primeiro passo decisivo na 
admissão da existência de direitos que, inerentes à própria condição 
humana, devem ser reconhecidos a todos e não podem ser havidos 
como mera concessão dos que exercem o poder.

O reconhecimento dos direitos humanos, de caráter econômico e so-
cial, dá-se com as Declarações de Direitos norte-americana e francesa. No 
entanto, são as normas de proteção ao trabalhador que antecipam a efe-
tividade dos direitos humanos, a partir do momento histórico em que os 
donos do capital foram obrigados a se compor com os trabalhadores. Já a 
fase de internacionalização desses direitos teve início na segunda metade 
do século XiX e findou com a Segunda guerra mundial, manifestando-se 
basicamente em três setores: o direito humanitário (a Convenção de Ge-
nebra de 1864), a luta contra a escravidão (Ato Geral da Conferência de 
Bruxelas de 1890) e a regulação dos direitos do trabalhador assalariado 
(criação da Organização Internacional do Trabalho em 1919).3

Nesse sentido, Flavia Piovesan4 acentua que os tratados Interna-
cionais de direitos humanos têm como fonte um campo do Direito ex-
tremamente recente, denominado “Direito Internacional dos Direitos 
Humanos”, que é o Direito do pós-guerra, nascido como resposta às 
atrocidades e aos horrores cometidos pelo nazismo. Em face do flagelo 
da Segunda Guerra Mundial, emerge a necessidade de reconstrução do 
valor dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orien-
tar a ordem internacional. O direito internacional dos Direitos Humanos 
surge, portanto, em meados do século XX, em decorrência da Segunda 
Guerra Mundial.

Somente após o término dessa Segunda Guerra é que a humani-
dade caiu em si e compreendeu, mais do que em qualquer outra época 
da história, o valor supremo da dignidade humana. Parece que apenas 

3 Idem, ibidem, p. 51 e 52.
4 PIOvESAN, Flávia. A constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de 

proteção dos direitos humanos, p. 31-32. In “ASSOCIAçãO JUízES PARA A DE-
MOCRACIA: Direitos Humanos: visões contemporâneas”. São Paulo: método, 2001. 

vivenciando o profundo “sofrimento”, matriz da compreensão do mun-
do e dos homens, segundo a lição luminosa da sabedoria grega, foi-se 
possível aprofundar a afirmação histórica dos direitos humanos.

Os marcos inaugurais da nova fase histórica dos direitos huma-
nos são constituídos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU-1945) em 
10 de dezembro de 1948, e a Convenção Internacional Sobre a Preven-
ção e Punição do Crime de Genocídio, do mesmo ano.

Oportuno salientar, contudo, que toda essa construção acerca dos 
direitos humanos pode de nada servir caso a efetividade dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, os direitos civis e políticos se reduzem a 
meras categorias formais, enquanto que, sem a realização dos direitos ci-
vis e políticos, ou seja, sem a efetividade da liberdade entendida em seu 
mais amplo sentido, os direitos econômicos e sociais carecem de verda-
deira significação. não há mais como cogitar da liberdade divorciada 
da justiça social, como também infrutífero pensar na justiça social dis-
sociada da liberdade. Em suma, todos os direitos humanos constituem 
um complexo integral, único e indivisível, em que os diferentes direitos 
estão necessariamente inter-relacionados e interdependentes entre si.5

O Estado brasileiro, por sua vez, somente fixou posição quanto ao 
sistema internacional de proteção dos direitos humanos a partir do pro-
cesso de democratização do país, deflagrado em 1985. É nesse período 
em diante que o Brasil passa a ratificar relevantes tratados internacio-
nais de direitos humanos. Todavia, é tão somente em 20 de julho de 
1989 que isso se efetiva, com a ratificação da Convenção interamerica-
na para Prevenir e Punir Tortura.

Importante observa, ainda, que os Tratados e Convenções interna-
cionais se incorporam ao Direito pátrio por força da Constituição bra-
sileira de 1988, que em seu artigo 5.º, § 2.º, dispões que “Os direitos e 
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados interna-
cionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.66 O texto 

5 Idem, ibidem, p. 37.
6 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 

Acesso em 28/02/2011.
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constitucional de 1988, não só simboliza a ruptura com o regime au-
toritário, mas constituiu o marco jurídico da transição democrática e 
da institucionalização dos direitos humanos no país, além de situar-se 
como um dos documentos mais avançados, abrangentes e pormenoriza-
dos sobre a matéria.

No intuito de incorporar ao texto da Lei Fundamental os Trata-
dos e Convenções sobre Direitos Humanos, numa demonstração de 
efetividade do humanismo decorrente da Emenda n.º 45/2004, refe-
rida Constituição pátria (artigo 5.º, § 3.º) passa a considerá-los como 
Emenda Constitucional, caso sejam aprovados nas duas Casas do 
Congresso Nacional, em dois turnos e por três quintos dos votos dos 
seus respectivos membros.

A Constituição Federal brasileira, além de tratar a dignidade hu-
mana como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito 
(artigo 1.º, caput), têm como seus objetivos fundamentais (artigo 3.º): 
(i) construir uma sociedade livre, justa e solidária; (ii) garantir o de-
senvolvimento nacional; (iii) erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; (iv) promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.

Destarte, a mesma Lei Maior (artigo 4.º),77 deixa assente que em 
suas relações internacionais reger-se-á, dentre nove outros princípios, 
pela prevalência dos direitos humanos. Dessa forma, resta claro que se 
a intenção do Estado brasileiro no plano internacional é essa, fundado 
nesse mesmo princípio humanista deve pautar suas ações e decisões.

É notório, entretanto, que o Brasil, apesar de estar obrigado a efe-
tivar esse e outros princípios constitucionais, infelizmente, em muitos 
casos e contumazmente, tem sido primeiro a negligenciar tais manda-

7 Constituição Federal, “artigo. 4.º: A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios: I – independência nacional; II – 
prevalência dos direitos humanos; III – autodeterminação dos povos; Iv – não-in-
tervenção; V – igualdade entre os Estados; Vi – defesa da paz; Vii – solução pacífica 
dos conflitos; Viii – repúdio ao terrorismo e ao racismo; iX – cooperação entre os 
povos para o progresso da humanidade; X – concessão de asilo político”.

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
Acesso em 28/02/2011.

mentos, mais especificamente na saúde e segurança pública, ou seja, o 
Estado brasileiro viola direitos humanos (fundamentais).8

2.2.  O PRINCÍPIO FUNDAmENTAL DA DIGNIDADE 
hUmANA NO CENTRO DO ORDENAmENTO JURÍDICO

Conforme visto acima, desde os primórdios, tardou muito para que 
o ser humano pudesse ser reconhecido, efetivamente, como sujeito de 
direitos e não mais como uma coisa ou objeto de pouco ou nenhum sig-
nificado. Essa evolução decorre da relevância que os direitos humanos 
alcançaram, historicamente, no plano político-jurídico interno e externo.

Se antes sequer os valores ou bens humanos mais comezinhos 
eram facilmente aviltados pelo Estado, política, social e juridicamente, 
em manifesto absolutismo ou totalitarismo, agora esse mesmo cenário 
é, por completo, humanista, isto é, de todo favorável ao ser humano, 
sobretudo, no ordenamento jurídico pátrio, tendo alcançado a elevada 
categoria de princípio constitucional fundamental (artigo 1.º, III).

Princípio é palavra que freqüenta com intensidade o discurso filo-
sófico, expressando o “início”, “o ponto de origem”, “o pondo de parti-
da”, a “hipótese-limite” escolhida como proposta de trabalho. Exprime 
também as formas de síntese com que se movimentam as meditações 
filosóficas (“ser”, “não-ser”, “vir-a-ser” e “dever-ser”) além do que 
tem a presença obrigatória ali onde qualquer teoria nutrir pretensões 
científicas, uma vez que toda ciência repousa em um ou mais axiomas 
(postulados).9

A expressão “dignidade”,10 por seu turno, origina-se do latim dig-
nitas, cujo significado é merecimento, respeito, nobreza. Dignidade é 
qualidade. Algo relativo à moral, respeito ou valor. Assim, a proposição 
“dignidade humana” representa o valor, a qualidade intrínseca do ho-
mem enquanto ser.

8 Nota: esta matéria jornalística sobre violação dos direitos humanos está disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u74543.shtml. Acesso 02/03/2011.

9 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit., p. 1.140.
10 Disponível em http://dic.busca.uol.com.br/result.html?t=10&ref=homeuol&ad=on

&q=dignidade &group=0. Acesso em 02/03/2011.
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Pode-se afirmar, nas palavras de Alexandre de moraes,11 que a dig-
nidade humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável 
da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo 
estatuto jurídico deve assegurar. Ademais, tal princípio fundamental 
apresenta-se em uma dupla concepção: em primeiro lugar prevê um 
direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em 
relação aos demais indivíduos; ao passo que, em segundo lugar, esta-
belece verdadeiro dever fundamental de tratamento igualitário dos pró-
prios semelhantes.

Na realidade, a dignidade humana é um superprincípio do sistema 
jurídico. É um valor supremo consagrado no texto constitucional e que 
informa e/ou norteia todo ordenamento jurídico. Jorge Miranda,12 no 
entanto, assevera que a Constituição confere uma unidade de sentido, 
de valor e de concordância prática ao sistema dos direitos fundamen-
tais; e ela repousa na dignidade humana. Em outras palavras, na con-
cepção que faz da pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado. 
Pelo menos, de modo direto e evidente, os direitos, liberdades e garan-
tias pessoais e os direitos econômicos, sociais e culturais comuns tem a 
sua fonte ética na dignidade da pessoa, de todas as pessoas.

A dignidade humana, na lição de Marco Antonio Marques da Silva,13 
é o reconhecimento constitucional dos limites da esfera da intervenção 
do Estado na vida do cidadão e por esta razão os direitos fundamentais, 
no âmbito do poder de punir do Estado, dela decorrem, determinando 
que a função judicial seja um fator relevante para se conhecer o alcance 
real destes direitos. Enfatiza ainda esse autor que a dignidade decorre da 
própria natureza humana e é oriunda da própria soberania popular.

Analisando as expressões dignidade e pessoa humana, separada-
mente, invocando, inclusive, a filosofia de Kant, no tocante a racionali-
dade e valor, José Afonso da Silva14 assim pontua:

11 MORAES, Alexandre de. Op. cit., p. 129.
12 MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema de 

direitos fundamentais, p. 169-170, In “Tratado Luso-Brasileiro da dignidade humana”.
13 SILvA, Marco Antonio Marques da. Op. cit., p. 5.
14 SILvA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição, p. 37-38.

Pessoa humana – A filosofia kantiana mostra que o homem, como 
ser racional, existe com fim em si, e não simplesmente como 
meio, enquanto os seres desprovidos de razão têm um valor re-
lativo e condicionado, o de meios, eis por que se lhe chamam 
coisas, ao contrário, os seres racionais são chamados de pessoas, 
porque a natureza já os designa como fim em si, ou seja, como 
algo que não pode ser empregado simplesmente como meio e que, 
por conseguinte, limita na mesma proporção o nosso arbítrio, por 
ser objeto de respeito.
Dignidade – Voltemos, assim, à filosofia de Kant, segundo a qual 
no reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade. Aquilo 
que tem um preço pode muito bem ser substituído por qualquer 
outra coisa equivalente. Daí a idéia de valor relativo, de valor 
condicionado, porque existe simplesmente como meio o que se 
relaciona com as inclinações e necessidades gerais do homem e 
tem um preço de mercado; enquanto que aquilo que não é um 
valor relativo, e é superior a qualquer preço, é um valor interno e 
não admite substituto equivalente, é uma dignidade, é o que tem 
uma dignidade.

Como se vê, é no valor da dignidade humana que a ordem jurí-
dica encontra seu próprio sentido, sendo o seu ponto de partida e seu 
ponto de chegada, na tarefa de interpretação normativa. Nesse passo, é 
o pensamento de Paulo Otero,15 o qual entende que “é a para a pessoa 
humana que o próprio mundo existe”, igualmente toda a ordem jurídica 
assenta na noção de pessoa humana: “tudo quanto existe no direito se 
destina ao homem vivo e concreto e tudo quanto negar essa verdade não 
será direito”. Tudo o que existe no Direito é em função do ser humano, 
incluindo o próprio Estado.

Afirma Fábio Konder Comparto,16 no mesmo sentido, que “tudo 
gira em torno do ser humano e de sua eminente posição no mundo”. 
Referido autor, buscando ainda saber em que consiste tal dignidade hu-
mana, discorre sobre três justificativas, no campo da religião, filosofia e 
da ciência, para explicar tal indagação.

15 OTERO, Paulo. Pessoa humana e constituição: contributo para uma concepção 
personalista do direito constitucional, p. 351. In “Pessoa humana e direito”. Coim-
bra: Almedina, 2009.

16 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p.1-4.



74 Edson Pereira Belo da Silva 75A DigniDADE HUmAnA nO EStADO DEmOCRátiCO DE DiREitO

No campo do Direito Internacional, destaca Flávia Piovesan,17 a 
dignidade humana é o valor maior que inspirou a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos de 1948, acenando para a universalidade hu-
mana e à indivisibilidade dos direitos humanos. Como já apreciado, o 
valor da dignidade, incorporado pela Declaração Universal de 1948, 
constitui o norte e o lastro ético dos demais instrumentos internacionais 
de proteção dos direitos humanos. Todos eles introjetam, no marco do 
positivismo internacional dos direitos humanos, “a dignidade humana 
como um valor fundante”.

Sobredita autora, prosseguindo no seu pensamento, conclui que, 
seja no âmbito internacional, seja no âmbito interno (à luz do Direito 
Constitucional Ocidental), a dignidade da pessoa humana é o principio 
que unifica e centraliza todo o sistema normativo, assumindo especial 
prioridade, simbolizando, desse modo, um verdadeiro superprincípio 
constitucional, a norma maior a orientar o constitucionalismo contem-
porâneo, nas esferas local e global, dando-lhe especial racionalidade, 
unidade e sentido.18

Essa linha de entendimento também é adotada por Ingo Wolfgang 
Sarlet,19 para quem a dignidade humana (valor e princípio normativo), 
na qualidade de princípio fundamental, constitui valor-guia não ape-
nas dos direitos fundamentais, mas de toda a ordem jurídica (constitu-
cional e infraconstitucional), razão pela qual, para muitos, se justifica 
plenamente sua concretização como princípio constitucional de maior 
hierarquia-valorativa.

Aludido doutrinador constitucionalista, num estudo de direito 
comparado, mais especificamente sobre a interpretação e aplicabilidade 
do princípio fundamental da dignidade humana por algumas das Cortes 
constitucionais européias, tece alguns comentários acerca de decisões 
observadoras de tal princípio fundamental:

17 PIOvESAN, Flávia. Direitos humanos e o princípio da dignidade humana, p. 152. 
In “Princípios constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas 
da Constituição”.

18 Idem, ibidem, p. 153.
19 SARLET, Ingo Wolfgang. Principio da dignidade da pessoa humana e os direitos 

fundamentais, p. 171. In “Princípios constitucionais: considerações em torno das 
normas principiológicas da Constituição”.

Para referir alguns exemplos do direito comparado, colacionamos 
aqui uma decisão da Corte de Arbitragem da Bélgica, que, com 
fundamento na dignidade da pessoa e de um direito às condições 
existentes mínimas para uma vida com dignidade, sustentou a 
legitimidade de regulamento que vedou a interrupção do forne-
cimento de energia elétrica às famílias que, em virtude de seu 
estado de indigência, não apresentavam condições de pagar as 
suas contas. O Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, por 
sua vez, igualmente já reconheceu, há bom tempo, um direito á 
garantia (por meio de prestações materiais do poder público) das 
condições mínimas para uma existência digna, com fundamento 
especialmente no princípio da dignidade da pessoa humana e no 
direito à vida. O mesmo vale, em princípio, para o reconheci-
mento da moradia como um objetivo de hierarquia constitucional 
por parte do Conselho Constitucional da França, ainda que, nesse 
caso, não se tenha feito menção expressa a um direito subjetivo a 
uma moradia digna.20

Oportuno registrar, contudo, que o texto constitucional brasileiro 
vigente não prevê a dignidade humana apenas artigo 1.º, no Título dos 
“Princípios Fundamentais”, mas também em outros Capítulos da Lei 
maior, seja quando estabelece que a ordem econômica tem por finali-
dade assegurar a todos uma existência digna (artigo 170, caput), seja 
quando, na esfera da ordem social, fundou o planejamento familiar nos 
princípios da dignidade humana e na paternidade responsável (artigo 
226, § 6.º), além de assegurar à criança e ao adolescente o direito à 
dignidade (artigo 227, caput).

Observa Celso Ribeiro Bastos21 que o legislador constituinte de 
1988 acertou ao colocar a pessoa humana como fim último de nossa 
sociedade e não como simples meio para alcançar objetivos, como, por 
exemplo, o econômico.

Depreende-se dos pensamentos acima expendidos, em síntese, que 
a dignidade humana é o princípio fundamental norteador de todo orde-
namento jurídico, isto é, toda a universalidade de direitos existe e tem 
sentido em função do ser humano e de sua dignidade.

20 Idem, ibidem, p. 183.
21 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, p. 158-159.
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Assim, toda a exegese jurídica, constitucional e infraconstitucio-
nal, deve sempre ter em conta o preceito fundamental da dignidade hu-
mana, pois este é o valor fundante de todo sistema normativo, de modo 
que dele o interprete não pode se afastar, sob de subverter a vontade do 
constituinte.

Mas, faz-se necessário ainda observar à adoção, neste trabalho, da 
expressão “dignidade humana” e não da “dignidade da pessoa huma-
na”, conforme está expresso no texto constitucional (artigo 1.º, III). É 
que a doutrina tem entendido, assim leciona Luis Antonio Chaves de 
Camargo,22 que a segunda expressão é um pleonasmo, pois a dignidade 
humana é a fonte de todos os direitos humanos, exercendo a função de 
base destes direitos, além de servir de conexão entre o ser e seu agir so-
cial. Assinala ainda esse mesmo autor que a legitimação do artigo 1.º, III, 
da Constituição da República, determinará a mudança de análise sistêmi-
ca de todo o campo jurídico, permitindo que as instituições se aprimorem 
visando construir um país verdadeiramente Democrático de Direito.

2.3.  A CORTE CONSTITUCIONAL BRASILEIRA E A SUA 
INTERPRETAÇÃO ACERCA DA DIGNIDADE hUmANA

O legislador constituinte de 1988, visando, precipuamente, a guarda 
da Constituição Federal (artigo 102, caput), cuidou de criar uma Corte Ju-
dicial Suprema, denominado-a de Supremo Tribunal Federal (artigo 101, 
caput), o qual é composto de onze Ministros (juízes constitucionais).23

É, portanto, o Supremo Tribunal Federal – STF24 que possui compe-
tência exclusiva para bem interpretar a Lei Fundamental, notadamente os 

22 CHAVES DE CAmARgO, Luis Antonio. Diretos humanos e direito penal: limites 
da intervenção estatal no estado democrático de direito. In “Estudos criminais em 
homenagem a Evandro Lins e Silva”. São Paulo: Método, 2001. (Criminalista do 
Século), p. 74.

23 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
Acesso em 04/03/2011.

24 Nota: a história do Supremo Tribunal Federal – da origem até os dias atuais – e de 
forma objetiva, é também encontrada no próprio sítio desta Corte, no seguinte link: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfHistori
co. Acesso em 04/03/2011. 

princípios fundamentais (artigos 1.º ao 4.º), dentre eles o da dignidade 
humana, bem como as garantias constitucionais (artigo 5.º) e os direi-
tos sociais (artigos 6.º ao 9.º), competindo-lhe, ainda, declarar a cons-
titucionalidade ou de inconstitucionalidade da Lei infraconstitucional, 
ato normativo ou decisão que contrariem a Constituição da República 
(artigo 102, I, a).

Como base nesse imperativo constitucional, a partir de 1988 o STF 
formou uma vasta jurisprudência, sobretudo concretizando o princípio 
da dignidade humana, ordenada sob os seguintes títulos: habitação; 
portador de HIV; alienação fiduciária em garantia; doação feita por 
cônjuge; indenização por dano moral; requisição de informações a 
bancos e repartições públicas; paternidade; Serasa, por restrição co-
mercial; internação de menor; mudança de sexo; reconhecimento das 
uniões homoafetivas, aborto de anencéfalos.25 Junte-se a esses as liber-
dades públicas.

Nesse passo, para ter-se uma melhor compreensão do que foi dito 
até aqui sobre esse apaixonante tema humanista, oportuno colacionar 
e comentar, de forma objetiva, algumas ementas das decisões da Corte 
Suprema brasileira:

“Habeas Corpus”. inconstitucionalidade da chamada “execução an-
tecipada da pena”. Art. 5.º, LvII, da Constituição do Brasil. Dignida-
de da pessoa humana. art. 1.º, III, da Constituição do Brasil. 1. O art. 
637 do CPP estabelece que “[o] recurso extraordinário não tem efei-
to suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do tras-
lado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da 
sentença”. A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena 
privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condena-
tória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso 
LvII, que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em jul-
gado de sentença penal condenatória”. 2. Daí que os preceitos veicu-
lados pela Lei n.º 7.210/84, além de adequados à ordem constitucio-
nal vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no 
art. 637 do CPP. 3. A prisão antes do trânsito em julgado da condena-
ção somente pode ser decretada a título cautelar. 4. A ampla defesa, 
não se a pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases 

25 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 155.
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processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por 
isso a execução da sentença após o julgamento do recurso de apela-
ção significa, também, restrição do direito de defesa, caracterizando 
desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito, 
do acusado, de elidir essa pretensão. 5. Prisão temporária, restrição 
dos efeitos da interposição de recursos em matéria penal e punição 
exemplar, sem qualquer contemplação, nos “crimes hediondos” ex-
primem muito bem o sentimento que EvANDRO LINS sintetizou na 
seguinte assertiva: “Na realidade, quem está desejando punir demais, 
no fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, se equipara um pouco 
ao próprio delinqüente”. 6. A antecipação da execução penal, ade-
mais de incompatível com o texto da Constituição, apenas poderia 
ser justificada em nome da conveniência dos magistrados --- não do 
processo penal. A prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os 
tribunais [leia-se STJ e STF] serão inundados por recursos especiais 
e extraordinários e subseqüentes agravos e embargos, além do que 
“ninguém mais será preso”. Eis o que poderia ser apontado como 
incitação à “jurisprudência defensiva”, que, no extremo, reduz a am-
plitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade, 
a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser 
lograda a esse preço. 7. No RE 482.006, relator o Ministro Lewan-
dowski, quando foi debatida a constitucionalidade de preceito de lei 
estadual mineira que impõe a redução de vencimentos de servidores 
públicos afastados de suas funções por responderem a processo pe-
nal em razão da suposta prática de crime funcional [art. 2.º da Lei n. 
2.364/61, que deu nova redação à Lei n. 869/52], o StF afirmou, por 
unanimidade, que o preceito implica flagrante violação do disposto 
no inciso LvII do art. 5.º da Constituição do Brasil. Isso porque --- 
disse o relator --- “a se admitir a redução da remuneração dos servi-
dores em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação 
de pena, sem que esta tenha sido precedida do devido processo legal, 
e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja 
previsão de devolução das diferenças, em caso de absolvição”. Daí 
porque a Corte decidiu, por unanimidade, sonoramente, no sentido 
do não recebimento do preceito da lei estadual pela Constituição de 
1.988, afirmando de modo unânime a impossibilidade de antecipa-
ção de qualquer efeito afeto à propriedade anteriormente ao seu trân-
sito em julgado. A Corte que vigorosamente prestigia o disposto no 
preceito constitucional em nome da garantia da propriedade não a 
deve negar quando se trate da garantia da liberdade, mesmo porque 
a propriedade tem mais a ver com as elites; a ameaça às liberdades 

alcança de modo efetivo as classes subalternas. 8. Nas democracias 
mesmo os criminosos são sujeitos de direitos. Não perdem essa qua-
lidade, para se transformarem em objetos processuais. São pessoas, 
inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da 
sua dignidade (art. 1.º, III, da Constituição do Brasil). É inadmissível 
a sua exclusão social, sem que sejam consideradas, em quaisquer 
circunstâncias, as singularidades de cada infração penal, o que so-
mente se pode apurar plenamente quando transitada em julgado a 
condenação de cada qual. Ordem concedida.26

Somente pelo teor dessa ementa é possível compreender claramen-
te que a Corte Constitucional entende, também, ferir o princípio da dig-
nidade humana a execução antecipada da pena, imposta pela sentença 
condenatória, após ser negado provimento à apelação defensiva, sem, 
no entanto, ter ocorrido o seu trânsito em julgado devido nova interpo-
sição defensiva de recurso (extraordinário), que ainda pender de julga-
mento nas cortes superiores.

Prisão civil. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. 
Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. In-
subsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. 
Interpretação do art. 5.º, inc. LXvII e §§ 1.º, 2.º e 3.º, da CF, à luz 
do art. 7.º, § 7.º, da Convenção Americana de Direitos Humanos 
(Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento 
conjunto do RE n.º 349.703 e dos HCs n.º 87.585 e n.º 92.566. É 
ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a mo-
dalidade do depósito.27

Desde a promulgação da Carta Política de 1988, a Corte Suprema 
vem sendo provocada para se manifestar acerca da constitucionalidade 
ou não da prisão civil por dívida, na modalidade “depositário infiel”, o 
que, finalmente, ocorreu no mencionado julgamento, entendo o StF ser 

26 StF – HC 94408, Relator(a): min. Eros grau, Segunda turma, j. em 10/02/2009, Rt 
v. 98, n. 885, 2009, p. 493-501 RF v. 105, n. 401, 2009, p. 572-582 REvJMG v. 60, 
n. 188, 2009, p. 337-342.

27 STF – RE n.º 466343, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. em 
03/12/2008, RTJ vol. 210-02, p.745, RDECTRAB v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165. 
Grifo nosso.
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absolutamente inadmissível esse tipo de prisão, permanecendo válida 
àquela oriunda do inadimplemento de pensão alimentícia.

“Habeas corpus” – Processo Penal – Prisão cautelar – Excesso de 
prazo – Inadmissibilidade – Ofensa ao postulado constitucional da 
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1.º, III) – Transgressão à ga-
rantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LIv) – Pedido deferido. 
O excesso de prazo não pode ser tolerado, impondo-se, ao Poder Ju-
diciário, em obséquio aos princípios consagrados na Constituição da 
República, o imediato relaxamento da prisão cautelar do indiciado 
ou do réu. – nada pode justificar a permanência de uma pessoa na 
prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável 
no tempo de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 – RTJ 157/633 – 
RTJ 180/262-264 – RTJ 187/933-934), considerada a excepcionali-
dade de que se reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramen-
te processual do indiciado ou do réu. – O excesso de prazo, quando 
exclusivamente imputável ao aparelho judiciário – não derivando, 
portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao 
réu – traduz situação anômala que compromete a efetividade do pro-
cesso, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade 
do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: 
o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5.º, 
LXXvIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento 
constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal 
representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoá-
vel ou superior àquele estabelecido em lei. – A duração prolongada, 
abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo 
frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que represen-
ta – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 
1.º, iii) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte 
que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente 
em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos funda-
mentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e demo-
crática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. 
Constituição Federal (Art. 5.º, incisos LIv e LXXvIII). EC 45/2004. 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7.º, ns.º 5 e 6). 
Doutrina. Jurisprudência. – O indiciado e o réu, quando configurado 
excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem per-
manecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob pena 
de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, 

mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável (e in-
constitucional) meio de antecipação executória da própria sanção 
penal. Precedentes.28

A ementa do citado julgado demonstra que a “duração excessiva 
da prisão cautelar” afrontar o princípio fundamental da dignidade hu-
mana, sobretudo quando sequer inexiste culpa formada, nada medida 
em que o investigado ou acusado passa a cumprir pena antecipadamen-
te, violando, de igual forma, a presunção de inocência. Nesse sentido, 
reiteradamente e diante dos inúmeros casos que ali aportam, a Corte 
constitucional tem se manifestado, fazendo prevalecer aquele princípio 
fundamental humanitário.

Direito Penal e Processual Penal. art. 149 do Código Penal. Redução á 
condição análoga à de escravo. Trabalho escravo. Dignidade da pessoa 
humana. Direitos fundamentais. Crime contra a coletividade dos tra-
balhadores. Art. 109, vI da Constituição Federal. Competência. Jus-
tiça Federal. Recurso Extraordinário provido. A Constituição de 1988 
traz um robusto conjunto normativo que visa à proteção e efetivação 
dos direitos fundamentais do ser humano. A existência de trabalhado-
res a laborar sob escolta, alguns acorrentados, em situação de total vio-
lação da liberdade e da autodeterminação de cada um, configura crime 
contra a organização do trabalho. Quaisquer condutas que possam ser 
tidas como violadoras não somente do sistema de órgãos e instituições 
com atribuições para proteger os direitos e deveres dos trabalhadores, 
mas também dos próprios trabalhadores, atingindo-os em esferas que 
lhes são mais caras, em que a Constituição lhes confere proteção má-
xima, são enquadráveis na categoria dos crimes contra a organização 
do trabalho, se praticadas no contexto das relações de trabalho. Nesses 
casos, a prática do crime prevista no art. 149 do Código Penal (Redu-
ção à condição análoga a de escravo) se caracteriza como crime contra 
a organização do trabalho, de modo a atrair a competência da Justiça 
federal (art. 109, vI da Constituição) para processá-lo e julgá-lo. Re-
curso extraordinário conhecido e provido.29

28 StF – HC n.º 91662, Relator(a): min. Celso de mello, Segunda turma, j. em 
04/03/2008.

29 STF – RE n.º 398041, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. em 
30/11/2006, RTJ vol. 209-02, p.869. 
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O entendimento jurisdicional do STF no aludido julgamento evi-
dencia a sua relevante preocupação com valor constitucional do traba-
lho, meio pelo qual o cidadão aufere recursos financeiros para manten-
ça própria e da família, além é claro de, com isso, estimular a economia 
do país por meio do consumo de produtos e serviços. Protegeu, assim, a 
Suprema Corte, no caso em comento, a dignidade humana do trabalha-
dor e de toda coletividade de trabalhadores, que – por imposição do sis-
tema capitalista do Estado – são obrigados a desempenhar uma função 
laboral em troca de capital. Todavia, as empresa públicas e privadas, 
tomadoras da mão de obra, devem observar todas as condições impos-
tas pela legislação do trabalho e pelos atos administrativos, respeitando 
dessa forma a dignidade humana no trabalho, sob pena de serem res-
ponsabilizadas, inclusive na esfera penal.

ADPF – Adequação – Interrupção da gravidez – Feto anencéfalo – Po-
lítica judiciária – Macroprocesso. Tanto quanto possível, há de ser dada 
seqüência a processo objetivo, chegando-se, de imediato, a pronuncia-
mento do Supremo Tribunal Federal. Em jogo valores consagrados na 
Lei Fundamental – como o são os da dignidade da pessoa humana, 
da saúde, da liberdade e autonomia da manifestação da vontade e da 
legalidade –, considerados a interrupção da gravidez de feto anencéfalo 
e os enfoques diversificados sobre a configuração do crime de aborto, 
adequada surge à argüição de descumprimento de preceito fundamen-
tal. ADPF – Liminar – Anencefalia – Interrupção da gravidez – Glosa 
penal – Processos em curso – Suspensão. Pendente de julgamento a 
argüição de descumprimento de preceito fundamental, processos cri-
minais em curso, em face da interrupção da gravidez no caso de anen-
cefalia, devem ficar suspensos até o crivo final do Supremo tribunal 
Federal. ADPF – Liminar – Anencefalia – Interrupção da gravidez – 
Glosa penal – Afastamento – Mitigação. Na dicção da ilustrada maio-
ria, entendimento em relação ao qual guardo reserva, não prevalece, 
em argüição de descumprimento de preceito fundamental, liminar no 
sentido de afastar a glosa penal relativamente àqueles que venham a 
participar da interrupção da gravidez no caso de anencefalia.30

30 STF – ADPF n.º 54 QO, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 
27/04/2005.

 Nota: esta Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental foi julgada proce-
dente, nos termos em foi proposta, por maioria de votos (8x2), pelo Plenário do 

A discussão da proteção do bem jurídico constitucional vida tam-
bém é outro tema que tem pautado as decisões do Supremo Tribunal 
Federal. Na ementa cotejada, a Corte suspendeu a tutela do Direito Pe-
nal para o caso de anencefalia (“sem encéfalo”, que é o conjunto de 
órgãos do sistema nervoso central contidos na caixa craniana), entendo 
do priorizar a dignidade humana das mulheres grávidas cujos fetos pa-
decem dessa patologia, interrompendo licitamente a gravidez.

“Habeas corpus”. Denúncia. Estado de Direito. Direitos fundamen-
tais. Princípio da dignidade da pessoa humana. Requisitos do art. 
41 do CPP não preenchidos. 1 – A técnica da denúncia (art. 41 do 
Código de Processo Penal) tem merecido reflexão no plano da dog-
mática constitucional, associada especialmente ao direito de defesa. 
Precedentes. 2 – Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos 
na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados 
básicos do Estado de Direito. 3 – violação ao princípio da dignidade 
da pessoa humana. Não é difícil perceber os danos que a mera exis-
tência de uma ação penal impõe ao indivíduo. Necessidade de rigor 
e prudência daqueles que têm o poder de iniciativa nas ações penais 
e daqueles que podem decidir sobre o seu curso. 4 – Ordem deferida, 
por maioria, para trancar a ação penal.31

Eis aí outra questão cuja qual o Pretório Excelso tem analisado 
cuidadosamente, tendo alguns de seus ministros ressaltado o excesso 
de denuncísmo, ou seja, o oferecimento de denúncias ineptas, sem a ob-
servância criteriosa da garantia do devido processo legal. A propositura 
de ação penal, como se sabe, tem por fim aplicar uma pena privativa de 
liberdade, restritiva de direitos ou multa ao cidadão, de modo que, para 
o seu recebimento, o StF tem exigido o fiel atendimento dos requisitos 
processuais penais, pois o processo penal injusto, sem as condições le-
gais, atinge a dignidade humana.

Mas recentemente, nos dias 04 e 05 de maio de 2011, a Suprema Cor-
te brasileira, por seu Plenário, julgou um dos casos de maior repercussão 

Supremo Tribunal Federal, em 12/04/2012; todavia, até aqui, o acórdão ainda não 
foi publicado.

31 StF – HC n.º 84409, Relator(a): min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão: min. 
Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 14/12/2004, RTJ vol. 195-01, p.126.
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social, desde a sua existência, certamente, enfrentando como lhe é 
peculiar os inúmeros aspectos filosóficos, sociais, políticos, psicoló-
gicos, humanitários e, no caso em questão, até religiosos. Trata-se, 
na realidade, do polêmico “reconhecimento jurídico das uniões ho-
moafetivas” (união estável ente pessoas do mesmo sexo) pelo o STF, 
unanimemente, ao interpretar o artigo 226, § 3.º, da Lei Maior, na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 4277 e na Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 132. Decisão 
essa que tem efeito vinculante e alcança toda sociedade (erga omnes) 
e, especialmente, os Tribunais.32

O caso em referência é aqui citado, sobremaneira pelo enfoque 
marcante que todos os ministros, em seus respectivos votos, deram ao 
princípio fundamental da dignidade humana das pessoas de mesmo 
sexo que convivem numa união estável, cujas quais, há muito, vinham 
batendo a porta do Poder Judiciário brasileiro para ver reconhecidos 
inúmeros direitos decorrentes dessas uniões (unidade familiar), como, 
por exemplo, a partilha de bens, pensão por morte do companheiro, 
adoção de menores, etc.33

“É preciso amar as pessoas com senão houvesse amanhã...”34 Eis 
uma frase que bem pode explicar todo esse pensamento sobre a humana 
dignidade no ordenamento jurídico pátrio.

zigmunt Bauman,35 defendendo a existência de uma modernida-
de líquida, trata da questão do indivíduo em conflito com o cidadão, 
asseverando que as duas coisas úteis que se espera do poder público 
é que ele observe os direitos humanos e a mantenha convivência pa-
cífica entre todos.

32 Informações disponíveis em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=17 8946. Acesso em 6/05/2011.

33 Todo o processo envolvendo essa histórica decisão do STF está digitalizado no 
respectivo sítio: http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoe-
letronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=11872. Acesso em 
6/05/2011.

34 Legião Urbana em pais e filhos. Disponível em http://letras.terra.com.br/legiao-
urbana/22488/. Acesso em 6/05/2011. 

35 BAUMAN, zigmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: zahar, 2001. p. 45.

2.4.  AS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DO 
DEFENSOR COmO INSTRUmENTOS DE DEFESA DA 
DIGNIDADE hUmANA DO CIDADÃO DEFENDIDO

As prerrogativas atribuídas ao advogado criminal ou ao defensor 
público pela respectiva legislação, sobretudo no processo penal, são ins-
trumentos eficazes e indispensáveis à efetivação dos direitos e garantias 
fundamentais do cidadão defendido e da vítima, com vistas a salvaguar-
dar o princípio maior, que é da dignidade humana (CF, artigo 1.º, III).

No efetivo exercício de função essencial à Justiça, o advogado ou 
o defensor desempenha papel social de extrema relevância também na 
materialização dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro (CF, ar-
tigo 3.º), e na plena proteção dos direitos humanos (CF, artigo 4.º, II), 
daí a permanente observância das prerrogativas profissionais como ga-
rantia da própria cidadania (CF, artigo 1.º, II). Ademais, a “Advocacia 
criminal é um exercício da cidadania”.36

Heleno Cláudio Fragoso,37 ao analisar esse tema do ponto de vista 
da advocacia e da OAB, deixa evidente que os advogados têm de estar 
na linha de frente na defesa dos direitos humanos e liberdades funda-
mentais, sendo esta uma responsabilidade histórica que lhe cumpre as-
sumir, até por ter ela adquirido novas dimensões no mundo moderno.

36 O’DWyER, Edson. Advocacia criminal: um exercício de cidadania. Em “Estudos 
criminais em homenagem a Evandro Lins e Silva” (Criminalista do Século). São 
Paulo: Método, 2001. p. 125. 

37 FRAgOSO, Heleno Cláudio. Os direitos do homem e sua tutela jurídica. Em “Anais 
da v Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado e o 
direito do homem”. Rio de Janeiro: OAB, 1974. p. 124. 



CaPítulo III

A DEFESA COmO 
GARANTIA CONSTITUCIONAL

3.1. DIREITOS E GARANTIAS

A Constituição Federal, após delimitar os princípios (e valores) 
fundamentais do Estado Democrático de Direito no seu Título inicial, 
na sequência, especifica no “título ii” um extenso rol de dispositivos 
denominando-o “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, cujos quais 
têm por escopo salvaguardar àqueles princípios e valores explícitos no 
Título anterior.

Como o tema central deste Capítulo versa sobre “garantia constitu-
cional”, torna-se necessário, ainda que sinteticamente, expor o entendi-
mento doutrinário sobre a distinção do que seriam direitos e garantias, 
com vistas a situar cada um no ordenamento jurídico pátrio.

Seguindo o pensamento constitucional de Rui Barbosa,1 num sen-
tido amplíssimo, pode-se dizer que as “garantias constitucionais” são 
as providências que, na Constituição, se destinam a manter os poderes 
no jogo harmônico das suas funções, no exercício contrabalançado das 
suas prerrogativas; de modo que dizemos garantias constitucionais no 
mesmo sentido em que os ingleses falam nos freios e contrapesos da 
Constituição. Tais garantias, ainda num sentido amplo, são os sistemas 
de proteção organizados para a defesa desses direitos.

Num sentido restrito, segundo o sobredito autor, garantias constitu-
cionais se chamam, inicialmente, as defesas postas pela Constituição aos 

1 BARBOSA, Rui. Comentários à constituição federal brasileira. São Paulo: Saraiva, 
1934. v. vI. p. 279. 
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direitos especiais do indivíduo, consistindo elas no sistema de pro-
teção organizado pelo legislador da lei fundamental para segurança 
do ser humano, da vida e liberdade humanas, além das garantias de 
“igualdade legal, consciência, palavra, ensino, associação, domicílio e 
propriedade”.2

Destaca José Afonso da Silva,3 que a afirmação dos direitos funda-
mentais do homem, no Direito Constitucional positivo, está revestida 
de transcendental relevância, mas não basta apenas que um direito seja 
reconhecido e declarado, é necessário garanti-lo, pois virão ocasiões em 
que será discutido e violado. Assevera ainda o citado autor, alicerçado 
em Rui Barbosa, que uma coisa são os direitos, outra as garantias, de-
vendo-se separar, no texto constitucional, os dispositivos de conteúdo 
meramente declaratórios (àquela que imprimem existência legal aos 
direitos reconhecidos) e as disposições assecuratórias (são aquelas que, 
em defesa dos direitos, limitam o poder). àqueles instituem os direitos, 
enquanto que estas as garantias; ocorrendo, às vezes, juntar-se no mes-
mo dispositivo constitucional ou legal a fixação da garantia, com a de-
claração de direito. O mencionado constitucionalista, contudo, ressalva 
que não são claras as linhas divisórias entre direitos e garantias, porque 
as garantais em certa medidas são declaradas e, por vezes, se declaram 
os direitos usando forma assecuratória.

mesmo diante das dificuldades de se extrair uma clara distinção 
sobre esses dois predicados em comento, referido autor apresenta uma 
síntese, lecionando que os direitos são bens e vantagens conferidos pela 

2 Idem, ibidem, p. 278.
 Nota: FERREiRA FiLHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos fundamentais. 2.ª 

ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 32-33. neste trabalho o autor afirma 
existir, em sentido estrito, três espécies de garantia atribuídas aos direitos fundamen-
tais, tanto no direito pátrio como no direito comparado. A primeira são as defesas 
postas a direitos especiais, que constituem proibições que visam a prevenir violação 
aos direitos de liberdade de expressão, de locomoção, proibição de confisco, etc. A 
segunda é o sistema de proteção organizado para a defesa desses direitos, que no Bra-
sil, compete ao Poder Judiciário. A terceira espécie constitui o liame entre a primeira 
e a segunda, porque é defesa de direitos específicos ao mesmo tempo que meio de 
provocar a atuação do sistema de proteção institucionalizado, tendo nos remédios 
constitucionais os instrumentos legais para fazer valer direitos fundamentais.   

3 SILvA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p. 183 e 392.

norma, ao passo ser as garantias os meios destinados a fazer valer esses 
direitos; estas são, na verdade, instrumentos pelos quais se asseguram o 
exercício e gozo daqueles bens e vantagens.

Nessa mesma vertente, Luiz Alberto David de Araújo4 enfatiza que, 
enquanto os direitos teriam por nota de destaque o caráter declaratório 
ou enunciativo, as garantias estariam marcadas pelo seu caráter instru-
mental, de modo que estas seriam os meios voltados para a obtenção 
ou reparação dos direitos violados. Leciona ainda aludido autor, que é 
preciso se evitar confundir garantias fundamentais com remédios cons-
titucionais por inexistir sinonímia entre as expressões; entretanto, entre 
elas há uma relação de continência, pois as garantias abrangem não só 
os remédios constitucionais – habeas corpus, v. g. – como também as 
demais disposições assecuratórias da norma fundamental.

Entende André Ramos Tavares,5 por outro lado, existir correspon-
dência terminológica possível de ser formada em torno dessa questão, 
na medida em que se declara que “os direitos são garantias e as garan-
tais são direitos”. A título de exemplo, esse autor adota como paradigma 
o instituto da ação popular, que é encarado como remédio constitucio-
nal e, nesse sentido, se trata de uma garantia.

Pelo teor do que foi, singelamente, até aqui expendido sobre esse 
difícil tema, para se diferenciar direitos de garantias, a exegese das 
disposições constitucionais deve levar em consideração o conteúdo ju-
rídico da norma, se declaratório ou assecuratório, e não apenas o teor 
da redação empregada.

É a definição de garantias, contudo, que torna essa distinção mais 
clara. Paulo Bonavides,6 ressaltando os conceitos mais expressivos so-
bre esse tema elaborados por alguns autores, adota o pensamento de 
Carlos Sanches viamonte, para quem “garantia é a instituição criada 
em favor do indivíduo, para que, armado com ela, possa ter ao seu al-
cance imediato o meio de fazer efetivo qualquer dos direitos individuais 
que constituem em conjunto a liberdade civil e política”. O mesmo 
constitucionalista nacional acredita ser o pensamento de Juan Carlos 

4 ARAÚJO, Luiz Alberto David de Araújo. Op. cit., p. 110.
5 TAvARES, André Ramos. Curso de direito constitucional, p. 856.
6 BONAvIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26.ª ed. atual. São Paulo: Ma-

lheiros, 2011. p. 527.
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Rébora o mais relevante sobre essa questão, quando este autor estran-
geiro salienta “que as garantias funcionam em caso de desconhecimen-
to ou violação do direito” e que “O fracasso da garantia não significa a 
inexistência do direito, assim como a suspensão da garantia não pode 
significar supressão de direitos”.

Jorge Miranda,7 por seu turno, e mais detalhadamente, afirma que:

Clássica e bem atual é a contraposição dos direitos fundamentais, 
pela sua estrutura, pela sua natureza e pela sua função em direitos 
propriamente ditos ou direitos e liberdades, por um lado, e garantias, 
por outro lado. Os direitos representam por si só certos bens, as ga-
rantias destinam-se a assegurar a fruição desses bens; os direitos são 
principias, as garantias são acessórias e, muitas delas, adjetivas (ain-
da que possam ser objeto de um regime jurídico constitucional subs-
tantivo); os direitos permitem a realização das pessoas e inserem-se 
direita e imediatamente, por isso, nas respectivas esferas jurídicas, 
as garantias só nelas se projetam pelo nexo que possuem com os 
direitos; na acepção jusracionalista inicial, os direitos declaram-se, 
as garantias estabelecem-se.

3.2. O CONTExTO hISTóRICO DO DIREITO DE DEFESA

O ser humano, como ser da natureza, não nasceu para viver à mar-
gem da sociedade. A sua trajetória evolutiva prova, marcantemente, que 
o seu destino natural, sobretudo para sobreviver, seria agregar-se aos 
clãs ou a determinados grupos que por circunstâncias físicas ou comuns 
o atraia. Unido a estes ou aqueles, o ser humano pôde subsistir a todas 
as adversidades (naturais, sociais, políticas, teológicas, etc.) próprias de 
cada período de sua história.

As relações entre os grupos e núcleos sociais dos tempos antigos fo-
ram fortalecendo-se em amplo sentido (cultural, comercial, político, etc.), 
até surgirem Estados e Nações, estabelecendo-se, assim, o estado social.

Seja sob o entendimento da corrente que sustenta a existência da So-
ciedade como um fundamento natural ou da outra corrente que entende 

7 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 1.ª ed. Coimbra: Coimbra Edi-
tora, 1988. p. 88-89.

que a Sociedade deriva de um acordo de vontades hipotético celebra-
do entre os seres humanos,8 resultando no contratualismo, ou seja, no 
contrato social, verifica-se que associar-se a outros seres humanos é 
para eles condição essencial de vida. Como conclusão pode-se afirmar 
que predomina, atualmente, a aceitação de que a sociedade é resultan-
te de uma necessidade natural do homem, sem excluir a participação 
da consciência e da vontade humanas. É inegável, entretanto, que o 
contratualismo exerceu e continua exercendo grande influência prática, 
devendo-se mesmo reconhecer sua presença marcante na idéia contem-
porânea de democracia.9

Com a criação do Estado, uma nação politicamente organizada, 
constituído pelo povo, território e governo,10 surgiu uma ordem social, 
política e, sobretudo, jurídica, tendo o Estado assim atingindo a sua 
finalidade, pois a ausência do Direito significava não só indefinição so-
cial, mas também insegurança para indivíduos e grupos sociais. Entre 
as principais necessidades e aspirações das sociedades humanas encon-
tra-se a segurança jurídica. Não há pessoa ou grupo social, entidade 
pública ou privada, que não tenha necessidade de segurança jurídica, 
para atingir seus objetivos e até mesmo para sobreviver.11

Nascido, portanto, o Estado, este atraí para si o poder de criar nor-
mas que iram estabelecer à referida ordem, em especial às de natureza 
penal, com escopo de reprimir os delitos em substituição da punição 
privada então exercida, denominada de pela doutrina de autotutela ou 
justiça privada, que se traduzia em impunidade.

Segundo Celso Ribeiro Bastos,12 “o Estado – entendido como uma 
forma específica da sociedade política – é o resultado de uma longa 
evolução na maneira de organização do poder. Ele surge com as trans-
formações por que passa a sociedade política por volta do século XvI”.

8 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 19.ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1995. p. 9-11.   

9 Idem, ibidem, p.15.
10 LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. 6.ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1990. 

p.187. 
11 DALLARI, Dalmo de Abreu. O renascer do direito: direito e vida social; aplicação 

do direito; direito e política. São Paulo: José Bushatsky, 1976. p. 46.
12 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. p. 5.
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Diante das diversas fases do Estado (Estados Grego, Romano, 
Medieval e Moderno), surgidas através dos milênios, também houve 
profundas transformações no seu direito de punir. Mas é com o surgi-
mento dos Estados Constitucional e Democrático que o Direito começa 
a ganhar contornos humanitários. isso marca o fim do Estado medieval 
e o início do Moderno, o qual se destaca pela Magna Carta do Rei João 
Sem Terra de 1215 e pelas Declarações de Direitos do Século XvIII.13

Paulatinamente, o Estado passou a ter uma visão completamente 
diferenciada do ser humano, conferindo-lhe um tratamento mais digno, 
e com isso ele deixou de ser um objeto ou coisa do Direito para ser, 
sobretudo, sujeito de direitos, passando a gozar também de princípios 
e garantias fundamentais. vale ressaltar, contudo, que o Direito é o ins-
trumento indispensável para se alcançar a Justiça. E só uma ordem justa 
é compatível com a dignidade humana.14

Sob esse olhar, o Estado criou normas para humanizar os processos 
criminais, passando a permitir que o acusado pudesse não só se defender 
da acusação estatal (autodefesa) assim como ser defendido por pessoa – um 
defensor – possuidora de conhecimentos técnicos para bem defendê-lo.

De uma forma muito custosa, é que os Estados Democráticos foram 
inserindo em suas Constituições e nas normas infraconstitucionais os di-
reitos e garantias básicos, notadamente os de defesa, até serem ampliados 
e reconhecidos pela grande maioria da comunidade internacional.

Mas, ainda sob o aspecto histórico, nota-se do Livro de Gênese,15 
o primeiro da Bíblia, que Deus, antes de proferir o seu veredicto no  

13 Idem, ibidem, p. 123, 168, 169. Para o mesmo autor “o Estado Democrático Moderno 
nasceu das lutas contra o absolutismo, sobretudo através da afirmação dos direitos 
naturais da pessoa humana”. Importante ressalta três grandes movimentos políticos: 
Bill of Rights, de 1689; a Revolução Americana (Declaração de Independência), de 
1776; e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. 

 Nota: Gilmar Ferreira Mendes, In Curso de direito constitucional, p. 161, assevera 
que “nossa primeira experiência como nação livre e soberana se deu à luz do cons-
titucionalismo clássico ou, se preferirmos, do constitucionalismo histórico, assim 
considerado o movimento de idéias construído em torno do célebre artigo 16 da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789”.

14 DALLARI, Dalmo de Abreu. O renascer do direito. p. 45.
15 Capítulo 4, versículo 9-10. Disponível em http://biblia.gospelmais.com.br/gene-

sis_4/. Acesso em 05/03/2011.

notório caso Abel versus Caim, assegurou-lhe o direito de defesa. Mui-
to antes, no primeiro julgamento que se realizou na Terra, ao réu Adão 
já havia sido garantido o direito de defesa, não tendo Deus o condenado 
sem antes ouvi-lo. Por sua vez, três séculos antes de Cristo, o filosofo 
romano Sêneca, no mesmo sentido, pregava que ninguém poderia ser 
julgado sem antes ser ouvido.16

O direito de defesa não é somente criação do homem; não é somente 
um direito natural, daqueles que a natureza ensina a todos os ani-
mais; é direito divino. “A defesa, diz Faustin Hélie, não um privi-
légio, nem uma conquista da humanidade. É um verdadeiro direito 
originário contemporâneo do homem, e por isso inalienável”.17

Sepultado as ordálias ou Juízos de Deus, a Inquisição, etc., decor-
rente das transformações sociais em prol do ser humano, surge e pre-
valece o período humanitário, professando o direito de defesa, tal qual 
liberdade, como um direito irrenunciável.

3.3. EVOLUÇÃO DO DIREITO DE DEFESA NO BRASIL

vigiam em Portugal, à época da descoberta do Brasil, as Ordena-
ções manuelinas, até que a dominação espanhola, do final do Século 
XvI, impusesse as Ordenações Filipinas, que continuaram a viger após 
a restauração da independência portuguesa, em 1640; ao passo que no 
Brasil também vigeu referidas Ordenações até ser proclamada a sua 
independência política, em 7 de setembro de 1822.18

É a Constituição Imperial, de 25 de março de 1824, que prevê no 
seu artigo 179, inciso XvIII, a rápida organização de normas, fundadas 
nas sólidas bases da justiça e equidade.19 Surge então o primeiro Código 
Criminal, de 18 de dezembro de 1830, substituindo as Ordenações do 

16 vICENTE DE AzEvEDO, vicente de Paulo, Curso de direito judiciário penal. São 
Paulo: Saraiva, 1958. 1.º v. p. 93.

17 Idem, ibidem, p. 93.
18 Idem, ibidem, p. 40.
19 COmPAnHOLE, Adriano; COmPAnHOLE, Hilton Lobo. Todas as constituições 

do Brasil. 1.ª ed. São Paulo: Atlas, 1971. p. 601.
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Reino, o qual continha ainda matéria de processo criminal. O Código 
específico que regia aludida matéria de processo criminal foi promul-
gado logo depois, em 28 de novembro de 1832, que previa o direito de 
defesa (artigos 98, 205, 255, 265), ou seja, o interrogatório ou autode-
fesa do acusado.20

Mesmo após a reforma processual penal, introduzida pela Lei n.º 
261, de 3 de dezembro de 1941, o direito de defesa foi mantido, assim 
como nas demais normas processuais penais que foram, naturalmente, 
se sucedendo inclusive por influência leis estrangeiras, até chegarmos 
ao atual Código de Processo Penal, cujo qual, apesar de ter sido promul-
gado em 3 de outubro de 1941, sofreu profundas modificações, com a 
estrita observância da Constituição da República.

No plano constitucional, o direito de defesa sempre foi contempla-
do, ainda que não nitidamente ou com essas expressões. No entanto, nas 
últimas três constituições (1946, 1967 e 1988) esse direito não só veio 
expresso claramente, como também foi ampliado. Oportuno, assim, 
relembramo-nos dos respectivos textos de cada Constituição.

A Constituição do Império, de 25 de março de 1824, de origem 
monocrática, não continha disposição literal sobre o direito de defesa, 
mas, em seu artigo 179, vIII, ordenava que:

Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos 
declarados na Lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas contadas 
da entrada na prisão, sendo em Cidades, villas, ou outras Povoações 
proximas aos logares da residencia do Juiz; e nos logares remotos 
dentro de um prazo razoavel, que a Lei marcará, attenta a extensão 
do territorio, o Juiz por uma Nota, por elle assignada, fará constar ao 
Réo o motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os das teste-
munhas, havendo-as (sic).21

Já as Constituições Federais do Brasil republicano – de 1891 até 
1988 –, por seu turno, deixaram gravadas nos seus respectivos textos a 
sobredita garantia.

20 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm. 
Acesso em 08/03/2011.

21 COmPAnHOLE, Adriano; COmPAnHOLE, Hilton Lobo. Op.cit., p. 600.

A Constituição da República, de 24 de fevereiro de 1981, esculpida 
por Rui Barbosa, com fortes inspirações no modelo norte-americano, 
estabelecia no seu artigo 72, § 17: “Aos accusados se assegurará na lei 
a mais plena defesa, com todos os recursos e meios essenciais a ella, 
desde a nota de culpa, entregue em vinte e quatro horas ao preso e as-
signada pela autoridade competente, com os nomes do accusador e das 
testemunhas (sic)”.22

A Constituição Federal, de 16 de julho 1934, promulgada sob a 
efervescência de revoluções que sepultaram os métodos da “velha Re-
pública”, deu ao princípio, artigo 113, n.º 24, uma redação objetiva 
desse princípio: “A lei assegurará aos accusados ampla defesa, com os 
meios e recursos essenciais a esta” (sic).23

O Estado Novo, por outro lado, promulgou a Constituição de 10 
de novembro de 1937, obra de um só pensamento e de um só pulsar, 
em razão da sua origem e do seu espírito autoritário, legou ao direito de 
defesa uma menor amplitude, artigo 122, n.º 11:

à exceção do flagrante delito, a prisão não poderá efetuar-se senão 
depois de pronúncia do indiciado, salvo os casos determinados em 
lei e mediante ordem escrita da autoridade competente. Ninguém 
poderá ser conservado em prisão sem culpa formada, senão pela au-
toridade competente, em virtude de lei e na forma por ela regulada; 
a instrução criminal será contraditória, asseguradas antes e depois da 
formação da culpa as necessárias garantias de defesa (sic).24

Com a redemocratização do Brasil, sobreveio a Constituição Fe-
deral de 18 de setembro de 1946, talvez a mais legítima das nossas 
leis fundamentais, trazendo extenso rol de garantias (38), além de es-
tabelecer, dentre estas, no seu artigo 141, § 25, que: “É assegurada aos 
acusados plena defesa, com todos os meios e recursos essenciais a ela, 
desde a nota de culpa, que, assinada pela autoridade competente, com 
os nomes do acusador e das testemunhas, será entregue ao preso dentro 
de vinte e quatro horas. A instrução criminal será contraditória”.25

22 Idem, ibidem, p. 546.
23 Idem, ibidem, p. 421.
24 Idem, ibidem, p. 319.
25 Idem, ibidem, p. 209.
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Promulgada a Constituição da República, de 14 de janeiro de 1967, 
apesar de novo retrocesso democrático legado ao país, produto da Re-
volução de março de 1964, a previsão do direito de defesa persistiu, 
artigo 150, § 15: “A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os 
recursos a ela inerentes. Não haverá foro privilegiado nem tribunais de 
exceção”.26

A Carta Política de 17 de outubro de 1969, Emenda Constitucional 
n.º 1, manteve, no seu artigo 153, §15, a idêntica redação da Consti-
tuição Federal de 1967; de modo que, a nosso sentir, ser desnecessário 
transcrevê-lo.27

Por último, a Constituição Cidadão, promulgada em 5 de outubro 
de 1988, inspirada e esculpida numa fase histórica de reabertura da de-
mocracia, quebrando as amarras de um longo tempo de restrições ao 
uso dos instrumentos do Estado de Direito, pacto político que se cons-
tituiu, sem dúvida, no mais rico monumento representativo do huma-
nismo no Planeta.

Efetivamente, nenhuma outra Carta Política incorporou no seu texto 
tantas virtudes dirigidas à dignificação do ser humano. no seu por-
tal de entrada, ao fincar os cinco fundamentos da República, foram 
colocados em pedestal a cidadania e a dignidade da pessoa humana.
Como exsurge do citado cânon, conferiu-se ao princípio um campo 
muito mais abrangente do que o marcado pelas Cartas anteriores. 
De outra parte, o direito de defesa passou a constituir-se num largo 
espectro de proteção a quem se encontra sob a mira dos agentes do 
poder punitivo, em qualquer instância, judicial ou administrativa. E 
para tornar essa garantia efetiva e real, agregou ao princípio outras 
garantias que se situam na mesma linha de proteção.28

O direito não só a defesa ampla, mas, sobretudo, a plenitude de 
defesa é previsto no artigo 5.º, inciso XXXvIII, a (“É reconhecida a 
instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a 
plenitude de defesa”), e inciso Lv (“Aos litigantes em processo judicial 

26 Idem, ibidem, p. 127.
27 Idem, ibidem, p. 61.
28 ARAÚJO, vicente Leal de, O direito de defesa, p. 5. Disponível em http://bdjur.stj.

jus.br/xmlui/ handle/2011/2269. Acesso em 08/03/2011.

ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contra-
ditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”), da 
Constituição vigente.

Importante observar, que o direito de defesa ora esteve ligado à 
nota de culpa (Constituições de 1824, 1891, 1937, e 1946), ora veio re-
lacionada com a instrução criminal (1937 e 1946). Essa vinculação, tan-
to à nota de culpa como à instrução criminal, conduzia à interpretação 
de que referida garantia só era aplicável ao processo penal. Entretanto, 
o texto constitucional em vigor estendeu-a a qualquer processo judicial 
ou administrativo.29

Além dos direitos e garantias previstos no nosso ordenamento ju-
rídico, a Constituição da República, no seu artigo 5.º, § 2.º, admite que 
o cidadão, no pleno exercício do seu direito de defesa, também goze 
dos direitos e garantias expressos nos tratados internacionais em que 
a República Federativa do Brasil seja parte. E, de igual forma, dos tra-
tados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.

A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas  
Cruéis, Desumanos ou Degradantes (ratificado pelo Decreto n.º 40/1991), 
o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(ratificado pelo Decreto n.º 591/1992), a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica (ratificado pelo 
Decreto n.º 678/1992) são alguns exemplos marcantes.

3.4.  A DEFESA COmO GARANTIA CONSTITUCIONAL
E O CONTRADITóRIO

Oportuno enfatizar, de inicio, que as garantias fundamentais, pre-
vistas nos incisos do artigo 5.º, da Lei Maior, asseguram ao cidadão 
a possibilidade de exigir dos Poderes Públicos a fiel observância aos 
direitos e àquelas garantias constitucionais.

29 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, p. 252. 
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Essas garantias, por outro lado, desempenha relevante função na 
proteção de bens jurídicos – a liberdade, por exemplo – indispensá-
veis à preservabilidade de determinados valores considerados essen-
ciais. Nesse sentido, acentua Ada Pellegrini Grinover, em comentário 
sobre as novas tendências do direito processual, que a defesa é mais 
que um direito, constituindo uma garantia, garantia do acusado, de um 
lado, e do outro garantia do devido processo justo, além de legitimar 
a jurisdição.30

Sob o ângulo constitucional, tem-se que o direito de defesa impõe 
ao Estado um dever de abstenção, um dever de não interferência, de não 
intromissão no espaço de autodeterminação do indivíduo. Esse direito 
tem por escopo limitar a cão do Estado, evitando, assim, a ingerência 
deste sobre os bens protegidos, como a liberdade.31

Como visto anteriormente, a garantia do direito de defesa no pro-
cesso penal sempre esteve presente nas Constituições brasileiras, e a 
defesa, em suma, é o direito que tem o cidadão de reagir à ação contra 
ele promovida, perseguindo a decisão mais favorável para assim pre-
servar substanciais direitos questionados no processo. E no processo 
penal, o titular do direito de defesa busca evitar a perda de sua liberdade 
(bem jurídico fundamental) em razão de uma sentença condenatória, 
torna-se, portanto, a defesa necessária e indeclinável.

Assevera Antonio Scarance Fernandes, nessa linha de pensamen-
to, que essa visão da defesa como direito, incontestável sem dúvida, 
é ampliada quando a mesma defesa é analisada numa perspectiva 
constitucional, não mais presa ao círculo restrito de uma ótica indi-
vidual, revelando-se, então, como garantia fundamental da própria 
sociedade. Não interessa apenas à pessoa a garantia de defesa, mas a 
toda a comunidade, pois é essencial ao Estado de Direito, ao qual só 
interessa a sentença justa, colhida em consonância com as garantias 
do devido processo legal. É a defesa garantia de cada um, nos casos, 

30 GRINOvER, Ada Pellegrini. Novas tendências do direito processual: de acor-
do com a constituição de 1988. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1990. p. 8.

31 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional, p. 255. Este autor ainda 
assinala que o Estado está jungido a não estorvar o exercício da liberdade do indiví-
duo, quer material, quer judicialmente, p. 256.

concretos a que é chamado a responder, e de todos, pela potenciali-
dade de uma acusação.32

Esse entendimento decorre também do princípio da proteção judiciá-
ria, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário le-
são ou ameaça a direito” (artigo 5.º, XXXv, da CF), tendo a Lei Maior ele-
vado a nível constitucional o direito de defesa, bem como o direito de ação. 
Não se trata, portanto, de simples acesso à justiça, senão uma efetividade 
em todo o processo penal gozando do conjunto de garantias constitucio-
nais, que, além de tutelar as partes quanto ao exercício de suas faculdades 
e poderes processuais, também são primordiais ao exercício da jurisdição, 
satisfazendo, pois, devido processo legal (artigo 5.º, LIv da CF).33

Integra o direito de defesa – de forma ampla (CF, artigo 5.º, Lv) 
e plena (CF, artigo 5.º, XXXvIII, a) –, não só a referida garantia do 
devido processo legal, mas também um conjunto de outras garantias 
constitucionais, como: o direito de petição (CF, artigo 5.º, XXXIv, a);34 
a vedação à tribunal de exceção (CF, artigo 5.º, XXXvII); a inadmis-
sibilidade das provas ilícitas (CF, artigo 5.º, LvI);35 a presunção de 
inocência (CF, artigo 5.º, LvII);36 a comunicação da prisão a família 
do preso (CF, artigo 5.º, LXII);37 o direito ao silêncio e a assistência 
de advogado inocência (artigo 5.º, LXIII, da CF);38 a identificação do 

32 FERNANDES, Antonio Scarance. Reação à imputação defensiva. São Paulo: Revis-
ta dos Tribunais, 2002. p. 25-26.

33 GRINOvER, Ada Pellegrine; FiLHO, Antonio magalhães gomes; FERNANDES, 
Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 11.ª ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revistas dos Tribunais, 2009. p. 69.

34 Constituição Federal, artigo 5.º, XXXIv, a: “São a todos assegurados, independente-
mente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 
de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”.

35 Constituição Federal, artigo 5.º, LvI: “São inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos”.

36 Constituição Federal, artigo 5.º, LvII: “Ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

37 Constituição Federal, artigo 5.º, LXII: “A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso 
ou à pessoa por ele indicada”.

38 Constituição Federal, artigo 5.º, LXIII: “O preso será informado de seus direitos, 
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada à assistência da família 
e de advogado”.
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responsável pela prisão (artigo 5.º, LXIv, da CF);39 o acesso à justiça 
penal (artigo 5.º, LXXIv, da CF).40

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, aprovada em 
São José da Costa Rica, aos 22 de novembro de 1969, teve seu texto 
ratificado pelo Brasil após a edição Decreto Legislativo n.º 27/1992, 
que originou a Carta de Adesão; todavia, ela somente foi incorporada ao 
direito interno depois da edição do Decreto n.º 678/1992.

Por conta do artigo 5.º, § 2.º, da Lei Fundamental, todas as garan-
tias processuais penais contidas na referida Convenção Americana pas-
saram a integrar o sistema normativo constitucional brasileiro vigente, 
com o mesmo status, ressalte-se, das normas esculpidas pelo Consti-
tuinte na Lei Maior, sendo, portanto, relevantíssimos os inúmeros dis-
positivos da norma incorporada ao texto Constitucional relacionado ao 
tema em comento.41

39 Constituição Federal, artigo 5.º, LXIv: “O preso tem direito à identificação dos res-
ponsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial”.

40 Constituição Federal, artigo 5.º, LXXIv: “O Estado prestará assistência jurídica in-
tegral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

41 Disponível em http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instru-
mentos/sanjose.htm. Acesso em 09/03/2011. Grifo nosso:

 Nota: Tendo em vista a substancialidade do texto legal em tela, optamos por aqui 
transcrevê-lo: “Artigo 7.º – Direito à liberdade pessoal: 1. Toda pessoa tem direito 
à liberdade e à segurança pessoais. 2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade 
física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições 
políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. 3. Nin-
guém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrários. 4. Toda pessoa 
detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e notificada, sem demora, 
da acusação ou das acusações formuladas contra ela. 5. Toda pessoa presa, detida ou 
retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade 
autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo 
razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua 
liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento 
em juízo. 6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou 
tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua 
prisão ou detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos 
Estados-partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser priva-
da de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de 
que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido 
nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. 
7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de 

José Frederico Marques42 leciona que o direito de defesa é uma 
decorrência do princípio constitucional do devido processo lega. É ele 
imanente a todo o sistema processual em que se adote o procedimento 
contraditório. Quanto a sua definição, o mencionado autor aduz que o 
direito de defesa, numa significação mais ampla, é direito latente em to-
dos os preceitos emanados do Estado, como substractu da ordem legal, 
porque constitui o fundamento primário e básico da segurança estabele-
cida pela vida social organizada. Como direito individual de todo cida-
dão, a defesa é, para este, um direito “subjetivamente ilimitado, porém 
limitado como expressão de poder objetivo”, o que quer dizer que o  

autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obri-
gação alimentar.

 Artigo 8.º – Garantias judiciais 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as 
devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal compe-
tente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de 
qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e 
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 2. Toda 
pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquan-
to não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem 
direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: a) direito do acusado 
de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda 
ou não fale a língua do juízo ou tribunal; b) comunicação prévia e pormenorizada 
ao acusado da acusação formulada; c) concessão ao acusado do tempo e dos meios 
necessários à preparação de sua defesa; d) direito do acusado de defender-se pesso-
almente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livre-
mente e em particular, com seu defensor; e) direito irrenunciável de ser assistido por 
um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação 
interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do 
prazo estabelecido pela lei; f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes 
no Tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras 
pessoas que possam lançar luz sobre os fatos; g) direito de não ser obrigada a depor 
contra si mesma, nem a confessar-se culpada; e h) direito de recorrer da sentença a 
juiz ou tribunal superior. 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação 
de nenhuma natureza. 4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado 
não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. 5. O processo penal 
deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. 
5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os 
interesses da justiça”.

42 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito processual penal. São Paulo: Sarai-
va, 1980. v. I, p. 149-150.
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indivíduo deve subordinar, em geral, “sua capacidade real defensiva 
aos limites e meios arbitrados pela lei para a proteção de sua pessoa 
e tutela de seus direitos”. Em seu significado estrito, a palavra defesa 
exprime o direito de opor-se alguém a uma pretensão, a fim de garantir 
um direito ou interesse que afirma existir e de que entende ser titular.

A Constituição da República também assegurou ao cidadão o prin-
cípio do contraditório (CF, artigo 5.º, Lv), sendo que este e o principio 
da ampla defesa estão intimamente relacionados, pois ambos são mani-
festações da garantia do devido processo legal. O processo penal, pela 
sua própria natureza, coloca as partes em posições opostas – Acusação 
e Defesa –, com o escopo de se alcançar a correta aplicação da Justiça, 
devendo cada uma se contrapor aos atos e termos da parte contrária.

As garantias do contraditório, da defesa, como também da ação 
são assim manifestações simultâneas. Ligadas entre si pelo processo, 
sem que um instituto derive de outro. Por tudo isso, é evidente a ligação 
entre a defesa e o contraditório e claro o paralelismo que se forma entre 
ação e a defesa. Com o processo penal, por outro lado, ocorre o mesmo, 
ou seja, o contraditório deve ser pleno e efetivo, assegurando o equilí-
brio de força entre as partes.

É tão importante essa equivalência de forças, acentua Antonio Sca-
rance Fernandes, “que, na Itália, a Corte Constitucional declarou estar o 
equilíbrio do contraditório assentado na paridade entre acusação e defesa, 
sendo necessário à específica capacidade profissional do ministério Pú-
blico se contraponha semelhante qualificação que assista ao imputado”.43

É o contraditório, em outras palavras, verdadeiro instrumento ou 
meio essencial para se reagir defensivamente à imputação. Apresenta-
se, portanto, como um direito de contraposição ao direito de ação e no 
garantir essa contraposição revela-se o contraditório, que é definido por 
dois elementos: informação e reação.44

Jorge de Figueiredo Dias,45 interpretando esse substancial tema, 
mas no âmbito do processo penal português, asseverou que:

43 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, p. 255.
44 Idem. Reação à imputação defensiva, p. 27.
45 DIAS, Jorge de Figueiredo. Op. cit., p. 149-150. No mesmo sentido, é o pensamento 

de Luigi Ferrajoli, In “Direito e razão: teoria do garantismo penal”. 2.ª ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006. p. 564.

Cabendo ao juiz penal, nos termos do princípio da investigação aci-
ma mencionado, cuidar em último termo do conseguimento das ba-
ses necessárias à sua decisão, não deve ele, todavia, levar a cabo a 
sua atividade solitariamente, mas deve para tanto ouvir quer a acu-
sação quer a defesa. É este, prima facie, o sentido e o conteúdo do 
princípio do contraditório, tradução moderna das velhas máximas 
audiatur et altera pars (com especial atenção ao papel da defesa, 
historicamente o que mais vezes foi esquecido e aviltado) e nemo 
potest inauditu damnari.
O princípio do contraditório encontra assento generalizado na atual 
legislação processual penal portuguesa, se bem que em medida e sob 
formas diferentes consoante o concreto estádio do processo.
(...)
A propósito da aludida necessidade de dar maior fixidez e concre-
tização ao princípio do contraditório, importa acentuar a moderna 
tendência para lhe conferir verdadeira autonomia substancial perante 
o princípio da verdade material e perante o direito de defesa do ar-
güido – com que ele se aparenta –, através da sua concepção como 
princípio ou direito de audiência; como, isto é (numa formulação 
intencionalmente enxuta), oportunidade conferida a todo o partici-
pante processual de influir, através da sua audição pelo tribunal, no 
decurso do processo. (sic)

3.5.  O DIREITO DE DEFESA COmO INSTRUmENTO DE 
PROTEÇÃO DOS PRINCÍPIOS FUNDAmENTAIS

Ao exercer as suas garantias constitucionais, notadamente a do 
direito de defesa nos processos judiciais e administrativos, o cidadão 
está exercendo, sobretudo, a sua cidadania, princípio fundamental do 
Estado brasileiro previsto no artigo 1.º, inciso II, da Constituição Fe-
deral. Esses fundamentos devem ser entendidos como o embasamento 
do Estado, isto é, como os seus valores primordiais, imediatos, que em 
momento algum podem ser colocados de lado.46

46 Nota: a cidadania, também fundamento do nosso Estado, é um conceito que deflui 
do próprio princípio do Estado Democrático de direito, podendo-se, desta forma, 
dizer que o legislador constituinte foi pleonástico ao instituí-lo. No entanto, ressaltar 
a importância da cidadania nunca é demais, pois o exercício desta prerrogativa é  
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Ademais, tornando efetivo esse princípio fundamental, o cidadão 
defendido (suspeito, indiciado, acusado) também exercita outro princí-
pio de mesma relevância: a dignidade humana (CF, artigo 1.º, III).

Ora, o direito de defesa principia a partir do instante em que o cida-
dão toma conhecimento de que contra ele existe uma investigação po-
licial ou tramita um processo criminal. Aliás, uma simples convocação 
ao Departamento de Polícia ou à Comissão Parlamentar de Inquérito, 
por exemplo, já é motivo suficiente para se efetivar a cidadania, consul-
tando desde logo um defensor público ou constituído.

Basta, portanto, qualquer simples ameaça ou constrangimento ao 
bem jurídico constitucional liberdade (CF, artigo 5.º, caput),47 isso na 
esfera penal, para que o cidadão possa lançar mão de todas àquelas 
garantias colocadas a sua disposição pela Constituição da República.

Quando se principia a defesa? CARRARA responde à indagação: 
ao mesmo tempo em que a acusação. “Desde o primeiro momento 
em que a justiça põe a mão sobre um cidadão, pretendendo que é 
culpado de um delito, e manifesta a intenção de sobre ele fazer cair 
a pena, desde esse momento, tem ele o direito de que se lhe abram 
as vias úteis da defesa, já que a atividade da justiça  é agressiva ao 
direito individual, desde os primórdios, causando incômodos e, com 
demasiada freqüência, irreparáveis danos.48

valendo-se desse conjunto de princípios, direitos e garantias, o ci-
dadão reage à pretensão investigativa ou punitiva do Estado, não só para 
se defender, mas, sobretudo, para manter a sua dignidade humana, a qual 
jamais se perde e, muito menos, pode ser desrespeitada, caso seja ele pre-
so e venha cumprir alguma das modalidades de pena previstas no artigo 
32, do Código Penal. Prova disso, é a previsão constitucional (artigo 5.º, 
XLIX) que assegura aos presos o respeito à integridade física e moral.

fundamental. Sem ela, sem a participação política do indivíduo nos negócios do 
Estado e mesmo em outras áreas do interesse público, não há que se falar em demo-
cracia. Celso Ribeiro Bastos, Op. cit., p. 157-158.

47 PEREIRA, Claudio José Langroiva, Proteção jurídico-penal e direitos universais, p. 93.
48 Apud de vicente de Paulo vicente de Azevedo, Curso de direito judiciário penal, 

p. 95. Conclui este autor, na página 96: “vejam os Srs. como os conceitos de Carrara 
coincidem com o pensamento da nossa Constituição...”

A expressão cidadania, na visão de Luis Alberto David Araújo,49 
indicada como fundamento da República, parece não se resumir à posse 
de direitos políticos, mas, em acepção diversa, parece galgar significa-
do mais abrangente, nucleado na idéia, expressa por Hanna Arendt, “do 
direito a ter direitos”. Segue-se, nesse passo, que a idéia de cidadania 
vem intimamente entrelaçada com a dignidade da pessoa humana.

Em comentário sobre os direitos fundamentais, José Joaquim 
Gomes Canotilho50 expõe pensamento de fôlego, lecionando que  os 
direitos fundamentais recuperam o paradigma perdido – o paradigma 
liberal voltando a conceber-se, essencialmente, como direito de defesa; 
daí que os interesses do procedimento processo, no âmbito dos direitos 
fundamentais, radique não na narratividade participativa, típica do pro-
cedimento, mas no fato de os direitos fundamentais, concebidos como 
direitos de defesa, postularem materialmente (lado material) um espaço 
de autorealização e de liberdade de decisão procedimental/processual-
mente garantido perante os poderes públicos.

Pode-se concluir, dentro desse contexto legal e teórico, que o direi-
to de defesa – por seu conjunto de garantias constitucionais – é o ins-
trumento pelo qual se materializa a cidadania e se preserva a dignidade 
humana do cidadão. Ademais, os direitos fundamentais constituem uma 
categoria jurídica constitucionalmente erigida e vocacionada à proteção 
da dignidade do ser humano, em todas as suas dimensões.

A realidade jurídica brasileira, contudo, mais especificamente a do 
Direito Processual Penal, ainda não consegue impingir efetividade aos 
preceitos constitucionais fundamentais basilares do cidadão na persecução 
penal, como, por exemplo, à assistência, imediata, de um defensor quando 
da sua prisão em flagrante, especialmente. milhares de pessoas são pressas 
no País, diariamente, nessa citada modalidade de prisão cautelar e a grande 
maioria delas, da efetiva prisão até a audiência de instrução e julgamento, 
não tem acesso pessoal ao defensor, seja porque lhe falta recurso financeiro 
para constituir um, seja porque a Defensoria Pública não dispõe de defen-
sores e estrutura material suficiente para atender toda demanda.

49 ARAÚJO, Luis Alberto David. Op. cit., p. 101.
50 CAnOtiLHO, José Joaquim gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. 1.ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 74.
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Esse absurdo se agrava ainda mais, quando o preso, temendo repre-
sálias, desconfiado do sistema policial ou confuso quanto à sua autode-
fesa, declara nos autos de prisão em flagrante que ele somente falará em 
juízo; ou, ainda, deixa o cidadão preso de assinar as peças dos autos, in-
clusive o seu interrogatório (CPP, artigo 304), por não lhe ser permitido 
à leitura do conteúdo materializado nos autos; além de outros motivos.

Por tudo isso e muito mais é que determinados órgãos do poder 
estatal, há muito, sobretudo na esfera penal, vive a negligenciar os 
mencionados princípios e garantais fundamentais do cidadão, levan-
do-o a julgamento e na grande maioria dos casos condenando-o sob a 
retórica de que o nosso sistema penal e processual penal é, na pratica, 
democrático e justo.

Infelizmente, somos obrigados a admitir que, na prática, os direitos 
e garantias constitucionais, em especial os da plenitude e amplitude de 
defesa (CF, artigo 5.º, XXXvIII, a, e Lv, respectivamente), corolários 
do devido processo legal e instrumentos preservadores da dignidade 
humana, são inatingíveis para o cidadão, preso ou não, e carente de 
recursos financeiros.

Quanto ao princípio da prevalência dos direitos humanos, artigo 
4.º, II, da Lei Maior, pelo qual o Brasil rege-se nas relações interna-
cionais, depreende-se que, tal qual a dignidade humana, ele também é 
abrangente, cumprindo um papel substancial, especialmente no campo 
penal, com relação aos processos de extradição, prisão e acusação de 
estrangeiro, pedidos de asilo político, assistência ampla aos brasileiros 
que estão em outros países, etc.

3.6. DEFESA TéCNICA E AUTODEFESA

No processo penal, a defesa apresenta-se sob dois aspectos: defesa 
técnica e autodefesa.

Reconhecendo o Estado que o cidadão (suspeito, indiciado, acusa-
do ou em prisão provisória ou definitiva) é sujeito de direito, garantin-
do-lhe assim o direito de defesa, por meio de um conjunto de normas já 
vistas, cabe ao Estado também garantir ao mesmo cidadão a assistência 
jurídica de um profissional do direito habilitado – a defesa técnica – 

para defender-lhe efetivamente, ou seja, materializar todo o acervo nor-
mativo colocado ao seu dispor.

E para dar efetividade a esse direito de defesa a Constituição da 
República reconheceu como funções essenciais à justiça, além do Mi-
nistério Público (artigo 127) e Advocacia Pública (artigos 131 e 132), 
Advocacia (artigo 133) e a Defensoria Pública (artigo 134),51 incumbin-
do a esta última Instituição promover o acesso à justiça, nos termos do 
seu artigo 5.º, LXXIv.

A cada uma dessas funções foi reservada uma tarefa, uma rele-
vante missão, a qual é regida por leis infraconstitucionais específicas: 
Ministério Público da União, Lei Complementar n.º 75/1993; Minis-
tério Público dos Estados, Lei n.º 8.625/1993; Advocacia Pública, Lei 
Complementar n.º 73/1993; Advocacia, Lei n.º 8.906/1994; Defensoria 
Pública, Lei Complementar n.º 80/1994.

Em nosso sistema jurídico, o direito de defesa do cidadão defen-
dido, também no Processo Penal, é exercido através dos membros da 
Advocacia e da Defensoria Pública, os quais foram habilitados para 
tanto após aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
(Lei n.º 8.906/1994, artigo 8.º, Iv) e em concurso público de provas ou 

51 Constituição Federal, artigo 127: “O Ministério Público é instituição permanente, es-
sencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.

 Constituição Federal, artigo 131: “A Advocacia-Geral da União é a instituição que, 
diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extraju-
dicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico 
do Poder Executivo”.

 Constituição Federal, artigo 132: “Os Procuradores dos Estados e do Distrito Fede-
ral, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de 
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as 
suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas 
unidades federadas”.

 Constituição Federal, artigo 133: “O advogado é indispensável à administração da 
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos 
limites da lei”.

 Constituição Federal, artigo 134: “A Defensoria Pública é instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em 
todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIv”.
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de provas e título para a carreira de defensor público (CF, artigo 37, II), 
respectivamente.

Destarte, no Processo Penal dá-se o nome de defensor aquele ope-
rador do direito (advogado ou defensor público) que nessa área da ci-
ência jurídica defende os interesses do cidadão a qualquer instante em 
que sinta ameaçada a sua liberdade de locomoção ou de ir vir. Aliás, é 
com a denominação “Do Acusado e seu Defensor” (artigo 259), que o 
Código de Processo Penal inaugura o Capítulo III, do seu Título vIII. 
Importante ainda frisar, que expressão defensor é adotada também, ex-
clusivamente, pela sobredita Convenção Americana sobre Direitos Hu-
manos, em especial nos artigos 7.º e 8.º.

Nota-se, portanto, que todo esse conjunto de normas criou uma 
defesa técnica, e isso, sobretudo, para que, na lição de José Frederi-
co Marques, “exista perfeito equilíbrio e igualdade processual entre a 
acusação e defesa”. E conclui o autor: “necessário é que esta tenha um 
órgão técnico para opor-se ao Ministério Público”.52

A regra em nosso sistema processual penal – e isso é regra nos sis-
temas jurídicos de outros países – é que o cidadão defendido constituía 
(contrate com recursos financeiros próprios) um defensor para exercer 
seu direito de defesa. Caso ele não possua tais condições, lhe é assegu-
rado um defensor público ou dativo, nomeado pelo juiz do feito,53 para 
promover a sua defesa na ação penal em curso.

Esse sistema possui, na realidade, quatro tipos de defensores, res-
saltando, contudo que a função de curador (do revogado artigo 262, 
do CPP), então exercida por defensor, foi extinta pelo artigo 5.º, do 
Código Civil em vigor (Lei n.º 10406/2002), que fixou a maioridade 
civil em 18 anos:

(i) Defensor constituído (CF, artigo 133; CPC, artigo 39, e Lei n.º 
8.906/1994), que é a regra geral, é aquele contratado pelo cidadão, ou 
alguém de sua família, para bem defendê-lo. Este defensor é o de con-
fiança do defendido.

52 MARQUES, José Frederico, Op. cit., p. 153.
53 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8.ª ed. rev., atu-

al. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 562: “a nomeação de defensor 
público ou dativo ao acusado é ato exclusivo do magistrado”.

(ii) Defensor público (CF, artigo 134 e Lei Complementar n.º 
80/1994), é aquele remunerado pelo Estado para defender os direitos 
do cidadão que não possui condições ou não quis constituir um defen-
sor particular.

(iii) Defensor dativo (Lei n.º 1.060/1950, artigos 1.º e seguintes, e 
CPP, artigo 263), é aquele nomeado pelo juiz da causa para patrocinar 
a defesa do cidadão acusado, quando não se tem disponibilidade ou 
suficiência de defensor público para defendê-lo. Uma vez nomeado, ele 
é investido, também, das mesmas prerrogativas do defensor público, 
como intimação pessoal dos atos processuais e prazo em dobro, além 
daquelas previstas no artigo 7.º, da Lei 8.904/1994.

(iv) Defensor ad hoc, é aquele nomeado, unicamente, para o ato.

Quanto ao defensor ad hoc, a nosso sentir, deve ser evitada, ao 
máximo, a sua nomeação pelo magistrado, pois ele, raramente, dispõe 
de tempo suficiente para analisar o processo e exercer a defesa na sua 
plenitude e o contraditório, como exige o mandamento constitucional. 
Não obstante isso, a presença desse defensor à audiência ou julgamen-
to, na qualidade de ad hoc, convalida os atos processuais praticados, os 
quais só são anulados se comprovado o prejuízo do acusado.

Entende-se também ser recomendável ao juiz que contenha, o 
quanto for possível, a substituição constante do defensor público ou 
dativo, evitando assim que o cidadão defendido  tenha inúmeros de-
fensores durante a tramitação do feito penal e, por vezes, com teses 
distintas ou antagônicas.

O Defensor não é parte no processo. Sua função é a de assistir 
tecnicamente o cidadão investigado ou acusado nos autos, bem como 
acompanhar o zelo de sua integridade física e moral no cárcere. Trata-se 
de representação sui generis, por que o defensor zela pelos interesses do 
representado, mesmo contra a vontade deste.

vicenzo Manzini,54 por sua vez, ensina que a função do defensor é 
intervir no processo penal para desempenhar uma função de assistência 
jurídica em favor dos direitos e demais interesses legítimos de um sujeito 

54 MANzINI, vicenzo. Tratado de derecho precessal penal. Buenos Aires: Ediciones 
Jurídicas Europa-América, 1951. t. II. p. 575-576.
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processual na aplicação de uma finalidade do interesse público e não 
somente para o patrocínio do interesse particular.

Seja qual for o tipo de defensor, que venha atuar no processo penal 
em prol do cidadão defendido, é indispensável a sua presença (CPP, 
artigo 261), sob pena de nulidade, a teor do artigo 564, III, c, do mesmo 
estatuto processual.

Além de ser indispensável, o defensor tem ainda a obrigatoriedade 
legal de exercer o seu ministério, ou seja, a defesa técnica, bem como lhe 
é vedado o abandono da causa (CPP, artigos 264 e 265),55 sem a justifi-
cativa plausível. Isso porque, consoante posição de Aury Lopes Júnior:56

Na atualidade, a presença do defensor deve ser concebida como um 
instrumento de controle de atuação do Estado e de seus órgãos no 
processo penal, garantindo o respeito à lei e a justiça. Se o processo 
penal deve ser um instrumento de proteção dos direitos fundamen-
tais do sujeito passivo, o defensor deve ajusta-se a esse fim, atuando 
para sua melhor consecução. Está intimamente vinculado ao direito 
fundamental da salvaguarda da dignidade humana, obrigando o de-
fensor a uma atividade unilateral, somente a favor daquele por ele 
defendido. O defensor unicamente tem que vigiar o processo penal 
para evitar infrações da lei ou injustiças contra seu cliente, sem, é 
claro, atuar fora da legalidade.

vale destacar, todavia, que o cidadão investigado ou acusado, de 
igual forma, exerce a sua própria defesa. No nosso sistema processual 
penal, isso se dá por meio do seu interrogatório (CPP, artigos 6.º, v, 
185, e 304), que é denominada pela doutrina de autodefesa.57

55 Código de Processo Penal, artigo 264: “Salvo motivo relevante, os advogados e soli-
citadores serão obrigados, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, a prestar 
seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo Juiz”.

56 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, p. 187.
57 MARQUES, José Frederico. Op. cit. p. 298, de forma mais precisa, leciona que a 

autodefesa é a defesa particular acusado... Guilherme de Souza Nucci, op. cit., p. 
400, no mesmo sentido, conceitua o interrogatório judicial como “ato processual que 
confere a oportunidade ao acusado de se dirigir diretamente ao juízo, apresentado 
sua versão defensiva fatos que lhe foram imputados pela acusação, podendo inclu-
sive indicar meios de prova, bem como confessar, se entender cabível, ou mesmo 
permanecer em silêncio, fornecendo apenas dados de qualificação”.

Diferentemente da defesa técnica, a qual não se pode renunciar,58 
a autodefesa é renunciável, não podendo lhe ser imposta ao cidadão 
defendido. isso não significa, contudo, que o magistrado pode dispensá-
la, haja vista que o cerceamento da autodefesa – mutilando a possibi-
lidade de o acusado colaborar com seu defensor e com o juiz para a 
apresentação de considerações defensivas – pode resultar no sacrifício 
de toda a defesa.59

Como ressaltado acima, a Instituição Defesa é a reunião da defesa 
técnica e da autodefesa, e para que ela seja, efetivamente, ampla e plena 
o Código de Processo Penal assegura ao defensor o direito de entrevista 
reservada com o cidadão defendido (artigo 185, § 2.º), antes de este 
exercer ou não a autodefesa, isto é, de ser interrogado.

Hoje, não mais subiste a “faculdade” da presença do defensor no 
interrogatório judicial do cidadão acusado, senão a sua obrigatoriedade, 
por conta do disposto no artigo 185, caput, da lei processual penal. Sob 
a nossa ótica, para se atingir a perfeita harmonia com Lei Fundamental 
(artigo 5.º LXIII), melhor seria que no interrogatório policial o cidadão 
também pudesse gozar da defesa técnica, seja por defensor público ou 
constituído, pois também no inquérito policial, tal qual no processo, ele 
pode defender-se amplamente.60

Cumpre salientar, que a autodefesa compõe-se de duas facetas subs-
tanciais, cujas quais devem ser rigorosamente observadas: o direito de 
audiência e o direito de presença. O primeiro traduz-se na possibilidade 
de o cidadão defendido influir na formação do convencimento do ma-
gistrado por meio do interrogatório. O segundo manifesta-se pela opor-
tunidade dele posicionar-se a todo instante, via defesa técnica, sobre o 
conteúdo investigado, as afirmações acusatórias e as provas produzidas.

Oportuno lembrar, ainda, que em alguns casos a lei confere ao pró-
prio cidadão, por vezes de forma concorrente com o seu defensor, a 
faculdade de postular direitamente ao juiz, como, por exemplo, a in-
terposição de recursos (CPP, artigo 577), o pedido de revisão criminal 
(CPP, artigo 623), a impetração de habeas corpus (CPP, artigo 654), a 

58 Código de Processo Penal, artigo 26: “Nenhum acusado, ainda que ausente ou fora-
gido, será processado ou julgado sem defensor”.

59 GRINOvER Ada Pellegrini. Novas tendências do direito processual, p. 11.
60 LOPES JÚNIOR, Aury. Op. cit., p. 570. 
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iniciativa para os procedimentos na execução penal (Lei n.º 7.210/1984, 
artigo 195).61

A inobservância do exercício da autodefesa na esfera judicial, ou 
seja, a supressão do interrogatório do cidadão acusado – ato processual 
penal indispensável – resulta em nulidade absoluta da ação penal, nos 
termos do artigo 564, III, d, do Código de Processo Penal, além de gra-
víssima ofensa ao Estado Democrático e de Direito.

Não obstante isso, a participatividade do defendido, via autode-
fesa, deve ser efetiva, contribuindo ele amplamente para a busca da 
verdade real, por meio do conjunto normativo colocado ao seu dis-
por. Entretanto, o cidadão defendido pode optar por não exercer a sua 
autodefesa, inclusive silenciando (CF, artigo 5.º, e CPP, artigo 186, 
caput), uma vez que pode permanecer não só calado, mas também 
inerte ou desinteressado à investigação policial ou à ação penal, não 
podendo lhe ser atribuído qualquer prejuízo por essa inércia, já que 
a norma processual penal impõe ao Estado o ônus probatório (CPP, 
artigo 156).

Havendo colidência de defesa, conflito entre as teses argüidas pela 
defesa técnica e a autodefesa, deve o juiz apreciar todas elas, expondo 
os devidos fundamentos jurídicos, sob pena de nulidade, tendo em vista 
a garantia ampla-plenitude de defesa. Exceto no caso de interposição de 
recursos, em que o defensor opta por interpô-los e o cidadão defendido 
desiste expressamente de recorrer, deve prevalecer à posição da defesa 
técnica, sobretudo por razoabilidade.62

Entretanto, em se tratando de defesa perante o Tribunal do Júri, o 
razoável, o mais ponderável, é que o defensor constituído renuncie os 
poderes que lhes foram outorgados por procuração, ou que o defensor 
nomeado pelo juiz decline da nomeação, uma vez que o conflito de te-
ses, perante os jurados (juízes leigos), muito mais prejudica o cidadão 
defendido do que lhe favorece. Essa é saída mais viável para situação, 
caso não se chegue a um consenso, devendo o magistrado ficar atento e 
procurar evitar prejuízos para o cidadão acusado.

61 GRINOvER Ada Pellegrini; gOmES FiLHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, 
Antonio Scarance, As nulidades no processo penal. p. 73.

62 Idem, ibidem, p. 84-85.

Tanto a defesa técnica como a autodefesa, ambas compondo a Ins-
tituição Defesa, são garantias constitucionais e devem ser muito bem 
observadas, seja no plano da investigação policial, seja no âmbito da 
ação penal, materializando-se assim a verdadeira democracia proces-
sual penal.

Cumpre salientar, ainda, que a participação efetiva do cidadão de-
fendido, tanto no inquérito policial como no processo penal (CPP, arti-
gos 14, 185 e seguintes, 189, 192, 457, caput, e § 2.º, v. g.), dá concre-
tude aos princípios, direitos e garantias constitucionais aqui analisadas. 
Ademais, concretizar o atual texto constitucional tem sido o principal 
desafio dos operadores do direito.

3.7.  A AmPLA DEFESA TéCNICA NECESSáRIA  
E INDECLINáVEL

Conforme salientado nos tópicos anteriores, a ampla-plena defesa 
é garantia constitucional – decorrente do devido processo legal63 para 
salvaguardar bens jurídicos relevantes e princípios fundamentais – e o 
seu exercício se dá por meio de uma defesa técnica efetiva, que é exer-
cida pelo profissional do direito denominado pela lei processual penal 
de defensor (CPP, artigo 259).

É ela necessária, não apenas por imposição do imperativo cons-
titucional (CF, artigo 5.º, incisos XXXvIII, a, LIv, Lv, LXIII) e in-
fraconstitucional (CPP, artigo 261), mas sobremaneira porque não se 
alcança um processo justo, num Estado Democrático de Direito, sem 
a devida garantia paritária e de tratamento processual. Portanto, só 
existe justo e devido processo se o cidadão defendido desfrutar de 
condições técnicas efetivas e de instrumentos legais eficientes para  

63 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasi-
leiro, p. 75: “A garantia constitucional do devido processo legal, especificada ao 
processo penal (devido processo penal), reclama para a sua efetivação, como visto, 
que o procedimento em que este se materializa observe, rigorosamente, todas as 
formalidades em leis prescritas, para o perfeito atingimento de sua finalidade solu-
cionadora de conflitos de interesse socialmente relevante, quais sejam o punitivo e o 
de liberdade”.  
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reagir às pretensões do Estado-acusador. Nesse sentido, assinala Mar-
co Antonio Marques da Silva:64

A ampla defesa é um corrolário do processo como modo de ga-
rantia individual. A defesa, tal como a ação, é também um direito 
constitucional e processualmente garantido. Desse modo, como no 
processo a acusação é exercida por um órgão que possui conheci-
mento técnicos-jurídicos, também ao acusado deve ser proporcio-
nada idêntica oportunidade de se ver representado em juízo por 
quem tenha igual formação a do órgão de acusação, sob pena de 
violar-se o tratamento paritário que é uma imposição do devido 
processo legal.

Seguindo essa mesma linha de entendimento sobre o tema em co-
mento, Antonio Scarance Fernandes 65 deixa assente que não se pode 
imaginar defesa ampla sem defesa técnica, essencial para garantir a pa-
ridade de condições, já que o Ministério Público é composto de mem-
bros qualificados, devendo, portanto, no outro pólo da ação penal estar 
o cidadão amparado por um defensor.

Nesse contexto, é impossível declinar ou renunciar a defesa téc-
nica, seja ela ampla ou plena. Do outro lado, como visto, o nosso or-
denamento jurídico veda a renunciabilidade do direito a um defensor, 
é o que reza a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 
8.º, 2, e.66

Somente através dessa defesa técnica, necessária e indeclinável, é 
possível assegurar, efetivamente, o contraditório desejado.67

64 SILvA, Marco Antonio Marques da. Op. cit., p.20. 
65 FERNANDES, Antonio Scanrance. Processo penal constitucional, p. 258. Nesta 

mesma obra, assinala o autor que essa necessidade de defesa atinge a todos os acusa-
dos, inclusive os revéis. p. 259.

66 Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 8.º, 2, e: “direito irrenunciá-
vel de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, 
segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear 
defensor dentro do prazo estabelecido pela lei”

67 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Princípios fundamentais do processo penal. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. p. 82: “O essencial ao processo é que as par-
tes sejam postas em condições de se contrariarem... O contraditório é, pois, em resu-
mo, ciência bilateral dos atos e termos processuais e possibilidades de contrariá-los”.  

3.8. EFETIVIDADE DE DEFESA E DEFESA DEFICIENTE

Apesar de o cidadão gozar de um conjunto de direitos e garan-
tias, supramencionadas, que lhes assegura os meios ou instrumentos 
indispensáveis a permitir sua reação notadamente no processo penal, 
e se afirmar como cidadão – logo sujeito de direito –, é preciso ter em 
mente que, sobretudo as ações defensivas praticadas em seu proveito, 
não podem ser elas exercidas simplesmente, como um mero exercício 
aparente e desinteressado tão somente a ratificar atos de investigação ou 
processuais, enfim, desprovidas de efetivação.

Muito pelo contrário. Não é de agora, que a doutrina vem construin-
do um pensamento contemporâneo, e de fôlego, no sentido de que a Lei 
Fundamental, especialmente, exige que o cidadão investigado ou acusa-
do seja defendido de forma efetiva. E a defesa técnica, sobremodo, é que 
tem esse honroso papel, até porque é ele quem orienta a autodefesa.

às vezes, é comum notar, no cotidiano forense ou nas lides penais, 
que a autodefesa é mais efetiva do que a defesa técnica, e vice-versa. 
Quando na realidade, tal efetividade deve partir de ambos ou de seu 
conjunto, ou seja, da Instituição Defesa.

Pouco importa qual o tipo defensor, constituído, público, etc., que 
patrocina a defesa do cidadão. A aceitação do patrocínio da defesa, por 
quaisquer dos citados defensores, implica no compromisso constitu-
cional de proporcionar ao cidadão defendido a melhor e possível de-
fesa no processo penal. A nosso sentir, isso é o mínimo que o defensor 
pode fazer e o papel mais nobre que ele pode desempenhar em prol da 
pessoa defendida.

O defensor não é uma figura decorativa no processo ou um “rati-
ficador” de atos processuais, simplesmente.  Ele é meio pelo o qual o 
cidadão defendido irá materializar todas suas garantias constitucionais, 
de forma plena, reagindo à ação estatal que venha constranger bem ju-
rídico substancial, no caso, a sua liberdade.

Mais a frente, o mesmo autor concluiu: “praticamente o princípio do contraditório se 
manifesta na ação penal pela ciência tempestiva dada ao imputado de todas as cargas 
judicialmente contra ele acumuláveis. isso significa que o réu não deve ser processa-
do sem citação e sem termo para contrariedade”. p. 107. 
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A esse respeito, pondera Antonio Scarance Fernandes que:68

Além de necessária, indeclinável, plena, a defesa deve ser efetiva, 
não sendo suficiente a aparência de defesa.
O fato de ter o réu defensor constituído, ou de ter sido nomeado ad-
vogado para a sua defesa, não é suficiente. É preciso que se perceba, 
no processo, atividade efetiva do advogado no sentido de assistir o 
acusado. De que a adiantaria ao réu o defensor que não arrolasse 
testemunha, não reperguntasse, oferecesse alegações finais exagera-
damente sucintas, sem análise da prova, e que, por exemplo, culmi-
nasse com o pedido de Justiça? Há alguém que foi designado para 
defender o acusado, mas a sua atuação é tão deficiente que é como 
defensor houvesse. Também nestes casos a causa deve ser anulada 
por falta de defesa.
Com mesma finalidade de se garanti defesa efetiva, não se pode admi-
tir que o mesmo advogado patrocine em juízo a defesa de dois réus 
quando as teses destes são colidentes.

Do ponto de vista da dignidade humana, esse mesmo autor conclui, 
em outra obra, que o processo penal somente se justifica se for veículo de 
realização da Justiça, da asseguração do bem, da pacificação social, sendo 
essas as últimas finalidades. Ele será mais efetivo quanto mais conseguir 
realizar esses objetivos, os quais somente se concretizam se ele conseguir 
conjugar de forma equilibrada os interesses do Estado na perseguição de 
autores de crimes e dos acusados na defesa de sua liberdade.69

Na realidade, a desejada efetividade defensiva dá-se, sobretudo, com a 
promoção necessária das inúmeras medidas legais em favor do defendido, 
como, por exemplo: requerimento de diligência na investigação criminal  

68 FERNANDES, Antonio Scanrance. Processo penal constitucional, p. 262-263. No 
mesmo passo, Luiz Flávio Gomes e valério de Oliveira Mazuolli, In Comentário à 
convenção americana sobre direito humanos, p. 109-110: “A defesa técnica, como 
se sabe, é indispensável. De outro lado, não é qualquer defesa técnica que é válida... 
A defesa técnica, como se vê, deve ser efetiva. A defesa não pode ser só nominal 
(formal), senão uma verdadeira defesa, que pressupõe independência, suficiência, 
competência, gratuidade, plenitude e oportunidade”. José Cirilo de vargas in Pro-
cesso penal e direitos fundamentais, p. 182, comunga desse mesmo entendimento.  

69 FERNANDES, Antonio Scarance. Efetividade, processo e dignidade humana, In 
“Tratado Luso-Brasileiro da dignidade humana”, p. 583.

(CPP, artigo 14); a presença de defensor no interrogatório (CPP, artigo 
185), acareação (CPP, artigo 229); defesa preliminar, com a exposição 
de preliminares, teses, rol de testemunhas (CPP, artigos 396, 396-A); 
interrogatório ao final da instrução (CPP, artigo 400); diligências im-
prescindíveis (CPP, artigo 404); alegações finais orais ou memoriais 
(CPP, artigo 403, 404, § único); interposição fundamentada de recur-
sos (CPP, artigo 577); revisão criminal (CPP, artigo 621); impetração 
de habeas corpus (CF, artigo 5.º, LXvIII, e CPP, artigo 647); impe-
tração de mandado de segurança (CF, artigo 5.º, LXIX); sustentação 
oral (Código de Processo Civil, artigos 554 e 565); Reclamação (Lei 
n.º 8.038/1990, artigo 13).

Comentando a recente reforma processual penal, também no que 
tange a defesa efetiva do acusado, Walter Nunes da Silva Júnior70 sa-
lienta que esse tema foi “uma das preocupações da Comissão de Re-
forma foi redefinir a defesa no processo penal, dentro do contexto do 
sistema acusatório e do princípio da ampla defesa, no arcabouço de um 
sistema democrático”.

A necessidade da defesa efetiva não é só uma visão doutrinária ou 
jurisprudencial,71 mas principalmente uma obrigação legal do defensor. É 
o que se vislumbra do disposto do Código de Processo Penal, artigo 497, 
v, que autoriza o magistrado nomear defensor acusado quando considerá-
lo indefeso. tem-se aí o controle jurisdicional da eficiência da defesa.

Ressalte-se, contudo, que o citado dispositivo legal refere-se aos 
processos do Tribunal do Júri (CPP, artigos 406 a 497); todavia, esse re-
ferido controle jurisdicional, pode ser aplicado aos demais procedimen-
tos processuais penais (ordinário, sumário, sumaríssimo e especial), 

70 SILvA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal. Rio de Janei-
ro: Renovar, 2009. p. 117.

71 Nota: assim já decidiu o STF: “Defesa – Gravidade do crime. Quanto mais grave o 
crime, deve-se observar, com rigor, as franquias constitucionais e legais, viabilizan-
do-se o direito de defesa em plenitude. Processo penal – Júri – Defesa. Constatado 
que a defesa do acusado não se mostrou efetiva, impõe-se a declaração de nulidade 
dos atos praticados no processo, proclamando-se insubsistente o veredicto dos ju-
rados. Júri – Crimes conexos. Uma vez afastada a valia do júri realizado, a alcan-
çar os crimes conexos, cumpre a realização de novo julgamento com a abrangência 
do primeiro. (HC 85969, Relator(a): min. marco Aurélio, Primeira turma, j. em 
04/09/2007, RTJ vol. 203-03, p.1106)”.
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caso o juiz não consiga suprir a deficiência defensiva, por exemplo, 
buscando a prova de ofício (CPP, artigo 156,). Tal aplicabilidade dá-se 
pela a ausência de outra disposição legal sobre o tema, de modo que 
cabível a interpretação analógica, por força do CPP, artigo 3.º.

no intuito de tentar coibir a deficiência defensiva, o Supremo tri-
bunal Federal editou a Súmula 523 com a seguinte ementa: “no pro-
cesso penal, a falta de defesa constituiu nulidade absoluta, mas a sua 
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.72

Como se vê, a defesa deve ser sempre exercida de forma efetiva 
por imposição constitucional, não tendo lugar no nosso sistema jurí-
dico penal em particular, também com amparo na norma fundamental, 
à ineficiência defensiva, que se corporifica naquelas defesas aparentes 
exercidas no cotidiano da justiça penal.

Por outro lado, não se pode omitir isso, o Poder Judiciário tem evi-
tado muito anular processo que apresente essa ausência de defesa efeti-
va, sobretudo em se tratando de acusações de graves práticas delitivas 
(crimes hediondos, v. g.) ou que repercutiu na mídia.

Os próprios agentes estatais, por vezes, concorrem para essa inefici-
ência defensiva quando criam obstáculos para que o acusado tenha acesso 
ao seu defensor, e vice-versa, bem como acesso aos autos, além de indefe-
rir pedido de diligência ou de produção de provas, tidas pela defesa como 
essenciais. E, posteriormente, quando é alegada a nulidade por cercea-
mento ou dificuldade de exercício de defesa, a justiça penal, embasada no 
artigo 563, do CPP, diz não ter havido prejuízo no caso em concreto.

Peter Adreas Ferenczy,73 autor de obra específica e corajosa sobre o 
tema da defesa dativa, por ele considerada como um frágil elo no processo 

72 OLIvEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 10.ª ed. atual. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 399, expõe uma questão interessante: “No entanto, a 
questão da deficiência é das mais complexas, pois, em princípio, quem poderá aferir 
de sua insuficiência, nos termos da Súmula, é a mesma pessoa de que se espera a 
alegação de nulidade, isto é, o defensor, na medida em que a matéria somente seria 
submetida ao órgão jurisdicional por meio de recurso voluntário. Ocorre que seria 
justamente o defensor responsável técnico pela insuficiência da defesa, parecendo-
nos bastante provável que ele se disponha a demonstrar a sua atuação deficiente”. no 
mesmo passo, Guilherme de Souza Nucci, op. cit., p. 833.  

73 FERENCzy, Peter Andréas. Defesa dativa: o elo frágil da relação processual penal: 
Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 51.

penal, alerta que a carência de recursos financeiros por parte do acusado 
também pode lhe gerar uma defesa ineficiente. E isso é uma realidade, 
posto ser os investimentos no Ministério Público, órgão acusador estatal, 
infinitamente superior àqueles investidos na Defensoria Pública do Esta-
do, desrespeitando, inclusive, o princípio da proporcionalidade.

Os modelos de politicas jurídicas e criminais dos governos esta-
duais e federal são determinantes para tais investimentos. Destarte, é 
preciso se investir muito mais na defesa pública do cidadão acusado 
– haja vista que a grande maioria dos acusados no Brasil é defendida 
dativamente – para se alcançar a tão sonhada efetividade defensiva.

É preciso, sobremaneira na prática, equilibrar as forças entre a acu-
sação e defesa, pois, do contrário, continuar-se-á deixando transparecer 
que a defesa do cidadão carente de recursos é menos efetiva do que a 
da daquele que possui recursos para investir na sua defesa penal. Na 
atualidade, é o que acontece. Em processos semelhantes, acusados que 
financiam sua defesa conseguem atingir tal efetividade, ao passo que 
aquele que é patrocinado pela defensoria estatal tem muito mais dificul-
dade de alcançar isso.

No entanto, Berenice Maria Gianella,74 tecendo comentário sobre 
esse assunto, pondera que “a efetividade ou não da defesa é que levará 
ao reconhecimento de sua deficiência e, eventualmente, à declaração de 
nulidade do processo ou de alguns de seus atos, se tal deficiência tiver 
sido de tal ordem que maculou a garantia da ampla”.

Depreende-se desse contexto que, na prática, o Direito Processual 
Penal, para o cidadão defendido, não é assim tão democrático como 
deveria ser.

3.9. DIREITO DE PROCURAÇÃO E ESCOLhA DO DEFENSOR

O direito de procuração75 do cidadão – constituição de advogado 
como defensor – está previsto em diferentes leis, quais sejam: artigos 

74 GIANELLA, Berenice Maria. Assistência jurídica no processo penal: garantia para 
a efetividade do direito de defesa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p.118. 

75 Nota: na verdade, trata-se de celebração de contrato de mandato, com sérias im-
plicações no âmbito cível para quem descumpri-lo, notadamente para o defensor, 
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653 a 692, do Código Civil; 33 a 40, do Código de Processo Civil; e 5.º, 
caput, parágrafos 1.º, 2.º e 3, da Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Ordem 
do Advogados e da OAB).

Destarte, o artigo 266 do Código de Processo Penal, também ga-
rante essa constituição de defensor, todavia, sem a necessidade do for-
mal instrumento de mandato, ou seja, da procuração, bastando apenas 
ao cidadão defendido deixar consignado no termo de interrogatório que 
determinado defensor irá defendê-lo naquela ação penal.

O cidadão acusado goza ainda do direito de escolher o defensor 
de sua confiança (CPP, artigo 263), isso em qualquer fase processual, 
desde que arque com os honorários do operador do direito contratado.

vale ressaltar, que o defendido pode substituir o defensor consti-
tuído por outro, revogando os poderes outorgados, independentemente 
do pagamento de eventuais honorários advocatícios devidos. Em outras 
palavras, o cidadão não está preso ao defensor que contratou só porque 
lhe deve honorários. Este dispõe de ações judiciais cíveis (monitória, 
executória de título extrajudicial, v. g.) para exigir eventual crédito, sem 
que isso tenha qualquer reflexo na ação penal em curso.

Por ser uma relação de confiança, acentua Fernando Scaran-
ce Fernandes,76 é importante que se assegure ao réu (cidadão), como 
derivação do direito à defesa técnica, a possibilidade de escolher seu 
defensor, porque a relação que deve se estabelecer entre os dois é de 
recíproca confiabilidade.

3.10. DIREITO A NÃO AUTOINCRImINAÇÃO

Dentre outras garantias constitucionais, adotadas pelo sistema pro-
cessual penal vigente, está a do direito ao silêncio (CF, artigo 5.º, LXIII, 
e artigo 8.º, 2, g, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). 
Dessa cláusula, se extrai, portanto, ser garantido ao investigado ou 
acusado não produzir prova contra si mesmo ou de se autoincriminar, 

advogado, que ocasionar prejuízos ao constituinte defendido, como, por exemplo, 
perda de prazos processuais, cabendo aí à devida reparação dos danos, nos termos do 
artigo 186, do Código Civil.

76 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, p. 263.

negando-se a doar ou fornecer material biológico aos agentes do Esta-
do, em especial para exames forenses.

nesse sentido, a doutrina pátria de fôlego é uníssona quanto a fiel 
observância e efetividade desses preceitos constitucionais basilares, 
cujos quais são indispensáveis ao Estado Democrático e de Direito. 
Note-se:

Antonio Magalhães Gomes Filho,77 assevera que o direito ao silên-
cio não esgota, contudo, as implicações da garantia contra a autoin-
criminação, pois a exigência de que o Estado comprove a culpa do 
acusado acima da dúvida razoável afasta igualmente a possibilidade 
de exigir-se uma cooperação do mesmo para obtenção das provas 
incriminadoras. Assim, o fornecimento de documentos, de material 
gráfico, de sangue, a participação na reprodução simulada dos fatos, 
etc., segundo as circunstâncias, podem também estar compreendidos 
na esfera de proteção do indivíduo.

No mesmo passo, é o pensamento de Antonio Scarance Fernan-
des78 que já era sensível à evolução da doutrina brasileira no sentido de 
extrair da cláusula da ampla defesa e de outros preceitos constitucio-
nais, como o da presunção de inocência, o princípio de que ninguém é 
obrigado a autoincriminar-se, não podendo o suspeito ou acusado ser 
forçado a produzir provas contra si mesmo.

Rogério Lauria Tucci,79 por sua vez, assevera também que, mais 
recentemente, as declarações supranacionais de direitos civis, políticos 
e humanos têm contemplado, expressamente, o direito de não autoin-
criminação, e consequentemente, ao silêncio. Assim é que o Pacto in-
ternacional sobre direitos civis e políticos, de Nova Iorque, expressa, 
no art. 14, 3, g, que toda pessoa à qual é imputada a prática de infração 
penal tem o direito de ‘não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a 
confessar-se culpada’, e a Convenção americana sobre direitos humanos, 

77 gOmES FiLHO, Antonio magalhães. Significados da presunção de inocência, In 
“Direito penal especial, processo penal e direitos fundamentais: visão Luso-Brasilei-
ra”. São Paulo: Quartier latin, 2006. p. 313-333.

78 FERNANDES, Antonio Scarance. Processual penal constitucional, p 262.
79 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasilei-

ro, p.305. 
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ou Pacto de São José da Costa Rica, no mesmo sentido proclama, no 
artigo 8.º, 2, g, o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, 
nem a declara-se culpada.

Gilmar Ferreira Mendes, cotejando o parágrafo 2.º, do artigo 5.º, 
da Carta da República,80 destaca que o parágrafo em questão dá ensejo 
a que se afirme que se adotou um sistema aberto de direitos fundamen-
tais no Brasil, não se podendo considerar taxativa a enumeração dos 
direitos fundamentais no Título II da Constituição. Essa interpretação é 
sancionada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Em outras palavras, apenas para que não paire qualquer dúvida, 
significa dizer que aqueles Pacto e Convenção sobreditos estão, há mui-
to, integrados ao nosso sistema jurídico, tanto que o entendimento dou-
trinário trilha nesse sentido. A posição jurisprudencial, por seu turno, 
tem prestigiado esse entendimento doutrinário, adotando a interpreta-
ção literal do texto legal.

O suposto autor do ilícito penal não pode ser compelido, sob pena de 
caracterização de injusto constrangimento, a participação simulada 
do fato delituoso.81

O privilégio contra a autoincriminação, garantia constitucional, per-
mite ao paciente o exercício do direito de silêncio, não estando, por 
essa razão, obrigado a fornecer os padrões vocais necessários a sub-
sidiar prova pericial que entende lhe ser desfavorável.82

A adesão, ou não, do indiciado ao ato de reconstituição de crime é 
decisão que se subordina a seu arbítrio, não à conveniência, ou mes-
mo necessidade, do condutor do inquérito.83

Dessa forma, do ponto de vista legal, doutrinário e jurisprudencial, 
não está o cidadão obrigado à auto se incriminar, devendo o Estado, por 
seus próprios meios investigatórios lícitos e de inteligência, produzir a 
prova que o aponta como autor de prática delitiva.

80 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p.270.
81 StF – HC n.º 69.026-DF – Rel. ministro Celso de mello – 1.ª t. – j. 10.12.91 – RtJ 

142/855. 
82 STF – HC n.º 83.096, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 18-11-03, DJ de 12-12-03.
83 tribunal de Justiça de São Paulo – RHC n.º 417.291-3/3, São Paulo, 2.ª Câmara 

Criminal, Rel. Cangaçu de Almeida, j. 02.06.2003, v. u., JUB 85/03.  

3.11.  O PODER JUDICIáRIO NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988

A Constituição Federal vigente, conforme já vimos, é à base de 
todo ordenamento jurídico pátrio, de maneira que ela além de nortear, 
também autoriza a aprovação e edição das demais normas infraconstitu-
cionais, bem assim a proposta de Emenda Constitucional. Todo Estado 
necessita de uma Constituição e enquadramento de sua existência, base 
e sinal da sua unidade, esteio de legitimidade e legalidade.84

Fixados os fundamentos do Estado Democrático de Direito no artigo 
1.º, cuidou o legislador Constituinte na seqüência, mais especificamente 
no artigo 2.º, de definir os três Poderes da União (Legislativo, Executivo e 
o Judiciário), enfatizando que os mesmos são harmônicos e independen-
tes entre si, encarregando-os, sobretudo, da aplicabilidade e eficácia das 
normas constitucionais (princípios e direitos e garantias), além de exercer 
o controle de constitucional das leis e dos atos jurídicos dos demais Pode-
res. É o Judiciário o Poder garantidor da Constituição dirigente.

Principia a Constituição com os atos do Poder Legislativo e em se-
guida pela autuação do Poder Executivo, para terminar nas decisões do 
Poder Judiciário, daí a lógica enumeração do aludido artigo 2.º. Dessa 
forma, se o Judiciário vem nominado por último, isso é porque ele se 
constitui não propriamente num aplicador do Direito-Lei, em sentido 
material, senão numa instância que vai dizer se aquele que elaborou 
a norma jurídica e o outro que a aplicou empiricamente (ou deixou 
de aplicar) agiu ou não da forma válida. O que, segundo Carlos Ayres 
Britto,85 já pressupõe um terceiro momento lógico na vida do Estado e 
do próprio direito, que é o julgamento, de modo que “é nessa formata-

84 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3.ª ed. (Reimpressão). Coim-
bra: Coimbra Editora, 1996. t. II. p. 13.

 Nota: Esse autor assinala ainda que, “em qualquer Estado, em qualquer época e 
lugar, encontra-se sempre um conjunto de regras fundamentais, respeitantes à sua 
estrutura, à sua organização e à sua atividade – escrita ou não escrita, em maior 
ou menor número, mais ou menos simples ou complexas. Encontra-se sempre uma 
Constituição como expressão jurídica do enlace entre pode e comunidade política ou 
entre sujeitos e destinatários do poder” (p. 13).

85 BRITTO, Carlos Ayres. Op. cit., p 108.
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ção institucional que o Judiciário se revela como instância especifica-
mente garantidora da efetividade dos comandos constitucionais”.

Ainda no pensar do citado constitucionalista,86 para que o Poder 
Judiciário possa desempenhar com autenticidade o seu estratégico ofí-
cio é necessário ele se “apetrechar da sobredita vontade da Constitui-
ção”, disponibilizando-se para ela com o fervor cívico profissional de 
que sabe que: (i) a Constituição que provém de uma Assembléia Nacio-
nal Constituinte eleita pelo voto popular é o mais legítimo dos diplomas 
jurídicos; (ii) essa tão legitimada Constituição de 1988 foi elaborada 
com o explícito desiderato de instituir um Estado democrático; (iii) o 
acesso a um Poder Judiciário independente é, em si mesmo, elemento 
conceitual do Estado de direito.

Enfatizando também o papel do Judiciário, André Ramos Tavares87 
deixa assente que este Poder é um dos atores responsáveis – ônus fun-
cional da magistratura – pela efetividade dos preceitos constitucionais, 
exercendo ele função jurisdicional (de dizer o direito), além do que, no 
Brasil, todo magistrado é um juiz constitucional.

É no Poder Judiciário, portanto, que os cidadãos exercem a garantia 
constitucional do direito à jurisdição, sendo este um dos mais relevan-
tes direitos subjetivos materiais conferidos pelo Estado. Essa jurisdição 
atua por meio do instrumento denominado de processo, de sorte que 
cabe ao Judiciário, diante de um conflito de interesses materializado 
no processo (penal ou civil), aplicar a vontade da lei, substituindo-se a 
atividade das partes.

Leciona João Mendes de Almeida Júnior,88 que é função própria e 
exclusiva do Judiciário dizer a lei existente aplicável a um fato ocorri-
do nas relações entre indivíduos (jus dicere), de modo que esse poder 
de julgar, o qual se denomina de jurisdição, é a causa final específica 
do Poder Judiciário. Prossegue esse autor destacando que a atividade 

86 Idem, ibidem, p. 109-112.
87 TAvARES, André Ramos. Curso de direito constitucional, p. 695.
 Nota: esse autor assinala também que nem toda jurisdição é exclusiva do Judiciário, 

na medida em que o Legislativo e o Executivo exercem jurisdição administrativa, 
assim como a jurisdição privada é admitida no direito pátrio pela arbitragem.  

88 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Direito judiciário brasileiro. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1960. p. 39-40.

do Judiciário brasileiro é uma força derivada da soberania nacional, de 
sorte que, neste sentido, é ele um poder político.

Essa jurisdição é definida no magistério de José Frederico marques 
como atividade que o Estado exerce, por meio do processo, para com-
por situação intersubjetiva litigiosa, dando a cada um aquilo que é seu, 
mediante a aplicabilidade do direito objetivo. Nisto reside à essência e 
substância desse poder jurisdicional. Destarte, prossegue citado autor, 
inexiste jurisdição sem processo, nem processo sem jurisdição, pois o 
processo é instrumento operacional da jurisdição, ao passo que esta é 
função do Estado, a qual somente é exercida através do processo.89

Na jurisdição penal – a de interesse do nosso tema – aplica-se o 
Direito Penal objetivo em conexão com a pretensão punitiva ou com 
uma pretensão baseada no direito de liberdade penal.90 Essa modalida-
de de prestação jurisdicional é exercida pelos juizes estaduais comuns, 
pela Justiça Militar estadual, pela Justiça Militar federal, pela Justiça 
Federal e pela Justiça Eleitoral.

Para vicente Greco Filho, em síntese,91 o processo constitucional-
mente estruturado atua como garantia indispensável contra o arbítrio 
do que realmente representa o Estado, devendo o Poder Judiciário dar 
efetividade a essa garantia.

Ademais, a própria Constituição da República tem no Judiciário 
também uma garantia, tanto que no seu artigo 5.º, XXXv, prevê que 
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito”. Com isso fica evidente que nem o Poder Legislativo nem o 
Poder Executivo (por meio de Midas Provisórias e Decretos) podem 
aprovar e editar normas tendentes a vedar o acesso à Justiça, individual 
ou coletivamente, sob pena de se desfigurar o Estado Democrático e de 
Direito constitucionalmente previsto, além de violar o princípio maior 
da separação dos poderes.

89 MARQUES, José Frederico. Op. cit., p. 222.
 Nota: observa o autor que o “conceito de jurisdição como atividade estatal para apli-

car a lei está, ainda, bastante difundido, mormente no processo penal na área do 
Direito Processual”. 

90 Idem, ibidem, p. 225.
91 gRECO FiLHO, Vicente. Tutela constitucional das liberdades. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 84.
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Sálvio de Figueiredo Teixeira, ao fazer à apresentação da obra92 que 
coordenou, com essa mesma temática, enfatizou que A Constituição Fe-
deral de 1988, não só prestigiou o Advogado e valorizou o Ministério 
Público, como também fortaleceu consideravelmente o Judiciário como 
Poder, seja outorgando-lhe autonomia administrativa e financeira, seja 
contemplando-lhe com um conjunto de princípios norteadores dos di-
reitos, deveres e responsabilidades dos magistrados, seja ao instrumen-
talizar melhor o cidadão com a ampliação das vias de acesso à tutela ju-
risdicional. Conclui o aludido autor, afirmando que o Judiciário, dentro 
desse contexto, passou a participar de forma efetiva da vida nacional, 
ocupando inclusive uma parcela significativa na mídia, “é como se a 
sociedade tivesse finalmente descoberto o Judiciário”.

3.12. ACESSO À JUSTIÇA PENAL

O acesso aos juízos e tribunais, consistente num direito público 
subjetivo universalmente consagrado e que decorre da assunção, pelo 
poder estatal, do monopólio da administração da Justiça, é conferida ao 
membro da comunhão social – inclusive ao próprio Estado –, em con-
trapartida, o direito de invocar a prestação jurisdicional, relativamente 
a determinado interesse em conflito.93

A garantia em referência, denominada de direito ao processo ou, 
mais precisamente, de direito à tutela jurisdicional do Estado, foi 
incluída no nosso ordenamento jurídico, conforme já se disse mais 
atrás, por força do imperativo constitucional previsto no seu artigo 
5.º, §§ 2.º e 3.º,94 o qual se norteou e se inspirou nos documentos 

92 O Judiciário e a Constituição. Coordenação do Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira. 
São Paulo: Saraiva, 1994. p. ix.

93 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCi, José Rogério Cruz e. Constituição de 1988 e pro-
cesso: regramentos e garantias constitucionais do processo. São Paulo: Saraiva, 
1989. p. 10.

94 Constituição Federal: “§ 2.º – Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

 Constituição Federal: “§ 3.º – Os tratados e convenções internacionais sobre direi-
tos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

internacionais protetores, sobremaneira, da vida, da liberdade e da 
dignidade humana.

No plano internacional, inicialmente, é na Declaração Universal 
dos Direitos do Homem (Adotada e proclamada pela Resolução 217 
A, III, da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro 
de 1948),95 notadamente no seu artigo 10, que essa garantia do acesso 
à justiça se manifesta: “Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a 
uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e 
imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de 
qualquer acusação criminal contra ela”.

A Convenção Européia para a Proteção dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais,96 subscrita em Roma no dia 4 de novem-
bro de 1950, de igual forma, consoante dispunha o artigo 6.°, 1, previu 
a aludida garantia de acesso à justiça, bem como outras garantias que 
depois forma incorporadas ao nosso sistema jurídico pátrio. De forma 
assemelhada, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 
16 de dezembro de 1996, no seu artigo 14, 1,97 prevê tal garantia.

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais”.

95 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SãO PAULO. Grupo de Trabalho de 
direitos Humanos. Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos. 
São Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 1996. p. 51.

96 Disponível em http://www.mj.gov.pt/sections/informacao-e-eventos/arquivo/2009/
seleccao-dos-candidatos/downloadFile/attachedFile_2_f0/CONVENCAO_
EUROPEIA_D_H.pdf?nocache=1258654752.74. Acesso em 07/05/2011: “artigo 
6.°, 1 – Direito a um processo eqüitativo: 1. Qualquer pessoa tem direito a que a 
sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um 
tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a 
determinação dos seus direitos e obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamen-
to de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. O julgamento deve ser 
público, mas o acesso à sala de audiências pode ser proibido à imprensa ou ao públi-
co durante a totalidade ou parte do processo, quando a bem da moralidade, da ordem 
pública ou da segurança nacional numa sociedade democrática, quando os interesses 
de menores ou a proteção da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, 
na medida julgada estritamente necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias 
especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses da justiça”. 

97 Disponível em http://www2.mre.gov.br/dai/m_592_1992.htm. Acesso em 07/05/2011: 
“Artigo 14, 1 – “Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. 
Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com as devidas garantias por 
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Assim também, dispõe o artigo 8, 1 (Garantias Judiciais),98 da Con-
venção Americana sobre Direitos Humanos, assinada em San José, Costa 
Rica, em 22 de novembro de 1969, a saber: “Toda pessoa tem direito a 
ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por 
um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada 
contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de na-
tureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”.

No ordenamento jurídico brasileiro, a garantia do acesso à justiça 
foi, explicitamente, recepcionada pela Lei Maior a partir da Constitui-
ção Federal de 1946, a qual dispunha em seu artigo 141, § 4, que: “A lei 
não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de 
direito individual”.99 Entretanto, citando Pontes de Miranda, Celso Ri-
beiro Bastos100 observa que este princípio já estaria implícito no artigo 
15, da Constituição de 1891, sistemática constitucional então adotada, 
onde estava previsto, em especial, a tripartição dos Poderes. Entendi-
mento esse com o qual concordamos.

Mas, o atual dispositivo constitucional (artigo 5.º, XXXv) garanti-
dor do acesso à justiça – e também do amplo direito de ação e da tutela  

um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei, na apuração 
de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de 
seus direitos e obrigações de caráter civil. A imprensa e o público poderão ser exclu-
ídos de parte ou da totalidade de um julgamento, que por motivo de moral pública, 
de ordem pública ou de segurança nacional em uma sociedade democrática, quer 
quando o interesse da vida privada das partes o exija, quer na medida em que isso 
seja estritamente necessário na opinião da justiça, em circunstâncias específicas, nas 
quais a publicidade venha a prejudicar os interesses da justiça; entretanto, qualquer 
sentença proferida em matéria penal ou civil deverá tornar-se pública, a menos que 
o interesse de menores exija procedimento oposto, ou o processo diga respeito a 
controvérsia matrimoniais ou á tutela de menores”.

 nota: Este Pacto internacional foi ratificado pelo Brasil por meio do Decreto n.º 592, 
de 6/7/1992.

98 Disponível em http://www2.mre.gov.br/dai/m_678_1992.htm. Acesso em 07/05/2011.
 nota: Este Pacto internacional foi ratificado pelo Brasil por meio do Decreto n.º 678, 

de 6/11/1992.
99 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/

Constitui%C3%A7ao46.htm. Acesso em 07/05/2011.
100 BASTOS, Celso Ribeiro. Op. cit., p. 213.

jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva – fala em “lesão ou ame-
aça a direito” e não mais em “lesão de direito individual”, o que am-
plia, a nosso sentir, o acesso ao Judiciário. Aliás, há autores101 que 
sustentam esse aspecto ampliativo de acesso à Justiça a partir do atual 
texto constitucional.

No entendimento de Mauro Cappelletti,102 o acesso à justiça pode ser 
visto como requisito fundamental, o mais básico dos direitos humanos 
de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir e não 
somente proclamar direitos de todos. Frisa, ainda, esse citado autor que 
o “acesso” não é apenas um direito social fundamental e crescentemente 
reconhecido; ele também é, necessariamente, a questão primordial da mo-
derna processualística, de sorte que seu estudo pressupõe um alargamento 
e aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica.

Quanto à problemática de acessibilidade à justiça, Kazuo 
Watanabe,103 construindo um pensamento mais aberto, pontua que essa 
problemática não pode ser estudada nos limites estreitos do acesso aos 
órgãos judiciais existentes, pois não se trata de possibilitar o acesso ao 
Judiciário, enquanto instituição estatal, senão viabilizar o “acesso à or-
dem jurídica justa” ou o acesso a uma “Justiça adequadamente organi-
zada”. Ademais, para ele, a população tem direito à justiça prestada por 
juízes inseridos na realidade social e comprometidos com o objetivo de 
realização de uma ordem jurídica justa.

O acesso à justiça (penal), como se vê, ainda nos dias atuais – mais 
especificamente no início da segunda década do século XXi – é alvo de 
intensas discussões doutrinárias; todavia, percebe-se que o ponto cen-
tral dessas relevantes discussões é a efetividade do acesso. Em outras 
palavras, o acesso ao Judiciário, desde 1988, é uma realidade constitu-
cional que, infelizmente, tem encontrado sérias dificuldades para sair 
do papel, ou, nas exatas palavras de Mauro Cappelletti, “obstáculos de 
acesso efetivo à justiça”.104

101 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOvER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Op. cit., p. 81. 

102 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris Editor, 1988. p. 12-13.
103 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In “Participação e pro-

cesso”. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1988. p. 128 e 134. 
104 CAPPELLETTI, Mauro. Op.cit., p. 15.
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mencionado autor estrangeiro identifica três obstáculos diversos 
que dificultam a acessibilidade da justiça: a) as custas judiciais (au-
sência ou insuficiência de recursos econômicos); b) as possibilidades 
das partes (desconhecimento básico de direitos, omissão ou inércia do 
exercício da cidadania), c) os problemas relacionados com o interesses 
difusos (exclusividade de tutela jurídica para os interesses individuais, 
o que vem se modificando, paulatinamente).105

Tratando-se da justiça penal brasileira, em especial, o problema das 
custas processuais não é uma barreira, posto não haver previsão legal 
para a cobrança de tais custas ou de Taxa Judiciária106 para o cidadão 
defender-se nas ações penais públicas, públicas condicionadas a repre-
sentação do ofendido e no rito do Juizado Especial Criminal (Leis fede-
rais ns.º 9.099/1995 e 10.259/2001). Entretanto, tal barreira se impõe no 
caso de propositura de ações penais privadas, com o que discordamos.107 
Também não se exige custas judiciais para o exercício das garantias 
constitucionais do habeas corpus (artigo 5.º, LXvIII e LXXvII), man-
dado de segurança (artigo 5.º, LXIX e LXXvII), bem como para inter-
posição de recursos (CPP, artigo 593 e Lei n.º 8.038/1990) oposição de 
embargos (CPP, artigos 382, 581, 609, 619, 639) e a propositura de ação 
de revisão criminal (CPP, artigo 621).

Nesse aspecto, importante salientar que são gratuitos todos os atos 
necessários ao exercício da cidadania, notadamente os “requerimentos 
ou petições que visem às garantias individuais e a defesa do interesse 
público”, nos termos do artigo 1.º, v, da Lei n.º 9.265/1996,108 a qual 
regulamenta o inciso LXXvII,109 do artigo 5.º, da Constituição Federal. 

105 Idem, ibidem, p. 15-26.
106 Nota: no Estado de São Paulo, a denominada Taxa Judiciária, termo mais abran-

gedor, é regulada pela Lei n.º 11.608/2003, disponível em http://www.tjsp.jus.br/
Download/DespesasProces suais/LEI_N_11608.2003.pdf. Acesso em 29/04/2011. 

107 Nota: na realidade, os motivos justos e legais que ensejam essa cobrança, com a qual 
discordo, devem ser muito bem expendidos, mas em outro trabalho específico e momen-
to apropriado. Aliás, num país onde carga tributária é a segunda mais alta do mundo, 
segundo os economistas, é, no mínimo, censurável essa postura do Estado brasileiro.

108 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9265.htm. Acesso em 
2/05/2011.

109 Constituição Federal, artigo 5.º, LXXvII: “são gratuitas as ações de habeas-corpus 
e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania”.

Na expressão “garantias individuais”, a nosso ver, estar embutido o de-
vido processo legal e os seus respectivos corolários, do qual tratamos 
acima (item 1.1.4.6).

Dessa forma, diante da gratuidade legal sobredita, custas ou taxas 
judiciais não podem ser exigidas do cidadão quando este busca exercer 
as sagradas e consagradas “garantais individuais”, esculpidas no artigo 
5.º da Lei Maior, dando ele assim efetividade ao princípio fundamental 
da cidadania (CF, artigo 1.º, II), sobretudo em prol de sua humana dig-
nidade (CF, artigo 1.º, III).

Cabe ainda ressaltar que a Constituição da República, no seu arti-
go 5.º, LXXIv,110 garante ao cidadão carente de recursos econômicos 
à “assistência jurídica” integral e gratuita – que, por ser mais ampla, 
engloba a assistência judiciária e a gratuidade de justiça111 –, a qual é 
regulada pela Lei n.º 1.060/1950 que estabelece normas para a conces-
são de assistência judiciária aos necessitados.

Para usufruir desse benefício na justiça penal, especialmente para 
propositura de ação penal privada, enquanto querelado, qualquer pes-
soa, nacional ou estrangeira, deve apenas firmar simples declaração em 
juízo “de que não em condições de pagar as custas do processo e os 
honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família” (Lei 
federal n.º 1.060/1950, artigo 4.º, caput).

A maior barreira, a nosso sentir, no nosso atual sistema processual 
penal, não está na acessibilidade econômica do Judiciário, mas sim na 
acessibilidade técnica, ou seja, no direito do cidadão a uma defensoria 
técnica, a um órgão que promova esse acesso à justiça penal gratuita 

110 Constituição Federal, artigo 5.º, LXXIv: “o Estado prestará assistência jurídica in-
tegral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

111 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência jurídica, assistência judiciária e 
justiça gratuita. Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 31-34.

 Nota: na esfera penal, segundo a nossa ótica calcada na doutrina constitucional e 
processual penal, a assistência jurídica antecede a ação penal propriamente dita, 
na medida em que a investigação policial, e não é de agora, comporta a participa-
ção efetiva do investigado ou indiciado (artigos 5.º, Lv, CF, e 14, CPP). Em outros 
termos, o exercício do direito de defesa, e até mesmo o contraditório indireto, são 
práticas possíveis durante a tramitação do inquérito policial. O fato triste é que, ra-
ramente, o cidadão investigado, quase sempre carente de recurso econômico, sequer 
tem acesso aos da investigação criminal.    
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e integral. E no ordenamento jurídico nacional a promoção dessa ga-
rantia cabe, exclusivamente, às instituições que exercem as “Funções 
Essenciais à Justiça”, assim descritas no Título Iv, Capítulo Iv, da Nor-
ma Fundamental vigente, quais sejam, Ministério Público, Advocacia e 
Defensoria Pública.

Duas outras questões são substanciais para não se inibir a acessi-
bilidade à justiça: celeridade da prestação jurisdicional e a economia 
para sua obtenção. Surge então a “assistência jurídica” como corolário 
do “acesso efetivo ao Judiciário”, de modo que é nesse contexto que as 
duas se relacionam.

É preciso destacar que o acesso à justiça penal, sob a nossa ótica, 
pressupõe, de igual forma, a acessibilidade ampla da vítima carente ao 
juízo criminal, em especial para orientar-se juridicamente com um de-
fensor sobre um determinado caso, ou para ver-se por ele representada 
na qualidade de assistente de acusação.112

3.13. DAS FUNÇõES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

O exercício e a efetividade do acesso à justiça penal, tanto para 
vítima (ser humano e o Estado) como para o acusado (qualquer pessoa), 
só são possíveis de serem alcançados no nosso sistema por meio dos ór-
gãos encarregados, pela Constituição Federal (artigo 127 a 134), de tal 
tarefa e com especificidades jurídicas próprias, dispondo cada um deles 
de garantias e prerrogativas institucionais.

Teceremos, a seguir, pela ordem sequencial da norma fundamental 
vigente, breves comentários específicos sobre as instituições constitu-
cionais responsáveis exclusivamente pela concretude da garantia do 
acesso à justiça.

3.13.1. ministério Público

O Ministério Público, segundo vicente Greco Filho,113 na defesa do 
interesse público e na manutenção do equilíbrio jurídico da sociedade 

112 GIANELLA, Berenice Maria. Op. cit., p. 80.
113 gRECO FiLHO, Vicente. Op. cit., p. 35. 

exerce função de grande relevância. Nascido na qualidade de encar-
regado da defesa judicial dos interesses do soberano, referido numa 
Ordonnance francesa do início do século XIv, transformou-se moder-
namente numa instituição destinada a defender judicialmente os inte-
resses considerados indisponíveis pela sociedade. Paulatinamente, o 
Ministério Público foi se libertando da representação do soberano para 
representar a sociedade e seus valores dominantes. Daí afirma-se que 
esta instituição é um órgão do Estado, e não do Poder Executivo, exer-
cendo função de agente do equilíbrio social.

Por sua vez, Eugênio Pacelli de Oliveira,114 a origem do Ministério 
Público, ao menos em sua configuração mais recente, remonta ao sécu-
lo XvIII, em França, cumprindo, a partir da Lei fundamental de 1988, 
relevante papel no modelo processual acusatório, podendo-se visualizar 
em suas raízes quase a mesma base teórica da construção da jurisdição, 
revelando-se, também, como o resultado da ampliação dos podres de 
intervenção estatal.

Todas as diretrizes que norteiam essa substancial Instituição de-
correm da própria Constituição Federal, a começar pela sua definição: 
“O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indispo-
níveis” (artigo 127).

Dentre as funções institucionais do Ministério Público, está, em 
especial, a promoção, privativamente, da ação penal pública (CF, artigo 
129, I), na forma da legislação infraconstitucional. Para tanto, referida 
instituição goza dos princípios da unidade, indivisibilidade e indepen-
dência funcional (CF, artigo 129, § 1.º), além de garantais (vitalicieda-
de, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio, CF, artigo 129, § 5.º, 
I, a, b, c) e prerrogativas (ver o Anexo vI).

3.13.2. Advocacia

A origem histórica da Ordem dos Advogados, no velho e Novo 
Mundo, inicialmente na Itália, é profundamente retratada por João 

114 OLIvEIRA, Eugênio Pacelli de. Op. cit., p. 383.
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Gualberto de Oliveira.115 Para este autor, sob o Império de Teodósio II, 
o moço, no final do século iV, organizou-se uma Ordem de Advoga-
dos – ordo ou corpus togatorum, colegium togatorum –, fundada nas 
corporações industriais então existentes, sendo que os causídicos nela 
escritos somente prestavam “juramentum calumniae” (a falsa acusação 
por um juramento) inclusive as parte litigantes, no início de cada causa.   
Ele expõe ainda que, na Itália, ao longo dos séculos, a advocacia teve 
largos surtos de grandeza e prestígio que ficaram para sempre gravados 
na História Peninsular.

Em obra específica sobre essa historicidade, em Roma, Hélio ma-
ciel França Madeira,116 assinala, no entanto, que a advocacia passou por 
uma fase de incerteza quanto a sua definição, pois não se sabia ao certo 
quais os direitos dos advogados, o seu papel no processo e nas novas 
jurisdições imperiais. É nos tempos de Ulpiano que essa situação se 
transforma, conforme os fragmentos deste jurisconsulto, ficando mais 
clara a existência de uma determinada organização da classe.

Dessa forma, a advocacia, como a atualmente se apresenta, tem 
suas origens no Direito Romano, tendo sido concebia como meio de 
garantir aos cidadãos a melhor defesa possível da justiça, a qual se ma-
terializava por meio do conhecimento e a habilidade da retórica chama-
da de advocatum, que era aquele que falava por outro. É neste período, 
portanto, que podemos encontrar traços evolutivos dessa instituição.

As origens mais remotas da advocacia, todavia, como a defesa 
de pessoas, de direitos, de bens e de todos os interesses, dão conta de 
que ela teria nascido no terceiro milênio antes de Cristo, na Suméria, 
considerando-se somente dados históricos mais remotos, conhecidos e 
comprovados, consoante afirma Pulo Lôbo.117 Este autor ainda cita o 
Código de Manu (onde sábios em leis poderiam utilizar argumentos 
e fundamentos para quem necessitasse de defesa diante de autoridade 
ou tribunal), o velho Testamento (onde se recolhe semelhante tradição 

115 OLIvEIRA, João Gualberto. História dos órgãos de classe dos advogados. São 
Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo, 1968. p. 69-70.

116 MADEIRA, Hélio maciel França. História da advocacia: origem da profissão no 
direito romano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 54. 

117 LÔBO, Paulo. Comentários ao estatuto da advocacia e da OAB. 6.ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 17.

entre os judeus), o Egito (onde eram vedadas as alegações oratórias, 
com uso da retórica, para não influenciar os juízes) e na antiga gré-
cia, Atenas especialmente (onde seria o berço da advocacia, graças às 
difundidas defesas de grandes oradores, como Demóstenes, Péricles, 
Isócrates, em prol dos interesses das partes).118

Em solo francês, não é possível se precisar à data em que surgiu a 
primeira Ordem dos Advogados; porém, rezam as crônicas que, já em 
1334, a célebre Ordenação de São Luís obrigava os advogados militan-
tes ali se inscreverem afim de “manter pura e útil à profissão destinada 
a servir o público”. Além da inscrição, essa Ordenação também exigia 
o juramento do advogado perante o Parlamento. Após Revolução Fran-
cesa, a Ordem dos Advogados voltou a se restabelecer, por meio do 
Decreto de 10 de dezembro de 1810, editado por Napoleão Bonaparte, 
com criação dos conselhos de disciplinas. Posteriormente, estabelece-
ram-se sanções para os membros que faltassem a seus deveres, surgindo 
daí o “Código do Advogado”.119

Os espanhóis, por sua vez, cuidaram de regulamentar a advocacia 
em 1895, de acordo com a ética e as necessidades gerais. As referências 
históricas neste país, contudo, são vagas quanto a esse tema. Destarte, 
sabe-se que foi o Rei Alfonso X, o Sábio, quem elevou a advocacia à 
categoria de profissão pública, regulando-a no título iV, Divisão iii, do 
seu famoso código,120 denominado de “Ordenações Afonsinas”.

Em Portugal, os primeiros traços da organização classista dos ad-
vogados foram esboçados nas “Ordenações Afonsinas”, ao se prever 
ali que somente os letrados podiam ser admitidos como procuradores 
para atuar na Corte e na Casa de Suplicação, isso após prévia aprovação 

118 Idem, ibidem, p. 17.
119 OLIvEIRA, João Gualberto. Op. cit., p. 71.
120 Idem, ibidem, p. 75.
 Nota: O “Código dos Advogados” de Madri, de autoria de Pedro Barbadillo Delga-

do, surgiu por volta do século XvI, no ano de 1595. Acredita-se, todavia, que este 
código tenha sido criado para atender a uma necessidade da época, pois outros cinco 
códigos de colégios espanhóis o precederam, nos mesmos moldes – o de Barcelona, 
no século XII; o de valência, em 1342, e sua reestruturação em 1579; o de Saragoça, 
em 1546; e o de valolid, em 1592 – existindo patente paralelísmo orgânico entre 
todos, quer na denominação, quer nos fins, e até na localização de cada um. tal fato 
prova que já exista no país clima propício para o seu advento (Op. cit., p. 76). 
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no exame feito ante o chanceler-mor e os oficiais designados, quando 
então lhe era concedida à respectiva “carta de letrado”. Já nas “Orde-
nações Manuelinas”, além desse requisito, tornou-se necessário para 
o exercício dessa nobre arte forense uma “licença régia”, obtida após 
exame na presença do regedor, chanceler-mor e dos desembargadores 
de agravos. As arguições versavam sobre um ponto sorteado vinte qua-
tro horas antes. Se o candidato fosse graduado pela Universidade de 
Coimbra tal exame não lhe era exigido. Sobrevindas as “Ordenações 
Filipinas”, estas estabeleceram novas regras para o exercício da men-
cionada profissão, as quais eram mais amplas do que àquelas previstas 
nas recompilações anteriores.121

Até a edição do Decreto n.º 11.715, de 12 de junho de 1926, criando 
a Ordem dos Advogados Portugueses, Portugal ainda era um dos pou-
cos países do mundo civilizado onde inexistia entidade dessa natureza.

A Holanda, por seu turno, não possuía a sua Ordem dos Advoga-
dos, ou seja, a “Nederlands Orde van Advocaten” de nossos dias; toda-
via, naquele país, tal órgão classista somente foi criado em 23 de junho 
de 1952, por meio da Lei n.º 365. Anteriormente à promulgação dessa 
norma, existiam duas espécies de associação de classe.122

Prosseguindo nessa digressão histórica, finalmente chega-se ao 
Brasil, onde a advocacia nacional, inicialmente, foi também regida pe-
las “Ordenações Filipinas” (Livro I, Título XLvIII), assim como era em 
Portugal, ou seja, por ser o Brasil, à época, dependente politicamente 

121 Idem, ibidem, p. 84-85. 
 Nota: entre as inovações introduzidas pelas as “Ordenações Filipinas” figura a que 

fixou em oito anos a duração do curso universitário de Direito Econômico ou Civil 
e o mínimo de dois anos de praticado foro para o livre exercício da profissão, além 
de ter sido aumentada para cinqüenta cruzados a multa pela transgressão das nor-
mas reguladoras. Enfim, estas Ordenações continha um conjunto de dispositivos 
que regulava o exercício da advocacia, como, por exemplo, a eliminação sumária do 
profissional da lista de advogados militantes, e para assegurar a lisura do procedi-
mento do causídico, tal Ordenação obrigava-os a não falsearem a verdade e a sempre 
emitirem opiniões aos clientes com franqueza (Op. cit., p. 85-86).

122 Idem, ibidem, p. 105. 
 Nota: a saber – a) sodalício local dos advogados, corporação pública da qual todo 

causídico, de acordo com a lei, era membro nato; b) a “Nederlandese Advocatenve-
reniging”, ou seja, um grêmio particular do qual os homens da lei faziam parte como 
sócios voluntários. 

do Estado Português – sem soberania para nada – aplicavam-se aqui as 
normas jurídicas que lá vigiam. Daí porque, àquelas regras estabeleci-
das para os advogados portugueses valiam, da mesma forma, para os 
advogados brasileiros.

Com a criação dos dois primeiros cursos jurídicos no país (nas ci-
dades de São Paulo e Olinda), pela Lei de 11 de agosto de 1827, viu-se 
a necessidade de se criar um órgão de classe (a Ordem dos Advogados) 
para organizar e fiscalizar os bacharéis então formados. E isso somente 
veio a acontecer em 7 de agosto de 1843, quando o Imperado Dom 
Pedro II, mediante Portaria ou Aviso, aprovou o Estatuto do Instituto 
dos Advogados Brasileiros, criando, assim, o primeiro órgão de classe 
pátrio dos advogados. vale ressaltar, contudo, que nesse mesmo docu-
mento legal havia um dispositivo, o artigo 2.º, que incumbia aquele Ins-
tituto dos Advogados organizar a “Ordem dos Advogados, em proveito 
geral da ciência e da jurisprudência”.123

Somente no “Estado novo”, mais especificamente com a edição do 
Decreto n.º 19.408, de 18 de novembro de 1930 (artigo 17),124 por deter-
minação do então Ministro da Justiça Osvaldo Aranha, é que surge a de-
nominação “Ordem dos Advogados Brasileiros”, distinta do “Instituto 
dos Advogados Brasileiros”. Essa questão denominativa, pouco tempo 
depois, foi solucionada pelo Decreto n.º 20.784, de 14 de dezembro de 

123 SODRÉ, Rui de Azevedo. O advogado, seu estatuto e a ética profissional. 2.ª ed. 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1967. p. 38.

 Nota: este mesmo autor construiu uma frase que muito marca o tema em comento: 
“A Ordem dos Advogados é tão velha como a própria profissão” (p. 39).

 Nota: eis a redação oficial da majestade imperial, à época, determinado aprovando a 
criação do Instituto dos Advogados Brasileiros: “Sua Magestade o Imperador, defe-
rindo benignamente ao que lhe representarão diversos advogados d’esta Côrte, manda 
pela secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, approvar os estatutos do Instituto 
dos advogados Brasileiros, que os supplicantes fizeram subir á sua Augusta Presença, 
e que com esta baixão assignados pelo Conselheiro Official-maior da mesma Secre-
taria de Estado; com a clausula porém de que será tambem submettido á Imperial 
approvação o regulamento interno, de que tratão os referidos estatutos” (sic).

124 Decreto n.º 19.408, de 18 de novembro de 1930: “Artigo. 17. Fica creada a Ordem 
dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e selecção da classe dos advogados, 
que se regerá pelos estatutos que forem votados pelo Instituto da Ordem dos Advo-
gados Brasileiros, com a collaboração dos Institutos dos Estados, e approvados pelo 
Governo” (sic).
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1931, de 109 artigos,125 o qual aprovou o regulamento da “Ordem dos 
Advogados do Brasil” – OAB, consolidando-a com tal denominação. 
Criada esta instituição representativa da classe dos advogados, passou 
ela ser o órgão de seleção, defesa e disciplina da classe dos advogados 
em toda República (artigo 1.º), bem como tornou obrigatório à inscri-
ção de todos os bacharéis em seus quadros (artigo 12). No entanto, é a 
Lei n.º 4.215, de 27 de abril de 1963, com 159 artigos,126 que finalmente 
confere contornos estruturais e mais amplos a OAB.

Chama atenção, nessa aludida evolução histórico-normativa o fato 
político de que essas duas normas federais (Decreto n.º 20.784/1931 
e Lei n.º 4.215/1963), que criaram e regulamentaram a OAB, tenham 
sido editadas justamente em Governos Provisórios.127

Promulgada a Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, al-
cança a advocacia, pela primeira vez, o status constitucional,  passando a 
figurar no título iV (“Da Organização dos Poderes”), Capítulo iV (“Das 
Funções Essenciais à Justiça), Seção III (“Da Advocacia e da Defenso-
ria Pública”), da Lei Maior, artigo 133,128 tendo com isso o legislador 
constituinte reconhecido a importância da instituição e todos os seus 
méritos. Quase seis anos depois, em substituição ao anterior Estatuto da 
OAB (Lei n.º 4.215/1963), surge a Lei n.º 8.906 de 4 de julho de 1994,  

125 Texto histórico disponível em http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.
action?numero = 20784&tipo_ norma= DEC &data=19311214&link=s. Acesso 
em 09/05/2011.

 Nota: segundo Gisela Gondin Ramos (no artigo História da ordem e da advocacia 
brasileiras. In “A importância do advogado para o direito, a justiça e a sociedade”. 
1.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 180), foi graças a habilidade e oportuna 
intervenção do Desembargador André de Faria pereira junto ao Ministro da Justiça 
do Governo Provisório, que se permitiu a inserção do artigo 17, no mencionado 
Decreto n.º 19.408/1930, criando-se, assim, a Ordem dos Advogados do Brasil. Fato 
esse que não foi alcançado por nenhum jurista do Império e da República. 

126 Texto histórico disponível em http://www010.dataprev.gov.br/sislex/pagi-
nas/42/1963/4215.htm. Acesso em 09/05/2011.

127 RAMOS, Gisela Godin. História da ordem e da advocacia brasileiras. In “A impor-
tância do advogado para o direito, a justiça e a sociedade”. 1.ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p. 180.

128 Constituição Federal, artigo 133: “O advogado é indispensável à administração da 
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos 
limites da lei”.

com 89 artigos, dispondo de forma muito mais técnica sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse novel Estatuto tam-
bém cuidou de distinguir mais, detalhadamente, as regras para o exercício 
da advocacia da atividade institucional e política da OAB.

A advocacia pública, por seu turno, também tem assento no refe-
rido texto constitucional (CF, artigos 131 e 132), além das previsões 
nas Constituições estaduais e Leis Orgânicas Municipais, sendo regula-
mentada no âmbito da União pela Lei Complementa n.º 73/1993.

Após essa singela digressão sobre a advocacia, podemos dizer que 
ela nasceu da necessidade moral de defender os fracos e os justos, sen-
do exercida por homens bons e livres que não se preocupavam com a 
remuneração, dedicando seu tempo e conhecimento a servir a verdade, 
o Direito e à Justiça.129 Certamente, também por esse substancioso pas-
sado de lutas travadas em distintas trincheiras, de histórias marcantes e 
memoráveis pelo mundo, aliado ao permanente compromisso social e 
estatal, é que se reconhece a sua indispensabilidade.

Mesmo que a atual Constituição da República fosse omissa nesse 
aspecto, ou tivesse atribuído plena capacidade postulatória ao cidadão, 
com a faculdade optativa de acessar a Justiça pessoalmente ou via re-
presentação legal, ainda sim os advogados seriam indispensáveis ao 
Judiciário, como são hoje. Por exemplo, nas medidas judiciais penais 
em que o próprio cidadão pode promovê-las, (impetração de habeas 
corpus, revisão criminal), sem a necessidade de ser representado por 
advogado ou por defensor, raros são os processos dessa natureza em 
que não há participação direita dos advogados.

3.13.3. Defensoria Pública

Proporcionar a todos às mesmas oportunidades de acesso à Justi-
ça, independentemente da capacidade econômica, constitui, desde os 
primórdios, marcante característica de todos os povos. Por conta das 

129 Nota: O professor Miguel Reale Júnior, em artigo intitulado Advocacia e responsa-
bilidade social (In “Revista do Advogado: advocacia, ontem, hoje e amanhã”. São 
Paulo: AASP, out/2008, n.º 100. p. 86-89), enfatiza, de forma contundente e desper-
tadora, o aspecto histórico dessa responsabilidade do advogado para com o social e 
a necessidade de se continuar enfrentando e vencendo esses e outros desafios.    
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fundamentais diferenças existentes entre os homens, o custo da deman-
da em Juízo nem sempre esteve ao alcance dos jurisdicionados, dado 
à carência de recursos econômicos. Essas são as razões básicas para 
que a assistência judiciária pública, sob as mais variadas denominações 
(Armenchrecht, Justiça Gratuita, Defensoria Pública, Assistence Judi-
ciaire, Legal Aid, Advocacia de Ofício, Defensa de Pobre, etc.), tenha 
perseverado desde às épocas mais remotas e sido incorporadas nas le-
gislações de todos os países.130

No mundo contemporâneo, com novas concepções sociais, jurídi-
cas, econômica e políticas, a assistência judiciária estatal, como insti-
tuto materializador e democratizante do acesso de todos ao Poder Judi-
ciário (ação e jurisdição), ganhou assento constitucional em inúmeros 
países, sendo, posteriormente, regulamentada pela legislação infracons-
titucional.131

A assistência judiciária no Brasil, por sua vez, tem suas origens 
nas Ordenações Filipinas (Livro III, Título 84, §10) de 1603, as quais 
previam, desde Portugal, o patrocínio forense gratuito pelo advogado, 
nos feitos cíveis e criminais, dos necessitados e dos indefesos perante a 
Justiça, sendo inicialmente coordenado pelo então Instituto da Ordem 
dos Advogados Brasileiros.

Aliás, até que as respectivas Unidades Federativas criassem e ins-
talassem seus órgãos oficiais para prestação da Assistência Judiciária 
Gratuita – hoje as Defensorias Públicas –, foi a OAB, sobretudo, que 
desempenhou esse papel por meio de convênios.  Importante frisar, 
contudo, que a própria Lei n.º 1.060/1950, no seu artigo 5.º, §§ 2.º e 3.º, 
previu a possibilidade de o Estado firmar convênio com a OAB, assim 
como a nomeação direta de advogado, pelo magistrado do feito, para 
patrocinar a causa do cidadão carente.

Historicamente, foi à cidade do Rio de Janeiro, então Capital Fede-
ral – de 1763 a 1960 –, que saiu na frente e deu o primeiro passo para 

130 MORAES, Humberto Peña de. A assistência judiciária pública e os mecanismos de 
acesso à justiça, no estado democrático. In “Participação e processo”. São Paulo: 
Revistas dos Tribunais, 1988. p. 228.

 Nota: este autor, nas páginas mencionadas, expõe com mais vagar o aspecto históri-
co da assistência judiciária.

131 Idem, ibidem, p. 230.

a criação do órgão de Assistência Judiciária gratuita aos necessitados, 
ao editar o Decreto de 5 de maio de 1897, culminando dessa forma na 
criação da valorosa e indispensável Defensoria Pública atual. Com o 
apóio da OAB, em 12 de maio de 1977, o agora Estado do Rio de Janei-
ro edita a Lei complementar n.º 06, criando a primeira Lei Orgânica da 
Defensória Pública naquela Unidade Federativa, e no Brasil; de modo 
que essa norma serviu de base para a criação de todas as outras Defen-
sorias dos demais Estados da Federação.

Oficialmente, até 1977, tinha-se a “Assistência Judiciária” como 
órgão estatal específico, porém eram os advogados, em especial, conve-
niados ou nomeados judicialmente, que exerciam essa função por conta 
da referida Lei n.º 1.060/1950. A partir daquela data é que se passou 
adotar a denominação “Defensoria Pública”.

Pelos relatos históricos que se tem conhecimento, a inclusão da 
Defensoria Pública na Constituição Federal, pela Constituinte, decor-
reu, sobremaneira, do substancial papel desempenhado pelos órgãos 
de classe dos Advogados (OAB, IAB – Instituto dos Advogados Bra-
sileiros) em conjunto com os órgãos representativos da Magistratura 
Nacional, pois era uma total incoerência prever, constitucionalmente, a 
gratuidade da assistência judiciária e não garantir a sua efetividade por 
meio de órgão estatal específico ou próprio para tal finalidade.132

Enfim, o legislador constituinte foi convencido com os substan-
ciais fundamentos jurídicos, especialmente, em prol da essencial cria-
ção da aludida Defensoria, a ponto de erigi-la, assim como o fez com 
a Advocacia, ao status constitucional de “Função Essencial à Justiça”, 
definindo-a com a seguinte redação: artigo 134 – “A Defensoria Pública 
é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na 
forma do art. 5.º, LXXIv”.

O mesmo dispositivo constitucional, no seu § 1.º,133 também tratou de 
deixar claro que a Lei Complementar, há muito vigente (LC n.º 80/1994, 

132 Idem, ibidem, p. 236-237.
133 Constituição Federal, artigo 134, § 1.º: “Lei complementar organizará a Defenso-

ria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas 
gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe 
inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes  
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com 149 artigos), organizaria as Defensorias Públicas da União, e Dis-
trito Federal, prescrevendo normas gerais para sua organização nos 
Estados, assegurando aos defensores públicos a garantia da inamovi-
bilidade, com impedimento de exercício da advocacia. Às Defensorias 
Públicas dos Estados, por seu turno, a Lei Maior assegurou a autonomia 
funcional e administrativa, bem assim à iniciativa de proposta orçamen-
tária (artigo 134, § 2.º).134

Quanto à proibição do defensor público de também exercer a ad-
vocacia, a nosso sentir, está correta. É que a dedicação exclusiva à De-
fensoria, instituição constitucional, proporciona ao defensor muito mais 
tempo para o exercício do seu elevado ministério perante a população 
carecedora de seus relevantes serviços. Do outro lado, a garantia da ina-
movibilidade serve para preservar a sua função. Os defensores públicos 
gozam ainda de prerrogativas e outras garantias (vide Anexo Iv).

Para finalizar este Capítulo, sintetizando um pouco de tudo o que foi 
aqui dissertado, do direito de defesa ao advogado ou defensor, relembra-
mos a celebre resposta de Rui Barbosa à carta de Evaristo de Moraes, onde 
aquele insigne autor leciona sobre “o dever do advogado”, asseverando que:

Mas, perante a humanidade, perante o cristianismo, perante os direi-
tos dos povos civilizados, perante as normas fundamentais do nosso 
regime, ninguém, por mais bárbaros que sejam os seus atos, decai 
do abrigo da legalidade. Todos se acham sobre a proteção das leis, 
que para os acusados, assenta na faculdade absoluta de combaterem 
à acusação articularem e exigirem a fidelidade à ordem processual. 
Esta incumbência, a tradição jurídica das mais antigas civilizações 
a reservou sempre ao ministério do advogado. A este, pois, revela 
honrá-lo, não só arrebatando à perseguição os inocentes, mas rei-
vindicando, no julgamento dos criminosos, a lealdade às garantias 
legais, à equidade, a imparcialidade, a humanidade.135

a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribui-
ções institucionais”.

134 Constituição Federal, artigo 134, § 2.º: “às Defensorias Públicas Estaduais são as-
seguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orça-
mentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subor-
dinação ao disposto no art. 99, § 2.º”.

135 BARBOSA, Rui. O dever do advogado: carta de Evaristo de Moraes. Rio de Janei-
ro: fundação Casa de Rui Barbosa, AIDE, 2002. p. 45.

CaPítulo IV

 VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DO 
DEFENSOR NO PROCESSO PENAL E O 
PREJUÍZO DO CIDADÃO DEFENDIDO

4.1. PRERROGATIVAS DO DEFENSOR

O prejuízo ao cidadão defendido, em razão da violação de prer-
rogativas do defensor é ainda um tema muito pouco explorado pela 
doutrina. Destarte, de início, cumpre assinalar que todos aqueles que 
exercem relevante função pública, com previsão constitucional (par-
lamentares, presidente, governadores, prefeitos, membros do Poder 
Judiciário e do Ministério Público, advogados, defensores públicos, 
ministros, oficiais das militares), gozam de prerrogativas para o livre 
exercício de suas valorosas funções, em decorrência da finalidade úl-
tima que é concretizar princípios, direitos e garantias fundamentais.

Evitando, sobremaneira, poluir e ampliar esse texto com trans-
crições de dispositivos legais atinentes às prerrogativas e garantias 
de outros importantes operadores do direito, optou-se pela criação 
dos “Anexos Iv, v e vI”, onde estão transcritas as disposições nor-
mativas (dos membros da Defensoria Pública, do Judiciário e do 
Ministério Público, respectivamente) sobre essa matéria. Dessa for-
ma, data vênia, remete-se o leitor a tais anexos que integram este 
singelo trabalho.

A doutrina administrativista,1 vale ressaltar, adotou a expressão agentes 
públicos, de forma mais ampla, para designar genérica e indistintamente 

1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito Administrativo. 10.ª ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 149.
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as pessoas servidoras do Poder Público como instrumentos expressivos 
de sua vontade ou ação, mesmo quando o façam somente ocasional e 
esporadicamente. Celso Antonio Bandeira Mello, em especial, é cate-
górico ao afirmar que “quem quer que desempenhe funções estatais, 
enquanto as exercita, é um agente público”. Assevera ainda o mesmo 
autor, que esta noção abarca o Chefe do Poder Executivo, em todas as 
esferas, bem como os parlamentares, os ocupantes de cargos públicos 
nos três Poderes.2

4.2. CONCEITO

Do ponto de vista doutrinário, mais especificamente dos comenta-
ristas do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil 
– EAOAB, assim denominado pela Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, 
as prerrogativas do defensor (advogado e defensor público) podem ser 
conceituadas, segundo Alberto zacarias Toron, como “um conjunto de 
direitos e garantias que lhes é especificamente dirigido para o exercício 
livre da profissão”.3

 Nota: Código Penal, artigo 327: “Art. 327 – Considera-se funcionário público, para 
os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, 
emprego ou função pública”.

2 Idem, ibidem, p. 141.
 Nota: esse mesmo autor ressalta que a “designação servidor público abarca todos 

aqueles que entretêm com o Estado e entidade de sua Administração indireta ou fun-
dacional relação de trabalho de natureza profissional e caráter não eventual sob o 
vínculo de dependência”. 

3 TORON, Alberto zacarias. Prerrogativas profissionais do advogado. 3.ª ed. São Pau-
lo: Atlas, 2010. p. 5.

 Nota: outros conceitos existem acerca do tema, como, por exemplo, de que “prerro-
gativas, na correta acepção técnica, significa o direito especial, inerente a cargo ou 
profissão…” (gOnÇALVES, José Wilson. Comentários à Lei Orgânica da magistra-
tura Nacional. Lei Complementar 35/1979. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
p. 88). A nosso sentir, data vênia, não se é possível vislumbrar nenhuma especialidade 
no conceito de prerrogativas. Ademais, o denominado “direito especial” empregado 
nesta estrutura conceitual, pelo referido autor, pode se chocar com o princípio da 
isonomia. O agente público não é especial no gozo de suas prerrogativas. Especial 
mesmo é o cidadão, destinatário final dessas prerrogativas. 

Pode-se, ainda, conceituar prerrogativas, de acordo com Paulo 
Lôbo, como “direito exclusivo e indispensável ao exercício de deter-
minada profissão no interesse social”.4 Acentua ainda esse autor que 
até certa medida se trata de um direito dever, configurando, quanto à 
advocacia, condições legais para o exercício do múnus público.

Gladston Mamede, por sua vez e de forma sintética, assevera que 
as prerrogativas inscritas nos artigos 6.º e 7.º do referido EAOAB não 
são privilégios ou vantagens, são “apenas instrumentos legais deferidos 
aos advogados em razão de seu ofício”. Ainda segundo esse autor, trata-
se também de um direito exclusivo propter officium, fundando um espa-
ço jurídico específico para o bom desempenho desse serviço público.5

Comentando sobre o tema agentes políticos, na estrutura da Admi-
nistração Pública, Hely Lopes meirelles6 ressalta a importância de suas 
prerrogativas, afirmando que tais agentes necessitam de ampla liberda-
de funcional e maior resguardo para o desempenho de suas funções, de 
sorte que “às prerrogativas que se concedem aos agentes políticos não 
são privilégios pessoais; são garantias necessárias ao pleno exercício de 
suas altas e complexas funções governamentais e decisórias”.

Depreendem-se desses citados conceitos doutrinários que os res-
pectivos autores tratam prerrogativas como direitos, garantias e instru-
mentos; contudo, são unânimes em afirmar que elas são atributos intrín-
secos ao exercício de determinada função no interesse da coletividade, 
sem as quais não se pode desempenhar livremente a função social.

Ao nosso sentir, diretos e garantias são expressões jurídicas com 
conteúdos jurídicos distintos, conforme foi exposto no item 3.1., do Capí-
tulo III, do presente trabalho acadêmico; mas que, no entanto, integram o 
conteúdo conceitual de prerrogativas quando são utilizados, aí sim, como 

4 LÔBO, Paulo. Op. cit., p. 61.
5 MAMEDE, Gladston. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. 2.ª ed. rev. e 

aum. São Paulo: Atlas, 2003. p. 187.
6 mEiRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 22.ª ed. São Paulo: Ma-

lheiros, 1997. p. 73. 
 Nota: assinala esse autor, que “sem essas prerrogativas funcionais os agentes políticos 

ficariam tolhidos na sua liberdade de opção e de decisão, ante o temor de responsabi-
lização pelos padrões comuns da culpa civil e do erro técnico a que ficam sujeitos os 
funcionários profissionalizados”. 
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instrumentos normativos. Dessa forma, entendemos por definir prerroga-
tivas como: conjunto de instrumentos legais exclusivos e indispensáveis 
destinados ao livre exercício de determinada função pública e social, 
seja para os agentes, seja para os órgãos a que pertencem.

Assim, não somente a pessoa do defensor como também às Institui-
ções Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública possuem suas 
próprias prerrogativas institucionais. Mas essas prerrogativas, entretanto, 
não representam privilégios, regalias ou vantagens do profissional do direi-
to, senão instrumentos legais e indispensáveis à defesa da cidadania e, so-
bremaneira, do Estado de Democrático e de Direito. Importante enfatizar, 
contudo, que tais prerrogativas pertencem, exclusivamente, a sociedade.

Oportuno observar, ainda nesse contexto, que a legislação anterior e a 
vigente, que dispunha e dispõe sobre “os direitos dos advogados” (Decre-
to n.º 20.784/1931, Lei n.º 4.215/1963 e Lei n.º 8.906/1994), não trazia e 
não traz no seu bojo a expressão “prerrogativas”, mas sim a denominação 
“São direitos dos advogados”. Por outro lado, a Lei Complementar n.º 
80 de 12 de janeiro de 1994 [Organiza a Defensoria Pública da União, 
do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua 
organização nos Estados, e dá outras providências (ver anexo vII)], que 
é anterior ao atual EAOAB, denomina expressamente os seus artigos 44, 
89 e 128 de “São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública” da 
União, do Distrito Federal e Territórios e dos Estados, respectivamente. 
Cada referido artigo, assinale, possui um rol específico de dezesseis inci-
sos e um parágrafo (vide Anexo Iv), com semelhante conteúdo.

Apesar de distintas, as expressões adotadas por ambas as normas 
– “direitos”, no artigo 7.º, da Lei 8.906/1994, e “prerrogativas”, nos 
artigos 44, 89 e 128, da Lei Complementar n.º 80/1994 –, os conteúdos 
jurídicos descritos nos dispositivos respectivos de cada uma delas são 
quase idênticos, além do que todas possuem a mesma finalidade, qual 
seja, munir o advogado ou defensor de instrumentos legais indispensá-
veis ao exercício da função constitucional.

Ademais, como o advogado e o defensor público são profissionais, 
assim considerados pela Constituição Federal (Título Iv, Capítulo Iv), que 
exercem funções essenciais à Justiça, em toda sua plenitude funcional,  
incide no caso o princípio da isonomia sobre aludidas legislações, ine-
xistindo motivo para que se façam distinções, sobretudo quando as leis 
em referência não fizeram. 

4.3. BREVE hISTóRICO

Como todo instituto jurídico, a prerrogativa7 também apresenta seus 
contornos históricos. E, quanto ao defensor, percebe-se que ele sempre a 
teve – ainda que em menor proporção –, variando de acordo com a natureza 
política de cada Estado ou regime político e governamental de cada época.

Pelos menos três prerrogativas básicas lhes eram observadas, pois 
sem elas era impossível exercer a defesa, a saber: (i) acesso aos autos 
(ou ao conhecimento da acusação); (ii) acesso ao preso ou acusado; 
(iii) e tempo para expor a defesa (dezenas de minutos ou horas). Sem as 
observâncias dessas três primordiais prerrogativas, a defesa era inviabi-
lizada, na medida em que não se tinha conhecimento amplo da acusação 
e da autodefesa exercida pelo defendido.

Dessas três marcantes prerrogativas, na antiga Grécia, a medida do 
tempo durante o julgamento, ou seja, a Clepsidra era fundamental para 
exposição razoável da defesa. Inezil Penna Marinho,8 afirma que, no pe-
ríodo áureo da Grécia antiga, os logógrafos, com a sua arte de escrever, e 
os oradores, com a sua arte de falar, desempenharam o papel de advogado 
(sinégoros). Prossegue o citado autor, narrando que a clepsidra – um vaso 
geralmente feito de argila com traços na sua parte interna – contava o 
tempo e para tanto continha um orifício na sua parte inferior. à proporção 
que a água vazava o seu nível ia baixando e, por conta disso, passando pe-
los traços, o que permitia, dessa forma, marcar o tempo e medir às horas.9

As clepsidras usadas nos tribunais gregos não se destinavam espe-
cificamente a medir as horas solares e nenhuma relação  tinha com 

7 Nota: Existem doutrinadores, como, por exemplo, André Ramos Tavares, em Curso de di-
reito constitucional, que trata especificamente sobre “Prerrogativas Parlamentares”, p. 1193.

8 mARinHO, inezil Penna. Grandes julgamentos da Grécia antiga: Aspásia, Sócra-
tes, Frinéia. Organização judiciária de Atenas e noções de direito processual ate-
niense. Brasília: Horizonte, 1978. p. 42.

 Nota: explica o autor que, “antes dos gregos, os egípcios, e, antes destes, os assírios 
conheceram e usaram a clepsidra, sobretudo durante a noite para medir a duração das 
vigílias militares, ou o tempo nos dias nublados em que a falta de visibilidade do sol 
não permitia a utilização do relógio solar”. 

9 Idem, ibidem, p. 42.
 Nota: nesse aspecto, a clepsidra assemelha-se a uma ampulheta, variando de tamanho 

de acordo com o tempo a ser medido. 
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estas; elas objetivavam, sobretudo marcar o tempo concedido a um 
orador, para fazer uso da palavra.
Em Atenas, a duração de uma audiência era inicialmente dividida em 
três partes de igual duração: a primeira para acusação, a segunda para 
a defesa e a terceira para os juízes, que deveriam julgar a questão.
mais tarde o tempo da defesa começou a ficar condicionado à impor-
tância do julgamento e variava segundo o valor e a complexidade da 
questão. O advogado requeria e o juiz concedia uma, duas, três, quatro 
ou mais clepsidra, segundo lhe parecesse à causa mais fácil ou mais difí-
cil, mais simples ou mais complicada, mais valiosa ou mais importante.
Para os casos de valor até 5.000 dracmas era concedido o uso de uma 
só clepsidra, ou seja, seis minutos.
Normalmente, porém, durante a leitura dos autos de inquirições e de 
declarações de testemunhas, o jorro da clepsidra era interrompida.
A clepsidra era colocada sobre um tripé e o líquido vazava pelo orifí-
cio situado na parte inferior, caindo em um recipiente que ficava abai-
xo daquela. Um tampo de cera obturava o orifício, quando se desejava 
parar a contagem do tempo. Havia clepsidra de diferentes tamanhos e 
formatos, usadas para os mais diversos fins.10

(figura 1 – A 
clepsidra – 
www.google-
i m a g e n s , 
acesso em 29-
05-2011)11

10 Idem, ibidem, p. 42-44.
11 Disponível em: http://www.google.com.br/search?um=1&hl=pt-BR&biw=995&

bih=587&tbm=isch&sa =1&q=clepsidras+da+gr%C3%A1cia&oq=clepsidras+d

Já em Roma, assinala Hélcio maciel França madeira,12 o advo-
gado possuía muito mais deveres do que direitos, como, verbis gra-
tia, probidade, moderação, independência e assiduidade. Ele possuía 
também privilégios pessoais e imunidade tributária, bem como deveres 
para com o cliente, como, por exemplo, sigilo profissional e empenho. 
Destarte, não existiam prerrogativas previstas e destinadas à defesa do 
defendido, como hoje existem.

No ordenamento jurídico brasileiro, de forma inicial, modes-
ta e especificadamente, as prerrogativas, nos moldes atuais, surgem 
com a edição do Decreto n.º 20.748 de 14 de dezembro de 1931, cujo 
qual aprovou o regulamento da Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB, sendo esculpidos no seu artigo 25 os seguintes “direitos dos 
advogados”.13

Art. 25. São direitos dos advogados:
i, exercer os atos de sua profissão, de conformidade com as leis e os 
regulamentos aplicáveis;
II, comunicar-se livremente com seus clientes, sobre os interesses 
judiciais destes, ainda quando se achem em prisão;
iii, guardar sigilo profissional;
Iv, ingressar os cancelos dos Tribunais e Juizos;
v, tomar assento à direita dos juizes de primeira instância; falar sen-
tados; requerer pela ordem de antiguidade, e retirar-se das sessões e 
audiências, independente de licença;
Vi, receber autos com vista ou em confiança, na forma das leis de 
processo;
vII, contratar, verbalmente ou por escrito, honorários, de acordo 
com as praxes e taxas habituais no local, sendo, porém, vedado esti-
pular, a título de honorários, a participação em bens;
vIII, não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julga-
do, senão em sala especial de Estado Maior;

a+gr%C3%A1cia&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=481235l484610l0l10l1
0l0l9l0l0l172l172l0.1. Acesso em 29/05/2011.

 Nota: A Clepsidra, com a qual se marcava o tempo de que o advogado dispunha nos 
tribunais da antiga Grécia. 

12 mADEiRA, Hélcio maciel França. Op. cit., p. 73, 77e 82.  
13 Disponível em http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=

20784&tipo_ norma=DEC&data=19311214&link=s. Acesso em 29/05/2011.
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IX, usar vestes talares;
a) aos membros do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros é 
facultado o uso das vestes talares privativas, outorgadas pelo decreto 
n. 393, de 23 de novembro de 1844.
§ 1º Aos provisionados e aos solicitadores aplica-se o disposto em os 
ns. I a III, vII e vIII.
§ 2º Nas audiências os provisionados e solicitadores tomarão assento 
à esquerda dos juizes, falarão e requererão de pé. (sic)

A essas prerrogativas, somavam-se àquelas prerrogativas pro-
cessuais decorrentes dos Códigos de Processo Civil (Decreto-Lei n.º 
1.608/1939 e Lei n.º 5.869/1973)14 e de Processo Penal (Decreto-Lei n.º 
3.689/1941),15 ambos com as suas respectivas alterações legais.

Conforme assinalado mais acima, das prerrogativas descritas no 
artigo 25 do Decreto citado, ou seja, àquelas de acesso ao preso (inciso 
II) e de acesso aos autos (inciso vI) foram reconhecidas por tal norma, 
enquanto que o tempo para exercer a defesa decorria dos prazos ex-
pressos na legislação processual mencionada, os quais eram contados 
em dias, horas e minutos.

O aludido Decreto n.º 20.748/1931, com tais prerrogativas previstas 
em nove incisos, vigorou por quatro décadas, até ser revogado pela Lei 
n.º 4.215 de 27 de abril de 1963 (dispunha sobre o Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil), mais especificamente pelo artigo 158, que 
rezava: “revogam-se as disposições em contrários”. Este então novel 
Estatuto da Advocacia teve uma vacatio legis de 30 dias (artigo 157) 
para começar a vigorar. Somente um dos seus artigos (o 149) foi vetado, 
fundamentadamente pela Mensagem n.º 82 de 27 de abril de 1963.16

A Lei n.º 4.215/1963 em comento, conforme previsto no seu artigo 
89, ampliou de nove (do revogado Decreto) para vinte e três os direi-
tos (prerrogativas) dos advogados. Como se busca também demonstrar 

14 Disponíveis em http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Iden-
tificacao/DEL%201. 608- 1939?OpenDocument; e http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/Leis/L5869.htm. Acessos em 29/05/2011.

15 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm. 
Acesso em 30/05/2011.

16 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/ante-
rior_98/vep82-L4215-63.htm. Acesso em 30/05/2011.

o avanço histórico da legislação nacional nessa matéria, optou-se por 
transcrever, especificamente, as respectivas disposições, até para que 
adiante a ela possamos nos referir.

Art. 89.  São direitos do advogado:
i – exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional 
(art. 56) na defesa dos direitos ou interesse que lhe forem confiados;
II – fazer respeitar, em nome da liberdade de defesa e do sigilo pro-
fissional a inviolabilidade do seu domicílio, do seu escritório e dos 
seus arquivos;
III – comunicar-se, pessoal e reservadamente, com os seus clientes, 
ainda quando estes se achem presos ou detidos em estabelecimento 
civil ou militar, mesmo incomunicáveis;
iV – reclamar quando preso em flagrante, por motivo de exercício de 
profissão, a presença do Presidente da Seção local para a lavratura 
do auto respectivo;
v – não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, 
senão em sala especial de Estado-Maior;
vI – ingressar livremente:
a) nas salas de sessões dos Tribunais, mesmo além dos cancelos que 
separam a parte reservada aos magistrados;
b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ta-
belionatos, ofícios de justiça, inclusive dos registros públicos, dele-
gacias e prisões;
c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judi-
cial, política ou outro serviço público onde o advogado deva praticar 
ato ou colher, prova ou informação útil ao exercício da atividade 
profissional, dentro do expediente regulamentar ou fora dele, desde 
que se ache presente qualquer funcionário;
vII – permanecer sentado ou em pé, e retirar-se de qualquer dos 
locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença;
vIII – dirigir-se aos juízes nas salas e gabinetes de trabalho, inde-
pendentemente de audiência previamente marcada, observando-se a 
ordem de chegada;
IX – fazer juntar aos autos, em seguida à sustentação oral, o esquema 
do resumo da sua defesa;
X – pedir a palavra, pela ordem, durante o julgamento em qualquer 
juízo ou Tribunal para, mediante intervenção sumária e se esta lhe 
for permitida a critério do julgado, esclarecer equívoco ou dúvida 
surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam 
ou possam influir no julgamento;
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XI – ter a palavra, pela ordem, perante qualquer juízo ou Tribunal, 
para replicar a acusação ou censura que lhe sejam feitas, durante ou 
por motivo do julgamento;
XII – reclamar, verbalmente, ou por escrito, perante qualquer juízo 
ou tribunal, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento 
ou regimento;
XIII – tomar assento à direita dos Juízes de primeira instância, falar 
sentados ou em pé, em juízos e Tribunais, requerer pela ordem de 
antiguidade;
XIv – examinar em qualquer Juízo ou Tribunal, autos de processos 
findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando os respec-
tivos feitos não estejam em regime de segredo de justiça, podendo 
copiar peças e tomar apontamentos;
Xv – examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem pro-
curação, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamen-
to, ainda que conclusos à autoridade podendo copiar peças e tomar 
apontamentos;
XvI – ter vista, em cartório, dos autos dos processos em que funcio-
ne, quando, havendo dois ou mais litigantes com procuradores di-
versos, haja prazo comum para contestar, defender, falar ou recorrer;
XvII – ter vista fora dos cartórios, nos autos de processos de nature-
za civil, criminal, trabalhista, militar ou administrativa, quando não 
ocorra a hipótese do inciso anterior;
XvIII – receber os autos referidos no inciso anterior, mesmo sem 
procuração, pelo prazo de dez dias, quando se tratar de autos findos, 
e por quarenta e oito horas, quando em andamento, mas nunca na 
fluência de prazo;
a) sempre que receber autos, o advogado assinará a carga respectiva 
ou dará recibo;
b) a não devolução dos autos dentro dos prazos estabelecidos autori-
zará o funcionário responsável pela sua guarda ou autoridade supe-
rior a representar ao presidente da Seção da Ordem para as sanções 
cabíveis (artigos 103, inciso XX e 108, inciso II);
XIX – recusar-se a depôr no caso do art. 87, inciso XvI, e a informar 
o que constitua sigilo profissional;
XX – ter assistência social, nos termos da legislação própria;
XXI – ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício 
da profissão (art. 129);
XXII – contratar previamente e por escrito, os seus honorários pro-
fissionais;
XXIII – usar as vestes talares e as insígnias privativas de advogado.

§ 1º Aos estagiários e provisionados aplica-se o disposto nos incisos 
i (com as restrições dos arts. 52, 2º; 72, parágrafo único in fine; e 74), 
II, III, XIv, Xv, XvI, XvII, XvIII, XIX e XXI.
§ 2º Não se aplica o disposto nos incisos XvI e XvII:
I – quando o prazo for comum aos advogados de mais de uma parte e 
eles não acordarem nas primeiras vinte e quatro horas sobre a divisão 
daquele entre todos, acordo do qual o escrivão ou funcionário lavrará 
termos nos autos, se não constar de petição subscrita pelos advogados;
II – ao processo sob regime de segredo de justiça;
III – quando existirem, nos autos, documentos originais de difícil 
restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a per-
manência dos autos no cartório, secretaria ou repartição reconhecida 
pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício, median-
te representação ou a requerimento da parte interessada;
Iv – até o encerramento do processo, ao advogado que houver dei-
xado de devolver os respectivos autos no prazo legal, e só o fizer 
depois de intimado.
§ 3º A inviolabilidade do domicílio e do escritório profissional do 
advogado não envolve o direito de asilo, e somente poderá ser que-
brada mediante mandado judicial, nos casos previstos em lei. (sic)

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, bem como o 
disposto no seu artigo 133, reconhecendo o advogado como indispensável 
à administração da Justiça, seis anos mais tarde nova legislação ordinária 
– a Lei n.º 8.906 de 4 de julho de 1994, com oitenta e sete artigos, denomi-
nada de Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
–, veio substituir àquela norma anterior, já tendo este último e atual Estatuto 
recebido algumas significativas e recentes alterações (vide Anexo Iv).

Comprando os citados róis de prerrogativas dos textos normativos 
revogados (Decreto n.º 20.784/1931 e Lei n.º 4.215/1963) com o atual 
rol previsto nos artigos 6.º e 7.º do EAOAB, denota-se uma conside-
rável ampliação do número de prerrogativas, além da qualidade reda-
cional destas, reduzindo assim ainda mais a margem de subjetividade 
interpretativa do agente público.

Importante ressaltar que, durante a pesquisa sobre a historicidade 
das prerrogativas nas legislações estrangeiras, foi possível constatar 
serem poucos os países que possuem uma norma semelhante ao Es-
tatuto da Advocacia brasileiro, notadamente no que tange ao seu rol  
de prerrogativas.
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Portugal, por exemplo, por meio da Lei n.º 15 de 26 de janeiro de 2005, 
aprovou o seu Estatuto da Ordem dos Advogados,17 semelhante ao nosso, 
com duzentos e seis artigos, sendo que o Título I do Estatuto dos Advogados 
Portugueses trata, inicialmente, do sistema funcional dessa Instituição (arti-
gos 1.º ao 60); ao passo que o seu Título II cuida do exercício da advocacia 
e dos direitos dos advogados (artigos 61 ao 82), especialmente da isonomia 
perante os agentes públicos (artigo 67), do acesso ao preso (artigo 73), aces-
so aos autos (artigo 74), inviolabilidade dos documentos (artigo 71), etc.

Ainda sim, salvo uma pesquisa extremamente aprofundada sobre 
a advocacia nos sistemas jurídicos dos países de todos os continentes 
do mundo, o Brasil possui a legislação que melhor regula a atividade 
advocatícia e, ao mesmo tempo, a Instituição (OAB) que a administra.

Enfim, oportuno lembrar o pensamento de Luis Jiménez de Asúa,18 
para quem “o advogado possui muito mais deveres do que direitos”. No 
entanto, a nosso sentir, com o passar do tempo tais deveres continuam a 
viger, mas os direitos (prerrogativas) dos advogados foram ampliados, 
proporcionalmente, a esses deveres.

4.4. TEORIA GERAL DAS PRERROGATIVAS

A razão que levou o Estado a dotar seus agentes públicos de prer-
rogativas é a mesma que deu origem às prerrogativas do defensor. Isso 
porque, no livre exercício da função pública ou social, é indispensável 
que o respectivo agente esteja revestido de suas próprias prerrogativas 

17 Disponível em http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=30819
&idsc=128. Acesso em 31/05/2011.

 Nota: ainda sobre a advocacia portuguesa, a Lei n.º 49/2004, de 24 de Agosto – 
Define o sentido e o alcance dos actos próprios dos advogados e dos solicitadores e 
tipifica o crime de procuradoria ilícita.

 Nota: os advogados dos demais vinte e seis países da União Européia podem advo-
gar em Portugal, mediante inscrição suplementar naquela Ordem dos Advogados, 
submetendo-se as regras disciplinares deste órgão (artigos 196 a 200). Para tanto, é 
emitido um Bilhete de identidade Profissional de Advogado Europeu. 

18 ASÚA, Luis Jiménez de. El criminalista. Tomo I. 2.ª serie. Bueno Aires: vicito P. de 
zavalia Editor, 1955. p. 3. 

 Nota: a tradução é livre do espanhol.

(instrumentos legais) para dar efetividade ou concretude, especialmen-
te, aos preceitos constitucionais.

É munido dessas prerrogativas que o defensor, por meio do pro-
cesso penal, trabalha para concretizar os princípios e garantias fun-
damentais do cidadão defendido (investigado ou acusado) no Estado 
Democrático de Direito. Também gozam de prerrogativas os membros 
dos Poderes Legislativo (CF, artigo 53), Executivo (CF, artigo 76 e se-
guintes), Judiciário (vide Anexo v) e do Ministério Público (vide Ane-
xo vI), todos, de igual forma, sempre com o escopo de materializar os 
mandamentos esculpidos na Lei Maior.

Conforme vimos no Capítulo II deste trabalho, em síntese, o orde-
namento jurídico dos países civilizados gravitam em torno do principio 
da dignidade humana (CF, artigo 1.º, III). E para preservar essa digni-
dade também no processo penal, diante de uma investigação criminal 
ou processo dessa natureza, o defendido lança mão de outro fundamen-
tal princípio, qual seja, o da cidadania (CF, artigo 1.º, II),19 aliado ao 
extenso rol de direito e garantias constitucionais (CF, artigos 5.º ao 17), 
na sua efetiva condição de titular desses preceitos legais.

Por não dispor de capacidade postulatória para defender-se na es-
fera penal, pessoalmente (Lei n.º 8.906/1994, artigo 1.º), bem como por 
não lhe ser permitido renunciar a defesa técnica (Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, artigo 8.º, 2, e), o defendido passar a contar 
com o patrocínio de um defensor constituído ou dativo.

Nesse confronto processual penal entre a segregação da liberdade do 
defendido e a pretensão do Estado de punir o agente infrator da lei repres-
sora, o defensor assume papel primordial na defesa de todos os preceitos 
constitucionais e infraconstitucionais postos à disposição do defendido 
e de sua dignidade. Para tanto, nessa desigual luta pelo direito à liber-
dade do defendido contra a gigantesca estrutura punitiva estatal, a figu-
ra do defensor necessita ser revestida de poderosos instrumentos legais  

19 SILvA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. p. 36. Para quem essa 
cidadania “consiste na consciência de pertinência à sociedade estatal como titular 
dos direitos fundamentais, da dignidade como pessoa humana, da integração partici-
pativa no processo do poder, com a igual consciência de que essa situação subjetiva 
envolve também deveres de respeito à dignidade do outro, de contribuir pra o aper-
feiçoamento de todos”. 
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para que ele faça frente à acusação e ao órgão acusador. Tais instrumen-
tos denominam-se de “prerrogativas” (vide Anexos III e Iv).

Vê-se, assim, que o fim precípuo dessas valiosas e primordiais 
prerrogativas é a proteção, em especial, da dignidade humana do de-
fendido, com a fiel observância do devido processo legal, e não para 
a satisfação pessoal ou para o gáudio do defensor do caso. Em outras 
palavras, essas prerrogativas são exclusivas da sociedade ou do cidadão 
para contrapor-se ao poder estatal, sobremaneira no processo penal.

Nesse sentido, é pensamento de Miguel Reale Júnior quando de-
fende as prerrogativas dos advogados, afirmando que “as prerrogativas 
dos advogados não são nossas prerrogativas, de nós advogados”. Asse-
vera ainda o mesmo autor que “elas existem porque são prerrogativas 
da sociedade, são prerrogativas do cidadão frente ao Estado, para que se 
estabeleça minimamente uma composição de forças entre o acusador, o 
Estado investigante e o indivíduo suspeito, submetido a constrangimen-
tos, sem respeito ao princípio da presunção de inocência”.20

É marcante a defesa do aludido autor sobre esse tema, inclusive por 
conta de sua destacada vivência profissional e acadêmica, levando-o a 
afirmar ser dramática a posição do advogado quando não tem armas 
mínimas para o exercício da defesa, sendo esse o momento em que o 
exercício do poder estatal se transforma em abuso manifesto.21

Outro comentarista do EAOAB, Gisela Godin Ramos,22 também 
acentua que essas prerrogativas não são conferidas aos advogados na 
condição de pessoas físicas ou comuns, mas na especial condição de 
agente público no livre exercício do seu ministério ou munus publico, 
garantido dessa forma o atendimento do interesse público na realiza-
ção da justiça.

Manoel Pedro Pimentel,23 há quase cinco décadas, já enfatizava que 
o advogado criminal no exercício da defesa penal goza de imunidades 

20 JÚNIOR, Miguel Reale. Anais do Encontro brasileiro alusivo aos dez anos do Esta-
tuto da Advocacia e da OAB: prerrogativas profissionais dos advogados: os proble-
mas atuais, os debates, o manifesto. Curitiba: OAB Paraná, 2004. p. 20.

21 Idem, ibidem, p. 21.
22 RAMOS, Gisele Godin. Op. cit., p. 134.
23 PIMENTEL, Manoel Pedro. Advocacia criminal: teoria e prática. São Paulo: Revis-

ta dos Tribunais, 1965. p. 41.

que são concedidas, não a sua pessoa, mas ao espírito que ele encarna 
em razão, sobretudo, do fim a que se destina o seu trabalho, o qual é 
vítima de incompreensões e críticas por parte da opinião pública.

Por sua vez, o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Fede-
ral, ao prefaciar obra24 doutrinária específica sobre o tema prerrogativa, 
intitulando-o de “Um prefácio necessário”, asseverou que:

As prerrogativas profissionais dos Advogados representam emana-
ções da própria Constituição República, pois, embora explicitadas 
no Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/94), foram concebidas com 
o elevado propósito de viabilizar a defesa da integridade das liberda-
des públicas, tais como formuladas e proclamadas em nosso ordena-
mento constitucional.
As prerrogativas profissionais de que se acham investidos os Advo-
gados, muito mais do que faculdades jurídicas que lhe são inerentes, 
traduzem, na concreção de seu alcance, meios essenciais destinados a 
ensejar a proteção e o amparo dos direitos e garantias que o sistema de 
direito constitucional reconhece às pessoas e à coletividade em geral.

Realmente, na vigência do Estado Constitucional e Democrático, 
as prerrogativas profissionais possuem uma missão substancial no de-
sempenho das funções públicas e sociais. A título de exemplo, citemos 
às “prerrogativas parlamentares”, que são conferidas aos deputados e 
senadores com o objetivo de lhes permitir livre desempenho do manda-
to e a independência do Poder que integram, resultando daí a existência 
necessária da inviolabilidade no exercício do mandato e a imunidade 
processual. Com os membros da Magistratura não é diferente, pois seus 
predicamentos asseguram o livre desempenho da judicatura e a inde-
pendência do Judiciário.25

Essa inviolabilidade profissional do defensor (advogado crimi-
nal ou defensor público), segundo José Roberto Batochio,26 tem como 

24 TORON, Alberto zacarias. Prerrogativas profissionais do advogado. 3.ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. Prefacio, p. ix e x.

25 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 22.ª ed. 2.ª tir. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 131 e 137. 

26 BAtOCHiO, José Roberto. A inviolabilidade do advogado em face da constituição 
de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. v. 688. p. 406.
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exclusivo destinatário o cidadão. Nesse mesmo sentido, é o entendi-
mento de Luiz Flávio Borges D’urso, para quem “A inviolabilidade 
do advogado quer garantir a inviolabilidade do cidadão, que é o titular 
de direitos”.27

Atualmente, em decorrência do imperativo constitucional (artigo 
5.º, LXIII), e do Código de Processo Penal (artigo 289-A, § 4.º), o de-
fensor tem a prerrogativa processual de ser informado da prisão do ci-
dadão, bem como de receber cópia do auto de prisão em flagrante (CPP, 
artigo 306, § 1.º).28

Por outro lado, o Projeto de Lei do Senado – PLS n.º 156/2009, 
que cuida da reforma do Código de Processo Penal, cujo Substitu-
tivo foi aprovado naquela Casa Legislativa em 7 de dezembro de 
2010,29 daí ter retornado à Câmara dos Deputados, em 23 de março 
de 2011, dispõe logo no seu Título I (“Dos Princípios Fundamen-
tais”), artigo 3.º, sobre a garantia  de que a defesa técnica poderá se 
manifestar em todas as fases procedimentais da persecução penal.30 
Já no Titulo II (“Da investigação Criminal”), Capitulo I (“Das Dis-
posições Gerais”), artigo 13, faculta-se ao advogado ou defensor 
público tomar a iniciativa de identificar fontes de prova em favor da 
defesa do investigado, podendo inclusive entrevistar pessoas. Todavia, 

27 D’URSO, Luiz Flávio Borges. As prerrogativas dos advogados garantem os direitos 
do cidadão. Disponível em http://www.oabsp.org.br/palavra_presidente/2004/69/. 
Acesso em 31/05/2011.

 Nota: este autor é o atual presidente da Seccional São Paulo da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil.

28 Nota: o artigo 259-A foi incluído no Código de Processo Penal pelo artigo 1.º da Lei 
n.º 12.403/2011, cuja vigência teve início em 04 de julho do mesmo, tendo em vista 
a vacância legal de 60 dias; já o artigo 306, caput, e o seu § 1.º, foram alvos de alte-
ração redacional pelo artigo 2.º desta nova Lei (disponível em http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm. Acesso em 02/06/2011). 

 Nota: a Lei n.º 12.403/2011 trata, especificamente, do título iX, do Código de Pro-
cesso Penal, denominado de “Da Prisão, Das Medidas Cautelares e da Liberdade 
Provisória”. Alvo de muitas polêmicas, esta norma traz alternativas à prisão cautelar 
(artigos 317/350), que, definitivamente, passa a ser exceção.   

29 Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_
mate=90645. Acesso 02/06/2010.

30 Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=85509
&tp=1. Acesso em 02/06/2011.

o Capítulo II, desse Título II, versa sobre o polêmico “Juiz das Ga-
rantias” (artigos 14 a 17).

Como visto, esse extenso e vigente rol de prerrogativas, aqui ana-
lisado, existem para o exercício da advocacia ou da defensoria, sempre 
e unicamente em prol do cidadão, e não para o deleite do advogado 
ou defensor. Tais instrumentos, ademais, não decorrem exclusivamente 
do Estatuto da Advocacia e da OAB, como a primeira vista poderia 
parecer, mas, sobremodo, de um conjunto normativo que tem início no 
texto constitucional, a partir dos seus princípios, direitos e garantias 
fundamentais, além dos tratados e Convenções internacionais ratifica-
dos pelo Brasil (CF, artigo 5.º, §§ 2.º e 3.º).

Não se pode perder de vista, no entanto, que referido rol de prerro-
gativas profissionais do defensor não se exauri em si mesmo, na medida 
em que pode ser ampliado com a edição de novas leis.

4.5. PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS

na realidade, as prerrogativas profissionais do defensor decorrem 
da própria Carta da República, mais precisamente do seu já menciona-
do artigo 133, que, somente para relembrar, tornou-o indispensável à 
administração da justiça e inviolável os seus atos e manifestações no 
efetivo exercício do seu múnus público, nos exatos limites da lei. Em 
outros termos, a Constituição Federal consagrou expressamente a im-
prescindibilidade do advogado na atividade jurisdicional.

A elevação dessa imunidade ao nível constitucional confere ao ad-
vogado uma dignidade e um peso que não podem ser desprezados; con-
tudo, a conformação última dessa prerrogativa depende da legislação 
ordinária, haja vista expressa previsão da Lei Maior.31

A Constituição da República, como se vê, trata de dois substanciais 
institutos jurídicos, quais sejam a indispensabilidade e a inviolabilida-
de, cujos quais também os denominamos de prerrogativas. A razão de 
suas existências é de evidente ordem pública e de relevante interesse 
social, como instrumento garantidor de efetividade da cidadania.

31 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, p. 416. 
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Essa indispensabilidade indica que o advogado deve participar dos 
processos judiciais, nos casos expressos em lei,32 o que é inerente ao 
devido processo legal; de maneira que a presença do advogado no pro-
cesso funciona como autêntica garantia de que os direitos das partes es-
tariam tecnicamente salvaguardados. Quanto à inviolabilidade, cuidou 
a norma constitucional de dotar o exercício da advocacia de peculiar 
proteção, prevendo assim que, diante do debate processual, essa ativi-
dade ficasse liberta de arbitrariedades e constrangimentos, até porque 
é inadmissível que a defesa dos interesses do cidadão seja tolhida por 
qualquer receio do defensor para com o agente público.33

Portanto, todo conjunto de prerrogativas do advogado ou defensor, 
constantes da legislação em vigor é norteada pelo dispositivo consti-
tucional acima citado, o qual, conforme aduz Alexandre de Moraes, 
“coaduna-se com a necessária intervenção e participação da nobre clas-
se dos advogados na vida de um Estado de Democrático de direito”.34

O Supremo Tribunal Federal, nesse passo, ao julgar a Petição n.º 
1.127-9/SP, da relatoria do então Ministro Ilmar Galvão, decidiu que: 
“A presença do advogado no processo constituiu fator inequívoco de 
observância e respeito às liberdades públicas e aos direitos constitucio-
nalmente assegurados às pessoas. É ele instrumento poderoso de con-
cretização das garantias instituídas pela ordem jurídica”.

Destarte, outras prerrogativas constitucionais estão esculpidas nos 
seguintes artigos: 5.º, XIII e LXIII; 94; 104, II; 107, I; 111-A, I; 115, I; 
119, II; 120, III, e 123, I. A íntegra desses dispositivos pode ser consul-
tada no Anexo III deste trabalho. vale ressaltar, todavia, que desses dis-
positivos somente o inciso LXiii corresponde ao exercício profissional 
do advogado em defesa do cidadão, ao passo que as outras disposições 

32 Nota: A capacidade postulatória ou indispensabilidade do advogado ou defensor não 
é absoluta, posto ter a lei excluído a sua obrigatoriedade em algumas ações judiciais, 
como, por exemplo: (i) a propositura de revisão criminal, artigo 623, e impetração 
de habeas corpus, artigo 654, ambos do Código de Processo Penal; (ii) o procedi-
mento judicial de concessão de benefícios na Execução Penal, artigo 195 da Lei n.º 
7.210/1984; (iii) o ajuizamento de causas de até vinte salários mínimos no Juizado 
Especial Cível, artigo 9.º da Lei n.º 9.099/1995; (iv) e a propositura de reclamação 
trabalhista, artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho.  

33 ARAÚJO, Luiz Alberto David. Op. cit., p. 421 e 423.
34 MORAES, Alexandre de. Op. cit., p. 1593. 

constitucionais citadas destinam-se à pessoa do advogado, notadamente 
à prerrogativa pessoal do “quinto constitucional”, que é o meio pelo 
qual o advogado, após satisfazer determinados requisitos objetivos, se 
torna membro do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional (Federal, do 
Trabalho e Eleitoral) ou das Cortes Superiores (STJ, STM, TSE e TST). 
Indiretamente ou não, a experiência jurídica do advogado, compondo 
esses e outros tribunais, contribui significativamente para o aperfeiçoa-
mento da Justiça, alcançando assim o cidadão.

A análise sobredita refere-se tão somente ao instituto do “quinto 
constitucional” e não ao seu polêmico e discutível procedimento – es-
sencialmente político nos dias atuais – de formação da lista sêxtupla, 
encaminha pela OAB ao presidente do Tribunal respectivo.

Importante ainda observar nesse contexto, que mesmo antes de 
figurar no Capítulo iV, “Das Funções Essenciais à Justiça”, do titulo 
Iv, artigo 133 da CF, o advogado é citado expressamente no inciso 
LXIII,35 do artigo 5.º, do Título II, “Dos Direito e Garantias Funda-
mentais”, o que realmente demonstra ser a sua atividade uma garantia 
fundamental para o cidadão, aliado a sua indispensabilidade perante 
o Poder Judiciário.

Há que se ressaltar, porém, que tanto a indispensabilidade quanto 
a inviolabilidade não são prerrogativas absolutas, e nem poderiam ser, 
notadamente porque nenhuma outra atividade, função, órgão público 
ou privado goza de prerrogativa absoluta, pois, do contrário, o princípio 
da isonomia restaria violado, desequilibrando assim o sistema jurídico 
democrático.

Desse modo, o advogado, verbis gratia, não tem exclusividade para, 
perante o Judiciário, propor revisão criminal (artigo 623, CPP), impetrar 
habeas corpus (artigo 654, CPP) e pleitear a concessão de benefícios no 
procedimento judicial da Lei de Execução Penal, n.º 7.210/1984 (artigo 
195), na medida em que essas respectivas normas admitem que o próprio 
destinatário da tutela jurisdicional acione, pessoalmente, a Justiça Penal 
nas situações especificadas.

35 Constituição Federal, artigo 5.º, LXIII: “o preso será informado de seus direitos, 
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família 
e de advogado”.
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No que diz respeito à inviolabilidade, deve o advogado, nos termos 
da lei penal, civil e do próprio Estatuto da Advocacia, exercer a sua no-
bre e indispensável função, no entender de Luiz vicente Cernicchiaro,36 
com o vigor reclamado, guardando, porém, limites, embora, com vee-
mência, respeitando à reputação, a dignidade e o decoro de outrem.

4.6.  PRERROGATIVAS ESTATUTáRIAS DO DEFENSOR 
ESSENCIAIS À DEFESA DO CIDADÃO DEFENDIDO

As prerrogativas estatutárias, isto é, àquelas esculpidas na Lei n.º 
8.906/1994 (EAOAB), como dito, originam-se do texto constitucional, 
isso porque a parte final do seu citado artigo 133 menciona a frase “nos 
limites da lei”. E nesta norma infraconstitucional, basicamente, sem 
qualquer prejuízo das prerrogativas previstas em outros textos legais, 
onde foi esculpido um extenso rol de prerrogativas para especial prote-
ção dos princípios, direito e garantias fundamentais do cidadão.

E essas prerrogativas estatutárias estão dispostas no artigo 7.º, do 
referido Estatuto da Advocacia, intitulado de “São direitos do Advoga-
do”, o qual contém vinte incisos e nove parágrafos, tendo sido os dois 
últimos (§§ 8.º e 9.º) vetados pelas razões expostas na Mensagem n.º 
594, de 7 de agosto de 2008, da Presidência da República.37

Todo o rol de prerrogativas, artigos 1.º ao 7.º, especialmente, inclu-
sive o artigo 44, foi transcrito no Anexo iii deste trabalho com o fim de 
possibilitar a livre consulta ou análise textual. Significa dizer, com isso, 
em termos de prosseguimento e conforme anunciado neste tópico, que 
a nossa simplória proposta é apenas dissertar acerca das prerrogativas 
estatutárias mais essenciais ao advogado, no efetivo exercício da defesa 
técnica no processo penal.

Por outro lado, isso não quer dizer que as demais prerrogativas não 
citadas adiante – mas transcritas no Anexo III – tenham menos impor-
tância. Longe disso. Como elas são inúmeras, conforme se frisou acima, 

36 Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus n.º 3.381-7/SP, Rel. Min. Luiz vicente 
Cernicchiaro. 

37 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Msg/
VEP-594-08.htm. Acesso em 03/06/2011.

a análise de cada uma delas, detidamente, resultaria num “tratado” ou 
num extenso “comentário de prerrogativas”, fugindo, portanto, dos ob-
jetivos do trabalho acadêmico inicialmente proposto.

Seguimos, então, analisando, brevemente, àquelas prerrogativas re-
putadas como as mais relevantes à defesa penal do defendido e, ao mesmo 
tempo, as mais críticas em termos de violação pelos agentes públicos, isto 
é, apesar de tais prerrogativas, comentadas a seguir, serem substanciais 
ao cidadão envolvido na persecução penal, ainda sim são elas violadas.

4.6.1. Liberdade do exercício profissional

Lecionava Rui Babosa, que a “legalidade e a liberdade são as tábuas 
da vocação do advogado”.38 E o exercício dessa profissão, em especial – e 
de outras – encontra amparo legal a partir do artigo 5.º, XIII, da Cons-
tituição Federal, onde claramente se lê: “é livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que 
a lei estabelecer”. E a Lei de regência da Advocacia é a n.º 8.906 de 4 
de julho de 1994. Assinale, contudo, que esse dispositivo constitucional 
citado necessita ser conjugado com o artigo 5.º, caput, pois, uma vez pre-
enchidos todos os requisitos legais para o exercício da advocacia (artigo 
8.º, do EAOAB), impera a isonomia sobre os advogados.

Somente pode exercer a advocacia o Bacharel em Direito aprovado 
em exame da OAB39 – hoje unificado nacionalmente –, nos termos do 
artigo 8.º, Iv, do EAOAB e regularmente inscrito na Secional da Uni-
dade Federativa onde pretende fixar seu domicílio profissional (artigo 
10, do EAOAB), podendo ainda pleitear inscrições Suplementares em 

38 BARBOSA, Rui. Oração aos moços. 16.ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. p. 83.
39 O Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, em 26 de outubro de 2011, ao jul-

gar o Recurso Extraordinário (RE) n.º 603583, que questiona a obrigatoriedade do 
Exame da Ordem dos Advogados do Brasil para que bacharéis em Direito pudes-
sem exercer a advocacia, declarou a constitucionalidade do questionado Exame, 
por unanimidade, com o “parecer oral” favorável do Procurador Geral da República 
(Roberto Gurgel), eis que o parecer escrito do seu colega era pela inconstituciona-
lidade do citado Exame. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator do recurso. Diante 
da Repercussão Geral reconhecida, tal decisão aplica-se aos demais casos idênticos 
(Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo
=192411&caixaBusca=N. Acesso em 28/10/2011).
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outras Seccionais da OAB (são vinte e sete no país), ampliando assim a 
sua atividade profissional (artigo 10, § 2.º, do EAOAB).

O exercício, com liberdade, da advocacia no Brasil, a teor do que 
reza o artigo 7.º, I, do EAOAB, só é possível diante do conjunto nor-
mativo vigente, já citado, garantidor do desempenho dessa atividade 
essencial, de sorte que essa liberdade profissional existente decorre, ex-
clusivamente, da legalidade ou da legislação.

4.6.2. A inviolabilidade do escritório, local e instrumentos  
  de trabalho

Inicialmente, cumpre destacar que “escritório de advocacia” é o 
local físico específico e adequado para o desempenho pleno da ati-
vidade advocatícia (atende clientes, faz reuniões, guarda e arquiva 
documentos, etc.); enquanto que o “seu local de trabalho” pode ser 
entendido como sua própria residência familiar ou, ainda, como ga-
binete, departamento jurídico, sala ou espaço que costumeiramente o 
advogado ocupa na empresa ou no escritório para exercer sua função. 
Em sendo a casa ou residência do advogado o seu local de trabalho, 
sobre tal o imóvel também incide a proteção da garantia da inviolabi-
lidade do domicílio (artigo 5.º, XI, da CF).

É no seu escritório ou local de trabalho que o advogado guarda e 
arquiva os documentos e outros materiais relevantes que lhes são con-
fiados pelo cidadão defendido com o fim exclusivo de elaborar sua de-
fesa no inquérito ou no processo. Também é no seu escritório ou local 
de trabalho que estão todos os instrumentos necessários para o advo-
gado desempenhar a advocacia. Ali ele recebe ainda correspondências, 
mensagens eletrônicas, chamadas telefônicas, bem como transmite da-
dos, tudo diretamente relacionado ao exercício profissional.

A inviolabilidade de todos esses instrumentos de trabalho do advo-
gado, prevista no artigo 7.º, II, do EAOAB, é de suma importância para 
sobrevivência e dignidade da Advocacia. Sem esse caráter de invio-
lável, de respeito e de segurança para o exercício pleno do direito de 
defesa, agregada às outras prerrogativas, nenhum “bacharel mortal” iria 
desafiar o poder estatal e sua estrutura poderosa para defender direitos 
de outrem, mais especificamente o bem liberdade.

O escritório ou o local de trabalho é o “Templo Sagrado” do advo-
gado, onde ele constrói as teses defensivas, dando efetividade ao Estado 
de Direito e à Democracia. Podemos também denominar de “Templos 
Sagrados” os gabinetes que abrigam os membros da Advocacia Pública, 
da Defensoria, da Magistratura, do Ministério Público e do Legislativo.

É ainda nesse sagrado e consagrado espaço laboral que o advogado 
ou defensor exerce inviolavelmente a nobre arte, produzindo ali doutri-
nas, ministrando consultas, promovendo encontros jurídicos e articu-
lações políticas, sociais, econômicas, etc., sempre norteado pela ética, 
pela moral e, sobremaneira, pela lei.

Destarte, importante realçar que, há poucos anos, a OAB se in-
surgiu efusivamente contra sucessivos mandados judiciais de busca e 
apreensão, vagos e indeterminados,40 expedidos contra escritórios de 
advocacia de vários Estados, cumpridos, na sua maioria, por agentes 
da Polícia Federal. A Seção São Paulo da OAB saiu na frente e, por 
conta disso, lançou um conciso, histórico e profundo “Manifesto”, em 
maio de 2005, contra o que denominou de “Invasões de Escritório de 
Advocacia”.41 Outras ações políticas e jurídicas foram adotadas pelas 
Seccionais e Conselho Federal da OAB, culminando, no primeiro mo-
mento, na edição da Portaria n.º 1.288/2005,42 do Ministério da Justiça 

40 A íntegra de um desses citados mandados genéricos está disponível em http://www.
conjur.com.br/2005-jun-23/leia_mandado_busca_escritorio_sao_paulo. Acesso em 
02/06/2011.

41 Disponível em http://www2.oabsp.org.br/asp/comissoes/republica/noticias/pop05.
htm. Acesso em 02/06/2011.

 Nota: este citado manifesto está assim resumido: “A Comissão de Defesa da Repú-
blica e da Democracia da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, 
ao apoiar integralmente a OAB-SP, cônscia de que o advogado é indispensável à 
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exer-
cício da profissão, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, conclama 
todos os advogados e advogadas, brasileiros e brasileiras, a sociedade civil e a Nação 
para juntos lutar por essa causa que é de todos: o veemente repúdio às invasões de 
escritórios de advocacia e endosso das medidas concretas que já vem sendo tomadas, 
para que tais afrontas sejam repelidas uma vez por todas, na intransigente defesa da 
Democracia!”. 

42 O teor desta Portaria está disponível em http://www.jusbrasil.com.br/noticias/4286/
portarias-do-ministerio-da-justica-tentam-disciplinar-diligencias-da-pf-em-escrito-
rios. Acesso em 02/06/2011.
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(“Estabelece instruções sobre a execução de diligências da Polícia Fe-
deral para cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão em 
escritórios de advocacia”), e, no segundo momento, na aprovação da 
Lei n.º 11.767/2008 43 (“Altera o art. 7.º da Lei n.º 8.906, de 4 de julho 
de 1994, para dispor sobre o direito à inviolabilidade do local e instru-
mentos de trabalho do advogado, bem como de sua correspondência”).

vale ressaltar, nesse contexto, que durante essas buscas e apreen-
sões em escritórios de advocacia, com mandados de busca genéricos, 
policiais, por vezes acompanhados da mídia, praticaram-se absurdos 
excessos, como, por exemplo, (i) a apreensão de inúmeros arquivos ou 
documentos de clientes que sequer tinham qualquer relação com a in-
vestigação criminal em curso, (ii) além da apreensão aleatória de todos 
os terminais de computadores, inviabilizando dessa forma toda estrutu-
ra funcional dos escritórios, a ponto de fechá-los, praticamente.

Ainda sobre mandados de busca e apreensão vagos e indetermina-
dos, Cleonice A. valentim Bastos Pitombo,44 em obra específica sobre 
esse assunto, escreveu que “não pode haver mandado incerto, vago ou 
genérico. A determinação do varejamento, ou da revista há de apontar, 
de forma clara, o local, o motivo da procura e a finalidade, bem como 
qual a autoridade judiciária que a expediu. É importantíssima a indica-
ção detalhada do motivo e os fins da diligência (art. 243, ii, do CPP), a 
que se destina. Mandado vazio é perigoso e difícil debelar-se. Autoritá-
rio, traz risco ínsito, arraigado na forma”.

Se isso não fosse antidemocrático e atentatório ao Estado de Di-
reito, todos os instrumentos, protegidos pela inviolabilidade, apreendi-
dos na busca e apreensão, com efusiva “espetacularização midiática”,  

  Nota: a outra Portaria, de n.º 1.287/2005, do mesmo órgão, estabelece instruções 
específicas sobre execução de diligências da Polícia Federal para cumprimento de 
mandados judiciais de busca e apreensão em escritórios de advocacia, “consideran-
do que nessas ações as prerrogativas profissionais não podem se impor de forma 
absoluta nem, tampouco, o poder da autoridade policial deve se revestir de caráter 
ilimitado, devendo sempre prevalecer o bom senso e o equilíbrio, para que se realize 
o superior interesse público. 

43 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11767.htm. 
Acesso em 02/06/2011.

44 PITOMBO, Cleonice A. valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo 
penal. 2.ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 205.

inclusive com a exposição dos cidadãos presos cautelarmente e algema-
dos, eram utilizados como elementos de prova contra os próprios inves-
tigados ou acusados. Foi algo surreal que advocacia brasileira suportou 
e que ainda não se tinha precedente, nem mesmo nos períodos mais 
difíceis da vida política do país, como no período da Ditadura Militar 
(1964 a 1985).

Carlos Roberto Siqueira Castro,45 discorrendo sobre a inviolabilida-
de dos escritórios de advocacia em questão, adota também em seu artigo 
fundamentação da legislação de Direito Comparado, ponderando que:

Pelas mesmas razões, e guardadas as diferenças históricas e cultu-
rais, a legislação, quando não a própria Constituição, e de um modo 
geral os estatutos da advocacia em todos os países de formação 
jurídica civilizada e que prestigiam o princípio do devido processo 
legal e das garantias da defesa no sistema acusatório, universali-
zados sob a cláusula do due process of law, que remonta à festejada 
Magna Carta inglesa do ano de 1215, exibem proteção semelhan-
te no que toca às prerrogativas e inviolabilidades da profissão de 
advogado. A título de exemplo, o Code of Conduct for European 
Lawyer, recém-editado pela Comunidade Européia, enaltece com 
grande ênfase a regra de sigilo ou confidencialidade profissional 
dos advogados, ao dispor: “2.3.46

Conforme já foi assinalado mais acima, inexistem em nosso siste-
ma jurídico prerrogativas absolutas, e nem é isto, acredita-se, que alme-
jou e almeja o advogado ou defensor, até porque, como o Ministro do 

45 SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto. Inviolabilidade dos escritórios de advocacia 
e departamentos jurídicos das empresas: sigilo profissional e prerrogativas da pro-
fissão de advogado. Rio de Janeiro: disponível em http://www.oab.org.br/arquivos/
pdf/Geral/artigo.pdf, set. 2009. p. 3. Acesso em 03/06/2011.

46 Segue a complementação desta citação com texto em inglês: 2.3. Confidentiality. 
2.3.1. It is of the essence of a lawyer’s function that the lawyer should be told by 
his or her client things which the client would not tell to others, and that the lawyer 
should be the recipient of other information on a basis of confidence. Without the 
certainty of confidentiality there cannot be trust. Confidentiality is therefore a pri-
mary and fundamental right and duty of the lawyer. The lawyer’s obligation of confi-
dentiality serves the interest of the administration of justice as well as the interest of 
the client. It is therefore entitled to special protection by the State. p. 3.
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STF Celso de Mello vem decidindo: “Não há no sistema constitucio-
nal brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, 
mesmo porque razões de relevante interesse público legitimam, ainda 
que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de me-
didas restritivas das liberdades públicas, uma vez respeitados os limites 
estabelecidos pela própria Constituição”.47

Pondera ainda o referido Ministro e Decano da Suprema Corte 
Constitucional, no voto condutor do mencionado julgamento, interpre-
tando o artigo 7.º, II, do EAOAB, que:

A inviolabilidade do advogado alcança seus meios de atuação profis-
sional, tais como o seu escritório ou locais de trabalho, seus arquivos, 
seus dados, sua correspondência e suas comunicações. Todos esses 
meios estão alcançados tradicionalmente pela tutela do sigilo pro-
fissional. A ampla utilização da informática pelo advogado, com sua 
crescente miniaturização, faz estender a inviolabilidade aos dados e 
arquivos de computador, mantidos em seu local de trabalho ou que 
transporte consigo. O Estatuto da OAB refere-se a escritório e local 
de trabalho. Entende-se por local de trabalho qualquer um que o ad-
vogado costume utilizar para desenvolver seus trabalhos profissionais, 
incluindo a residência, quando for o caso. A atual revolução tecnoló-
gica aponta para a realização à distância de serviços ligados por redes 
de comunicação, sem o deslocamento físico das pessoas. Em qualquer 
circunstância, o sigilo profissional não pode ser violado…48

A luta da advocacia, nesse aspecto e a nosso sentir, é no sentido da 
fiel observância da “legalidade” de determinadas decisões judiciais, no-
tadamente quanto à sua fundamentação (CF, artigo 93, IX),49 conjugada 

47 STF – MS n.º 23452-RJ, Rel.: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, j. em 
16/09/1999, DJ 12-05-2000. Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pa-
ginador.jsp?docTP=AC&docID=85966. Acesso em 03/06/2011. p. 25 do acórdão.

 Nota: cuida-se de memorável Mandado de Segurança (direito e líquido e certo) im-
petrado contra ato de Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Federal, julga-
do e concedido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, onde o relator analisou 
e decidiu inúmeras questões relevantes.

48 Idem, ibidem, p. 32.
49 Constituição Federal, artigo 93, IX: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Ju-

diciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 

com a “liberdade” do sagrado exercício profissional e do seu respectivo 
sigilo, nos termos dos preceitos constitucionais supracitados.

No entanto, a Lei n.º 11.767/2008, que incluiu os parágrafos 6.º e 
7.º, no artigo 7.º, do EAOAB, parece ter trazido um pouco de tranqui-
lidade e paz de espírito a essa tormentosa questão, uma vez que para o 
magistrado decretar, em decisão motivada, a quebra da inviolabilidade 
prevista no inciso II deste dispositivo, tal norma passou a exigir a pre-
sença dos requisitos de (i) “materialidade da prática de crime por parte 
de advogado” e (ii) “indícios de autoria”; além do que vedou qualquer 
hipótese de utilização dos documentos ou objetos pertencentes a clien-
tes do advogado averiguado, assim como os seus instrumentos de tra-
balho contendo informações sobre clientes.

O mandado de busca e apreensão expedido contra escritórios de 
advocacia, por seu turno, deve ser cumprido na presença de um ou mais 
representante da OAB, o que vem ocorrendo sem maiores problemas e 
até com certo respeito, nos dias atuais. A função do membro da OAB, 
nessa específica situação, é fundamental e bem definida: após ter co-
nhecimento do integral teor do sobredito mandado, somente no local 
de seu efetivo cumprimento, ele fiscaliza se a busca e apreensão esta 
de acordo com o que descreve o correspondente mandado, preservan-
do, assim, a inviolabilidade dos demais arquivos, documentos e objetos 
pertencentes e relacionados a outros clientes.

Quanto ao novel § 7.º, do aludido artigo 7.º, depreende-se do seu 
teor apenas uma ressalva ao parágrafo anterior, isto é, o disposto no § 
6.º não se estende a clientes de advogado averiguado que estejam sendo 
formalmente investigados pela prática do mesmo delito que deu ensejo 
à quebra da inviolabilidade.

Nesse diapasão, a existência da inviolabilidade preserva fundamental-
mente o sigilo profissional – dever do advogado –, que para Ruy de Azeve-
do Sodré, 50 no que diz respeito à prerrogativa da inviolabilidade do segredo 
do profissional, deve ser exercida, em toda sua plenitude, para atingir a 
efetividade do direito de defesa, que é princípio de ordem pública.

podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimi-
dade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

50 SODRÉ, Ruy de Azevedo. Op. cit., p. 303.
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O direito ao sigilo, no universo jurídico atual, conforme pondera 
Paulo Lôbo,51 passou a integrar o rol dos direitos fundamentais do ci-
dadão, cujos quais são invioláveis inclusive em face do legislador in-
fraconstitucional, estando ele destinado a proteger o segredo da pessoa.

Importante enfatizar sobre o que foi dissertado, especialmente com 
relação à inviolabilidade, que a função de defensor criminal, além de 
essencial à sociedade, é também muito delicada do ponto de vista pes-
soal e material para o próprio, posto não gozar ele de qualquer tipo de 
segurança ou proteção, além do que necessita sobreviver dignamente 
na profissão recebendo honestos honorários, diante de uma violência 
social crescente. A responsabilidade é, sem dúvida, relevante.

Mas, esse sagrado ministério – a defesa criminal do cidadão –, 
sempre honrado por grandes expoentes da advocacia do passado e do 
presente, não deve jamais ser confundido com a prática delituosa de 
alguns poucos e maus advogados que se associam ao cliente defendido, 
ou já condenado, utilizando-se de determinadas prerrogativa profissio-
nais, como a própria inviolabilidade do escritório, para ocultar, facilitar 
ou promover ações criminosas e a sua impunidade.

O advogado criminal exerce função social e da advocacia sobrevi-
ve; enquanto que o infrator da lei penal na marginalidade se mantém. 
São dois lados bem distintos e inconfundíveis. Dessa forma, é preciso 
ter sempre em mente que o Estado de Direito, a que todo cidadão está 
obrigado, inclusive o advogado criminal, não admite violação as suas 
leis; pelo que apenas o advogado pode exercer a advocacia, a qual não 
tem lugar ou espaço para marginais disfarçados ou criminosos travesti-
dos de advogados, como também ocorre em outras carreiras jurídicas.

4.6.3. Acesso ao cidadão preso e a comunicação reservada

Preso o cidadão, nos exatos limites da legislação vigente (CF, arti-
go 5.º, LvI; CPP, artigos 282 e seguintes; CPPM, artigos 220 e seguin-
tes), lhe é garantido pela Constituição da República, artigo 5.º, LXIII, 
nessa ordem, “a assistência da família e de advogado”. E aqui cabe um 
substancial comentário sobre essa última parte: não se trata apenas da 

51 LÔBO, Paulo. Op. cit., p. 70.

assistência de advogado, mas também da assistência de defensor pú-
blico, caso o cidadão preso a ser defendido o indique, alegando não 
possuir condições financeiras de constituir um. Em outras palavras, 
pode e deve o cidadão preso exigir do delegado de polícia, quando da 
sua prisão, a presença de um defensor público para lhe acompanhar na 
lavratura do auto de prisão em flagrante, alegando não ter posses para 
contratar um advogado, amparando-se na “assistência jurídica, integral 
e gratuita” assegurada pelo artigo 5.º, LXXIv, da CF.

Pois bem. Seja ele advogado criminal, seja ele defensor público ou 
dativo, o correto e justo é que o cidadão deve fazer-se acompanhar de 
defensor, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante ou do cum-
primento de outra modalidade de prisão cautelar, por força do imperati-
vo constitucional sobredito, dando, assim, concretude aos seus direitos 
e garantias fundamentais tão indispensáveis à Democracia e ao Estado 
de Direito (CF, artigo 5.º, LXIII e LXXIv, da CF).

Do outro lado, convergindo com esse referido direito do preso de-
fendido, está à prerrogativa do advogado de ter acesso ao preso (artigo 
7.º, III, do EAOAB),52 mesmo sem procuração e reservadamente, cuja 
qual também integra o rol de prerrogativas do defensor público, con-
soante artigo 44, vII, além de ser um dever funcional, artigo 4.º, XIv, 
ambos da Lei Complementar n.º 80/1994 (vide Anexo Iv).

vê-se, portanto, que a preocupação do legislador constitucional e in-
fraconstitucional foi dotar o cidadão preso de instrumentos legais capazes 
de impedir eventuais abusos ou arbitrariedades por parte do agente pú-
blico que o prendeu e do Estado, resguardando a sua humana dignidade 
(integridade física e moral) e outros princípios, direitos e garantias.

Desse sobredito direito do defendido, aliado àquela prerrogativa 
do defensor, bem como a obrigatória comunicação imediata de sua pri-
são ao juiz competente (CF, artigo, LXII),53 depreende-se que nenhum 

52 Artigo 7.º, III, do EAOAB, Lei n.º 8.906/1994: “comunicar-se com seus clientes, 
pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, 
detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considera-
dos incomunicáveis”.

53 Constituição Federal, artigo 5.º, LXII: “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se 
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso 
ou à pessoa por ele indicada”.
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cidadão jamais será preso por agentes do poder estatal sem que mais 
ninguém tenha conhecimento dessa segregação de liberdade, como ou-
trora ocorria.54

Nem mesmo eventual decreto de “incomunicabilidade” do agente 
público – condição própria de presos militares (CPPM, artigo 222) ou 
políticos – tem força para atingir ou vedar o exercício da prerrogativa 
de acesso ao preso, pois tal ato autoritário é, manifestamente, incom-
patível e contrário ao ordenamento jurídico brasileiro, sobremaneira à 
dignidade humana e ao devido processo legal, enfim, ao vigente Estado 
Democrático de Direito.

De igual forma e pelos mesmos fundamentos jurídicos e políticos 
citados, descabe qualquer vedação ou limitação ao defensor de ter aces-
so ao preso militar em sua respectiva unidade, posto prever o artigo 
222,55 do Código de Processo Penal Militar, a possibilidade de se decla-
rar à Justiça castrense a incomunicabilidade do preso quando da obriga-
tória comunicação de sua prisão.

Sabe-se que o Direito Militar possui outra natureza jurídica e po-
lítica, envolvendo direitamente a Segurança da Nacional em sentido 
amplo; porém, toda legislação militar, assim como todo o ordenamento 
jurídico pátrio, deve está em perfeita sintonia com a Lei Fundamental.

Impossível conceber, dessa forma, a concretização do direito de 
defesa do cidadão preso, nos termos da Constituição da República, 
quando o seu defensor sequer pode diretamente comunicar-se com 
ele, aquele que é o maior interessado e destinatário da prerrogativa 
em comento.

Comentando o anterior Estatuto da Advocacia, a revogada Lei 
n.º 4.215/1963, Ruy de Azevedo Sodré assevera que essa prerroga-
tiva (acesso ao preso) era uma das mais violadas pelas autoridades 
policiais, obstando o exercício da advocacia, narrando tal autor o 
seguinte episódio:

54 Nota: quando dissemos “outrora”, referimo-nos ao período de exceção, imposto pelo 
Governo Militar, que vigeu no Brasil, de 1964 até 1985. 

55 Código de Processo Penal Militar, artigo 222: “A prisão ou detenção de qualquer 
pessoa será imediatamente levada ao conhecimento da autoridade judiciária compe-
tente, com a declaração do local onde a mesma se acha sob custódia e se está, ou não, 
incomunicável”.

E essa prerrogativa foi posta à prova de fogo, num caso em que es-
tava em jogo a autoridade de um Ministro da guerra, que mandara 
prender, incomunicável, um jornalista, sob o fundamento de ter pu-
blicado notícia considerada “secreta”. Não tendo sido permitida a 
visita do preso, pelo seu advogado, este impetrou ordem de habeas 
corpus ao Supremo Tribunal Federal, baseado nessa prerrogativa. E 
a ordem foi concedida mediante telegrama.56

A observância da acessibilidade ao preso permite ao defensor o 
estabelecimento de uma comunicação reservada com o cidadão defen-
dido, sempre com o escopo de obter deste todas as informações detalha-
das e necessárias à efetiva produção de provas e a construção das suas 
teses defensivas. Sem a proteção dessa comunicação do defendido com 
o seu defensor – e vice versa –, atribuindo-lhe o caráter de reservada, 
parte ou todo do conteúdo desse diálogo chegaria ao conhecimento de 
outras pessoas, além do que poderia tal conversa ser monitorada57 pelo 
Estado, e, em ambas as situações, utilizada como prova contra o próprio 
cidadão defendido.

O Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal Pleno, no período 
de exceção e ainda na vigência da Constituição Federal de 1969, daí a 
importância da citação a seguir, decidiu reconhecer essa prerrogativa 
profissional, que a época era prevista no artigo 89, iii, do anterior Esta-
tuto da Advocacia (Lei n.º 4.215/1963). Eis a ementa do julgado:

Prerrogativas do advogado. 1) O acesso do advogado ao preso e con-
substancial à defesa ampla garantida na Constituição, não podendo 
sofrer restrição outra que aquela imposta, razoavelmente, por dis-
posição expressa de lei. 2) Ação penal instaurada contra advogado, 
por fatos relacionados com o exercício do direito de livre ingresso 
nos presídios. Falta de justa causa reconhecida. Recurso de habeas 
corpus provido.58

56 SODRÉ, Ruy de Azevedo. Op. cit., p. 517-518.
57 O monitoramento estatal da comunicação oral do defensor com o defendido, como 

violação de prerrogativas, foi tema de inédito e específico artigo publicado e dispo-
nível em http://jus.uol.com.br/revista/texto/18938/monitoramento-estatal-da-comu-
nicacao-oral-do-defensor-com-o-defendido-no-processo-penal. Acesso 05/06/2011.  

58 StF – RHC 51778, Relator (a): min. XAViER DE ALBUQUERQUE, tribunal Ple-
no, j. em 13/12/1973, vol. 942-02, p. 528, RTJ vol. 69-02 p. 338. 
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A comunicação reservada, importante enfatizar, além de uma prerro-
gativa profissional do defensor, é também um direito do acusado e do preso 
que cumpre pena, previsto na legislação penal ordinária: Código de Proces-
so Penal, artigo 185, § 5.º,59 e Lei de Execução Penal, artigo 41, IX.60

Já sob égide da Constituição de 1988, o Superior Tribunal de Jus-
tiça tem reconhecido esses citados instrumentos jurídicos do direito de 
defesa, tendo decidido que “a lei assegura o direito do preso à entre-
vista pessoal e reservada com o seu advogado (art. 41, IX, da Lei n.º 
7.210/84), bem como o direito do advogado de comunicar-se com os 
seus clientes presos, detidos ou recolhidos em estabelecimento civis ou 
militares, ainda que considerados incomunicáveis (art. 7.º, III, da Lei 
n.º 8.906/94)”.61

4.6.4. Acesso aos autos

O vigente EAOAB, no seu artigo 7.º, XIII, XIv, Xv e XvI,62 dis-
põe amplamente sobre o acesso aos autos (processo judicial ou admi-
nistrativo, procedimento administrativo, inquérito policial ou cível, 
procedimento criminal), atribuindo ao advogado à acessibilidade irres-
trita e indispensável dos autos, inclusive daqueles findos e mesmo sem 

59 Código de Processo Penal, artigo 185, § 5.º: “Em qualquer modalidade de interro-
gatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu 
defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais 
telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o 
advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso”.

60 Lei n.º 7.210/1984, artigo 41, IX: “entrevista pessoal e reservada com o advogado”.
61 STJ – REsp 673.851/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julga-

do em 08.11.2005, DJ 21.11.2005. p. 187.
62 Lei n.º 8.906/1994, artigo 7.º: “XIII – examinar, em qualquer órgão dos Poderes 

Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos 
findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a 
sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos”; “XIv – exa-
minar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e 
de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo 
copiar peças e tomar apontamentos”; “Xv – ter vista dos processos judiciais ou 
administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou 
retirá-los pelos prazos legais”; “XVi – retirar autos de processos findos, mesmo sem 
procuração, pelo prazo de dez dias”.

procuração, ressalvadas, entretanto, as situações legais em que é neces-
sária a juntada de procuração para o defensor acessar os autos.

O defensor público, por sua vez, goza de idêntica prerrogativa pre-
vista  no artigo 44, vI e vIII, da Lei Complementar n.º 80/1994.

A prerrogativa de acesso aos autos é inviolável. Ademais, é apenas 
conhecendo o seu conteúdo que o defensor poderá livremente exercer 
a profissão, sempre em prol do interesse do defendido. Ora, como 
seria possível o advogado aceitar ou rejeitar a defesa de uma causa 
penal, dativamente ou não, sem ao menos conhecer o integral teor dos 
autos? O defensor criminal não é nenhum “vidente” ou “adivinho” e 
tão pouco possui a capacidade de desintegrar-se e materializar-se nos 
autos que lhe interessa.

Oportuno salientar, todavia, que a expressão “acesso aos autos” é 
gênero, do qual é espécie o “direito de vista” (o mais amplo de todos), o 
“direito de examinar autos” ativos e o “direito de retirada dos autos fin-
dos”. O direito de vistas e retirada dos autos pressupõe, no entanto, que 
o advogado tenha sido regulamente constituído, mediante procuração, 
ou esteja atuando em causa própria.63

Na legislação processual brasileira, em especial no Código de Pro-
cesso Penal (artigos 384, § 2.º, 396, 396-A, § 2.º, 403, § 3.º, 404, § úni-
co, 406, 408, 422, 514, 586, 588, 593, 600, 609, § único), há previsão 
expressa dos vários momentos em que o advogado poderá retirar os au-
tos, depois de assinar o Livro de Carga correspondente, para promover 
a melhor defesa do cidadão defendido, devolvendo-os nos prazos legais 
estabelecidos, sob pena de infringir o Código de Ética.64 Denominamos 
essas prerrogativas constantes dos códigos de processos de “prerrogati-
vas processuais”, sobre quais se dissertará mais adiante.

Acentua Nelson Nery Junior,65 que o direito de ter vista dos autos, 
independentemente do instrumento de mandato, ressalvada a hipótese de 
sigilo, é prerrogativa inerente ao próprio ofício do advogado e garantia de 

63 LÔBO, Paulo. Op. cit., p. 84. 
64 Lei n.º 8.906/1994, artigo 34: “Constitui Infração disciplinar”: XXII: “reter, abusiva-

mente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança”.
65 NERy JUNIOR, Nelson: NERy, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor: atualizados até 1.ª 
de março de 2006. 9.ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 216.
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sua profissão que deve ser assegurada, sem a necessidade de demons-
trar qualquer interesse.

O acesso aos autos do processo, contudo, não é de todo absoluto, 
uma vez que o próprio EAOAB, no seu § 1.º, contem três situações 
em que não se aplica, pelo menos em tese, o disposto nos incisos Xv 
e XvI, do artigo 7.º, deste citado Estatuto, quais sejam: “1) aos proces-
sos sob regime de segredo de justiça; 2) quando existirem nos autos 
documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância 
relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secreta-
ria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, 
proferido de ofício, mediante representação ou a requerimento da parte 
interessada; 3) até o encerramento do processo, ao advogado que hou-
ver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal, e só o fizer 
depois de intimado”.

No Processo Penal democrático, onde o bem jurídico liberdade está 
a todo instante ameaçado de segregação – quando já não foi segregado 
–, entendemos que nenhuma dessas três aludidas ressalvas impediti-
vas de acesso aos autos deve se sobrepor as garantias constitucionais 
da plenitude e amplitude de defesa e do contraditório (CF, artigo 5.º, 
XXXvIII, a, Lv), assim como à autodefesa exercida pelo cidadão alvo 
da persecução penal (CPP, artigos 6.º, v, 185, 304, 396, 400, 411 e 474).

Dessa forma, devem tanto a defesa técnica quanto a autodefesa 
conhecer integralmente o conteúdo do processo criminal, dado que so-
mente por meio do exercício da prerrogativa estatutária e processual 
de acessibilidade aos autos é que se poderá dar plena efetividade aos 
preceitos constitucionais em referência.

O advogado criminal constituído nos autos do processo ou o defen-
sor público, que carece apenas de nomeação judicial, não deve sofrer 
quaisquer restrições para acessar os autos. Mas, se por acaso um ou outro 
defensor der algum motivo legal para que o juiz aplique, por exemplo, o 
disposto no artigo 7.º, § 1.º, item “3” (acima transcrito), do EAOBA, me-
lhor que ele renuncie o patrocínio ou seja substituído por outro defensor, 
caso não consiga revogar àquela decisão na instância superior.

Isso porque, eventual negligência processual, desprezo ou mazela 
provocada pelo defensor, comprovadamente, não deve jamais atingir a 
pessoa do cidadão acusado e a sua defesa. Aliás, na esteira do que reza 

o artigo 396-A, § 2.º, do CPP,66 o magistrado está obrigado a nomear 
defensor para apresentar a resposta à acusação quando o defensor ante-
rior deixou de oferecê-la. No mesmo sentido, dispõe o artigo 497, v,67 
do mesmo diploma processual penal, quando autoriza o juiz a declarar o 
réu indefeso por conta da inépcia do seu defensor, sendo-lhe nomeando 
outro pelo julgador caso o defendido não constitua um.

É polêmico afirmar isso, mas pelo atual cenário jurídico em que está 
colocado o processo penal constitucional pátrio, ousamos defender a tese 
de que, na contramão do que prega a doutrina constitucional, há sim algu-
mas garantias constitucionais e prerrogativas absolutas ou aparentemente 
absolutas, quando se trata da defesa penal do defendido. Por exemplo, 
existe processo penal sem a extrema observância da garantia do devido 
processo legal e seus corolários? Ou, ainda, existe defesa sem a prerroga-
tiva de acesso aos autos ou conhecimento do seu conteúdo?

Seguindo com tema, faz-se necessário distinguir “exame”, “vista” e 
“retirada dos autos”, eis que eles não se equivalem, consoante interpreta-
ção dos dispositivos em comento do EAOAB. “Examinar” é o ato mais 
simples de folhear, verificar o que consta dos autos, ler algumas páginas, 
tomar apontamentos, solicitar ou tirar cópias. Já a “vista”, por decorrer 
do ingresso do defensor no processo, é o momento processual em que, de 
posse integral dos autos, toma-se ciência e analisa-se toda matéria até ali 
processada com o fim de bem expor as teses, formular os requerimentos 
pertinentes à defesa do defendido ou até calar-se apenas restituindo os 
autos ao cartório, se o defensor assim entender. A “retirada” dos autos 
findos pelo prazo de dez dias, por outro lado, implica no exame dos autos, 
até porque o defensor não os retira sem uma finalidade precípua; entre-
tanto, pode se proceder à retirada dos autos sem dele ter-se vista.

O certo é que, no cotidiano do Processo Penal, o magistrado abre 
vista para o defensor do acusado, que retira os autos de cartório para 
examiná-los em seu escritório ou local de trabalho.68

66 Código de Processo Penal, artigo 396-A, § 2.º: “Não apresentada à resposta no prazo 
legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias”.

67 Código de Processo Penal, artigo 497, v: “nomear defensor ao acusado, quando 
considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o Conselho e designar novo 
dia para o julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo defensor”.

68 MAMEDE, Gladston. Op. cit., p. 222.
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A grande dificuldade do defensor, nos últimos anos, no exercício 
dessa substancial prerrogativa, tem sido em acessar os autos de inquéri-
to policial e o conteúdo da respectiva investigação já realizada; valendo 
ressaltar, destarte, que o Ministério Público também promove investi-
gações criminais, sob o argumento de que nenhum órgão estatal possuiu 
o monopólio da investigação criminal.

A Polícia Federal, verbis gratia, conjuntamente com o Ministério 
Público,69 promoveu inúmeras investigações criminais que revelaram 
uma pequena parte da corrupção que assola o Estado brasileiro, so-
bretudo em nível Federal. Essas operações resultaram em centenas de 
prisões cautelares, apreensões de documentos, arquivos, objetos ou coi-
sas valiosas, dinheiro, móveis, semoventes, além da indisponibilidade 
de imóveis e bloqueios de contas bancárias dos investigados. Agentes 
públicos, advogados, empresários e outros, sofreram uma verdadeira 
devassa em suas vidas, tudo aparentemente legal porque amparado em 
mandados judiciais de busca e apreensões. Até gabinete de juiz do Tri-
bunal Regional Federal foi alvo dessas buscas.70

Certamente, nenhum cidadão cumpridor das leis e, muito menos, 
os próprios operadores do direito, são contrários a qualquer investiga-
ção criminal, amparada na legalidade, visando reprimir a macro ou mi-
cro criminalidade, mesmo porque se trata de relevante interesse social 
e um dever do poder estatal. De modo que não há qualquer óbice na 
iniciativa dos citados órgãos estatais investigar questões criminais.

69 Quanto à possibilidade de investigação criminal pelo Ministério Público, indepen-
dentemente da posição doutrinaria no sentido de não ser essa pretensão ministerial 
possível, por não existir previsão constitucional para tanto, o Supremo Tribunal 
Federal vem admitindo tal possibilidade. Note-se recente decisão: “Habeas cor-
pus.” 2. Poder de investigação do Ministério Público. 3. Suposto crime de tortura 
praticado por policiais militares. 4. Atividade investigativa supletiva aceita pelo 
STF. 5. Ordem denegada. (StF – HC 93930, Relator(a): min. giLmAR mEn-
DES, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010). Neste julgado, o Ministro relator 
cita os precedentes da Corte. 

 Nota: Apesar das recentes decisões da Suprema Corte brasileira, continuo a entender 
que é necessário expressa previsão constitucional para o Ministério Público realizar 
investigação criminal, o que pode ser viabilizado via Emenda Constitucional.

70 Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL24660-5601,00.html. 
Acesso em 08/06/2011.

A repulsa da advocacia criminal, nesse contexto, reside nas reite-
radas negativas e dificuldades, impostas pelas respectivas autoridades, 
de acessar os autos investigatórios e, em especial, o conteúdo das in-
vestigações já efetivadas, isso porque nem todas as provas materiais 
(tudo aquilo que foi apreendido pela autoridade) integravam os autos do 
inquérito policial ou da investigação, justamente com a clara intenção 
de dificultar a reação defensiva do cidadão investigado, que, às vezes, 
estava preso.

A negativa de acesso aos autos, seja por parte da autoridade po-
licial, seja por quem estar a presidir o Procedimento de Investigação 
Criminal – PIC,71 é um ato que transcende a discricionariedade de tais 
agentes públicos e ingressa, hediondamente, na arbitrariedade, ilegali-
dade, enfim, caracteriza manifesto abuso de autoridade, atentando con-
tra a cidadania e, sobretudo, contra dignidade humana, na medida em 
que o cidadão investigado (preso ou não) via seu defensor se vê impedi-
do de dispor dos instrumentos normativos postos a sua disposição para 
reagir à pretensão jurídica estatal.

O Estado, por meio das suas autoridades responsáveis pela perse-
cução penal, não pode e nem deve, de forma alguma, negar ao cidadão 
o pleno exercício dos seus direitos e garantias fundamentais, pois tal 
ato estatal contraria princípios fundamentais e a própria democracia. 
Ademais, a presunção é de que o Estado trabalha a favor do cidadão e 
não contra ele.

todo ato estatal tendente a impedir ou dificultar o defendido de 
exercer a sua cidadania, assim como do advogado de usar de suas prer-
rogativas em prol do cidadão, efetivando assim os preceitos constitu-
cionais, no atual estágio democrático, é interpretado como abusivo e 
odioso, ensejando assim a aplicação da Lei n.º 4.898/1965 (regula o 

71 Esta delicada questão foi regulamentada pela Resolução n.º 77/2004, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal. Disponível emhttp://csmpf.pgr.mpf.gov.br/
documentos-e-publicacoes/resolucoes/resol_77_set_2004.pdf. Acesso 08/06/2011.

 Nota: o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, por sua vez, editou a 
Resolução n.º 13/2006 também para regulamentar o Procedimento Criminal Investi-
gatório – PIC, no âmbito dos Ministérios Públicos dos Estados. Disponível em http://
www.conamp.org.br/CNMP%20%20DOCUMENTOS/Resolu%C3%A7%C3%B5es/
Resolu%C3%A7%C3%A3o%2013.pdf. Acesso em 08/06/2011.
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direito de representação e o processo de responsabilidade administrati-
va, cível e criminal, nos casos de abuso de autoridade) e de outros tipos 
penais existente no ordenamento repressor. Desta questão cuidaremos 
mais adiante.

Diante dessa atuação quase que “fascista” de determinados agentes 
estatais, bem como atentatória ao Estado constitucional e aos mínimos 
direitos do cidadão investigado, o Poder Judiciário, sobremaneira o Su-
premo Tribunal Federal, tem dado a devida resposta, fazendo valer o 
respeito às prerrogativas profissionais do defensor e os princípios, di-
reitos e garantias fundamentais do defendido, até então irreconhecíveis 
ou ignorados por alguns agentes do próprio do Estado.

O desrespeito ao Estado de Direito chegou a tanto que houve a 
concessão de habeas corpus de ofício e a necessidade da edição de 
duas Súmulas vinculantes, de números 11 e 14 (transcritas no Anexo 
vII), pela Suprema Corte brasileira. Até mesmo a contestável Súmula 
n.º 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habe-
as corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus 
requerido a tribunal superior, indefere liminar”) vem sendo abrandada 
pelo STF para reprimir as “dolosas” inobservâncias legais.

A título de exemplo, podemos citar uma parte específica do voto con-
dutor proferido pelo então Ministro Sepúlveda Pertence, que, num caso 
em concreto, restabelece a legalidade, contém os abusos praticados e dar 
uma firme resposta àqueles que ignoram o ordenamento constitucional:

(...) Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado – interessado 
primário no procedimento administrativo do inquérito policial –, é 
corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos au-
tos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advoca-
cia (Lei n.º 8.906/1994, art. 7.º, XIv), da qual – ao contrário do que 
previu em hipóteses assemelhadas – não se excluíram os inquéritos 
que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve 
em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os 
interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinen-
te o apelo ao princípio da proporcionalidade. 3. A oponibilidade ao 
defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do in-
diciado (CF, art. 5.º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo 
menos lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, 
que este não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos 

do inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar 
declarações. 4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por 
objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as 
relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências 
em curso (cf. Lei n.º 9.296, atinente às interceptações telefônicas, de 
possível extensão a outras diligências)... 5. Habeas corpus deferido 
para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a con-
sulta aos autos do inquérito policial, antes da data designada para a 
sua inquirição.72

O Ministro Cezar Peluso, também na via do habeas corpus, em 
investigação encetada pelo Ministério Público Federal, de igual forma 
e com os mesmos fundamentos jurídicos, reconheceu tal prerrogativa 
profissional do advogado de acesso aos autos:

Advogado. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Si-
gilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção 
nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência téc-
nica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. 
Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Des-
necessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. 
HC concedido. inteligência do art. 5.°, LXiii, da CF, art. 20 do CPP, 
art. 7.º, XIv, da Lei n.º 8.906/1994, art. 16 do CPPM, e art. 26 da 
Lei n.º 6.368/1976 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de 
ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do 
cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos 
que, já documentados em procedimento investigatório realizado por 
órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Minis-
tério Público, digam respeito ao constituinte.73

No mesmo sentido, decidiu o Ministro Ricardo Lewandowski:

Processual Penal. Habeas corpus. Súmula 691 do Supremo Tribunal 
Federal. Superação. Possibilidade. Flagrante Ilegalidade. Caracteri-
zação. Acesso dos acusados a procedimento investigativo sigiloso. 

72 StF – HC 82354, Relator(a): min. SEPÚLVEDA PERtEnCE, Primeira turma, jul-
gado em 10/08/2004. RTJ vol. 191-02, p. 547.

73 StF – HC n.º 88190, Relator(a): min. CEZAR PELUSO, Segunda turma, julgado 
em 29/08/2006, RTJ vol. 201-03, p. 1078 LEXSTF v. 28, n.º 336, 2006, p. 444-455. 
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Possibilidade sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da 
ampla defesa. Prerrogativa profissional dos advogados. Art. 7.º, XiV, 
da Lei n.º 8.906/94. Ordem concedida. I – O acesso aos autos de 
ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como 
sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investi-
gados. II – A oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria 
sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5.º, LXIII, da 
Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advo-
gado. III – Ademais, o art. 7.º, XIv, do Estatuto da OAB estabelece 
que o advogado tem, dentre outros, o direito de “examinar em qual-
quer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante 
e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à auto-
ridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos”. Iv – Caracte-
rizada, no caso, a flagrante ilegalidade, que autoriza a superação da 
Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. v – Ordem concedida.74

Reiteradas decisões da Corte Constitucional, determinando àque-
las autoridades responsáveis pela investigação criminal a fiel observân-
cia dos preceitos legais, especificamente quanto a permitir o acesso aos 
autos e ao conteúdo da investigação já realizada, resultou na edição da 
Súmula vinculante n.º 11,75 reduzindo consideravelmente as violações 
à prerrogativa em estudo, segundo podemos notar também como mem-
bro da Comissão de Prerrogativas da OAB.

Após o surgimento da referida Súmula vinculante, que tem efeito 
erga omnes, ou seja, aplica-se a todos os casos, o defensor está autoriza-
do a promover Reclamação (Lei n.º 8.038/1990, artigo 13)76 diretamen-
te no STF com o escopo de garantir a autoridade de suas decisões. Esta 
medida legal, também comporta pedido de liminar para evitar dano  

74 StF – HC n.º 94387, Relator(a): min. RiCARDO LEWAnDOWSKi, Primeira tur-
ma, julgado em 18/11/2008, LEXSTF v. 31, n.º 362, 2009, p. 417-423 LEXSTF v. 
31, n. 363, 2009, p. 403-409 RJTJRS v. 44, n. 274, 2009, p. 29-32.

75 Súmula vinculante n.º 11, do STF: “É direito do defensor, no interesse do representa-
do, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento 
investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam res-
peito ao exercício do direito de defesa”. 

76 Lei n.º 8.038/1990, artigo 13: “Para preservar a competência do Tribunal ou garantir 
a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Minis-
tério Público”. 

irreparável, para suspensão do processo ou do ato impugnado, confor-
me previsto no artigo 14, II, de citada lei ordinária.

4.6.5. O uso da expressão “pela ordem” para esclarecer dúvidas
          ou equívocos

Eis aí outra prerrogativa profissional importantíssima ao exercício 
da advocacia ou à defesa penal.

No cotidiano forense, o defensor desenvolve basicamente suas fun-
ções nos Fóruns, Tribunais, repartições públicas, etc., tendo ele livre 
acesso às salas, plenários e dependências onde se realizam audiência 
e julgamentos, bem como aos cartórios, secretarias, ofícios judiciais 
e unidade prisionais, além de poder ainda participar de Assembléias e 
reuniões de interesse do cliente, mediante apresentação do mandato.  É 
a prerrogativa de “liberdade de acesso”, prevista no artigo 7.º, vI, vII, 
XII e XX, do EAOAB.

Sempre que a liberdade profissional estiver sendo violada ou cerce-
ada, o advogado pode usar da palavra “pela ordem” para esclarecimento 
de dúvidas ou de equívocos relativos a fotos, documentos ou afirmações 
que possam influir no resultado do julgamento, bem assim para replicar 
acusação ou censura que lhe forem feitas (artigo 7.º, X, do EAOAB).

É se valendo dessa reconhecida expressão – também adotada 
pelas demais carreiras jurídicas – que o advogado chama atenção 
do juiz, relator, autoridade judiciária ou administrativa, expondo as 
dúvidas ou equívocos porventura existentes relacionados aos fatos, 
documentos e afirmações de que tratam os autos (processo judicial 
ou administrativo, procedimento administrativo, inquérito policial ou 
cível, procedimento criminal).

A expressão “pela ordem” é uma espécie de “senha” para o advo-
gado ou defensor intervir, extraordinariamente, em decorrência de seu 
dever de vigilância durante a prática do ato legal em curso, cuidando 
para que não ocorra prejuízo ao seu constituinte ou assistido (cidadão 
defendido), ou ainda a dignidade da advocacia.

A adoção dessa expressão, importante ressaltar, é própria para 
as circunstâncias especiais, nos termos em que expresso no disposto 
(artigo 7.º, X, do EAOAB), pois ao invocar tal expressão, as atenções 
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se voltaram para o advogado ou defensor e, por certo, os demais profis-
sionais presentes aguardaram para ouvir os motivos de tal intervenção.

O advogado, por seu turno, não está condicionado a autorização de 
quem quer que seja para fazer uso dessa expressão, no efetivo exercício 
do seu mister, isto é, não depende ele de concessão da autoridade que pre-
side o ato. De outro lado, essa intervenção extraordinária deve ser concisa 
ou rápida, sumária, como determina a prerrogativa em referência. Para 
Paulo Lobo,77 deve ser esta expressão exercida com moderação e brevi-
dade, objetivamente, sem comentários adjutórios, eis que essa prerroga-
tiva tem por finalidade contribuir para a correta distribuição da Justiça.

Percebendo que paira dúvida ou ocorre equívoco quanto aos fatos, 
documentos, afirmações e acusações relevantes para o julgamento, o 
advogado criminal ou defensor público deve, desde logo, buscar diri-
mi-la ou esclarecê-la, interrompendo o ato em curso (audiência, julga-
mento, reuniões, Assembléias) do qual participa para evitar, portanto, 
a tomada de decisões judiciais, em especial, dissociadas do seu real 
contexto e em prejuízo do cidadão defendido.

É cabível o uso da expressão “pela ordem” também na esfera admi-
nistrativa – e não apenas em juízo ou tribunal (Poder Judiciário), como 
reza o dispositivo em estudo –, pois tal prerrogativa profissional deve 
ser interpretada de forma ampla, ou seja, no sentido de “local onde deva 
praticar ato no desempenho de sua função”, como Delegacias ou De-
partamentos de Polícias, Conselhos, Comissões, Repartições Públicas, 
tribunais administrativos, inclusive na Justiça Eclesiástica.

A imediata intervenção do advogado, nesse caso, se faz necessária 
não somente para conter eventuais injustiças ou ilegalidades, mas ainda 
para evitar a perda desnecessária de tempo e recursos, atendendo-se os 
princípios da celeridade e da economia processual.

Infelizmente, devido ao grande volume de processos e recursos que 
tramitam na Justiça Penal, por exemplo, aliado ao cumprimento das 
Metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça,78 só ampliam as 
possibilidades da ocorrência de equívocos.

77 LÔBO, Paulo. Op. cit., p. 83. 
78 Disponível em http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/glossario-das-

metas-2011. Acesso em 11/06/2011. 

Certa vez, março de 2011, em determinada Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça, aguardava atentamente o defensor, no local (púl-
pito) destinado à defesa, o término da leitura do relatório pelo Desem-
bargador para, em seguida, fazer a sustentação oral das longas razões 
expendidas na ação de habeas corpus libertário e modificativo de com-
petência. Os fatos descritos na denúncia da promotoria (da vara do Júri) 
encartada naquele processo originário davam conta de que a “vítima 
teria sido atingida por um golpe de arma branca (um faca de cozinha) na 
altura do seu ombro direito”, não falecendo. Concluída àquela susten-
tação, a palavra retornou ao relator, que logo no início da leitura do seu 
extenso voto passou a narrar os fatos de outro caso semelhante ao sus-
tentado pela defesa, mas com óbito da vitima de violência doméstica, 
além do que o paciente do outro caso era reincidente. Após perceber o 
manifesto equívoco, o defensor interveio imediatamente, nos termos do 
artigo 7.º, X, do EAOAB, reclamando ao Presidente daquela Câmara, o 
qual alertou o relator e este constatando a equivocação retirou o feito da 
pauta de julgamento para saná-la. O julgamento prosseguiu na Sessão 
seguinte, com concessão parcial da ordem para soltura do paciente.79 
vê-se, com isso, a notória relevância do exercício dessa prerrogativa.

O exercício dessa prerrogativa no Tribunal, importante enfatizar, 
só é possível quando ali se faz presente o defensor para, também, fisca-
lizar o julgamento da medida que ele impetrou, interpôs ou promoveu. 
no caso exemplificativo, se o defensor não tivesse presente ao julga-
mento, sustentando ou não oralmente, o equívoco teria se materializa-
do, provocando grave prejuízo do cidadão defendido (paciente), que, 
provavelmente, ainda estaria preso. 

 Metas Nacionais do Judiciário para 2011: Meta 1. Criar unidade de gerenciamento de 
projetos para auxiliar a implantação da gestão estratégica. Meta 2. Implantar sistema de 
registro audiovisual de audiências em pelo menos uma unidade judiciária de primeiro 
grau em cada tribunal. Meta 3. Julgar quantidade igual a de processos de conhecimento 
distribuídos em 2011 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal. Meta 4. 
Implantar pelo menos um programa de esclarecimento ao público sobre as funções, 
atividades e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou quaisquer espaços públicos.

79 Finalizado o julgamento, o relator explicou que o seu assessor confundiu-se, trans-
portando (seleciona, copia e cola do Word) o voto proferido em outro habeas corpus, 
com semelhantes fatos, para o caso citado. O processo originário em tela tramitou 
sob o segredo de justiça, daí não poder indicar os seus dados. 



186 Edson Pereira Belo da Silva 187vIOLAçãO àS PRERROGATIvAS DO DEFENSOR NO PROCESSO PENAL  
E O PREJUízO DO CIDADãO DEFENDIDO

Por conta dessa e de outras situações prejudiciais aos cidadãos de-
fendidos, entendemos que em todos os julgamentos nos tribunais, em 
matéria criminal, deveria ser nomeado um defensor público ou dativo, 
com conhecimento prévio dos processos pautados, para exercer a fisca-
lização e, ao mesmo, representar os interesses daqueles que não estão 
sendo defendidos por advogados constituídos, efetivando, sobremanei-
ra, a plenitude de defesa.

4.6.6. Imunidade profissional do defensor

Lembremos, inicialmente, que o exercício livre da profissão de ad-
vogado, nos termos do EAOAB, origina-se na Constituição Federal, 
artigo 5.º, inciso XIII, preceito constitucional esse que deve ser inter-
pretado conjuntamente com o seu artigo 5.º, caput, o qual dispõe sobre 
o principio da igualdade perante a lei. Em consonância com as mencio-
nadas disposições normativas, o Estatuto da Advocacia previu no seu 
artigo 6.º, caput, e parágrafo único,80 a ausência de hierarquia entre o 
advogado e os demais operadores do direito (membros do Judiciário, 
Ministério Público, etc.), exigindo tratamento respeitoso e recíproco. 
Já os agentes públicos (autoridades, servidores públicos e da Justiça) 
devem dispensar ao advogado tratamento compatível com a dignidade 
da advocacia e condições adequadas a seu desempenho.

Partindo dessa fundamentação jurídica preliminar, nota-se que a 
prerrogativa da imunidade profissional é conseqüência lógica do con-
juntivo normativo voltado à advocacia e ao advogado. Pode-se dizer, 
portanto, que a liberdade profissional do advogado está duplamente 
amparada com o disposto no § 2.º,81 do artigo 7.º, do EAOAB, haja 

80 Lei n.º 8.906/1994, artigo 6.º, § único: “Não há hierarquia nem subordinação entre 
advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se 
com consideração e respeito recíprocos”.

 Parágrafo único: “As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justi-
ça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível 
com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho”.

81 Lei n.º 8.906/1994, artigo 7.º, § 2.º: “O advogado tem imunidade profissional, não 
constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua 
parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções 
disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. (Vide ADIN 1.127-8) “.

vista que as suas manifestações preferidas, no exclusivo exercício de 
sua atividade, em juízo ou fora dele, não constituem injúria (CP, artigo 
39)82 e difamação (CP, artigo 40)83 puníveis, respondendo, apenas, dis-
ciplinarmente perante o Tribunal de Ética da OAB pelos os eventuais 
excessos cometidos.

Destarte, o tipo penal de desacato (CP, artigo 331),84 que integrava 
o rol de imunidades penais prevista no dispositivo do EAOAB acima 
citado, foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal, por maioria de votos, no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) n.º 1.127-8, promovida pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros – AMB. Prevaleceu o fundamento majo-
ritário no sentido de que “a imunidade profissional do advogado não 
compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado 
na condução da atividade jurisdicional”.85 Aliás, essa imunidade penal 
já estava suspensa, desde outubro de 1994, quando foi concluído, tam-
bém Pelo Plenário do STF, o julgamento da medida liminar requerida 
na aludida ADI.86

Sob a nossa ótica, nos termos dos fundamentos adotados pela mi-
noria vencida, Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, não 
há qualquer conflitância entre a imunidade do desacato com a autorida-
de judiciária, pois tal imunidade como prevista se ajusta com o artigo 
133 da Lei Maior; de modo que, pelos seus votos, mantinham a integra-
lidade do preceito legal questionado. Oportuno destacar, nessa esteira, 

82 Código Penal, artigo 139: “Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua repu-
tação: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa”.

83 Código Penal, artigo 140: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.”.

84 Código Penal, artigo 331: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou 
em razão dela: Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”.

85 Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&
docID=612210. Acesso em 11/06/2011. Através deste link, se tem acesso à íntegra 
do acórdão com 201 laudas. 

 Nota: para ajuizar a ADI a AMB constituiu o advogado Sérgio Bermudes, conhecido 
processualista civil, o qual desempenhou a ingrata e significativa missão de contri-
buir para redução das suas prerrogativas, também. É a democracia. 

86 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?
incidente=1597992 Acesso em 11/06/201. 
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o pensamento expendido no voto do Ministro Ricardo Lewandowski: 
“Entendo que o legislador ordinário foi até muito parcimonioso, porque 
a imunidade profissional é absolutamente indispensável para que o ad-
vogado possa exercer condigna e amplamente esse múnus público de 
que é revestido, que a Constituição lhe garante”.

Do outro lado, um dos argumentos adotados pela maioria vencedo-
ra dos Ministros, levando-os a excluir o desacato do rol de imunidades, 
foi no sentido de que, com a manutenção da figura do desacato, o juiz 
seria colocado numa condição de desigualdade em relação ao advoga-
do, o qual tudo poderia, por conta da imunidade perante o Judiciário, ao 
passo que o magistrado responderia criminalmente.

Refutando esse pensamento majoritário, na seqüência do referido 
julgamento, asseverou o Ministro Marco Aurélio que “se for um juiz 
recatado, ele não será desacatado”.

Em razão de ter sido excluída a figura desacato do mencionado 
rol de imunidades profissionais, os advogados criminais, em especial, 
ficaram vulneráveis no exercício de sua atividade constitucional – no-
tadamente nas audiências e julgamentos do Tribunal do Júri, onde a 
discussão jurídica da causa costuma ser mais efusiva –, diante da sub-
jetividade interpretativa desse tipo penal, isto é, os eventuais excessos 
praticados pelo defensor, quase na sua totalidade, são reputados como 
desacato, tanto pelo juiz como pelo promotor.

Nos dias atuais, para tristeza da Democracia, é comum o advoga-
do criminal, em especial, no exercício da sua função, ser constante-
mente advertido da prática do desacato, até mesmo por serventuários 
da justiça ou qualquer outro agente público. Nas audiências criminais 
e nos julgamentos perante o Tribunal do Júri também é comum alguns 
promotores ou juízes – talvez com intuito de reduzir a combatividade 
do causídico, lhe provocar algum temor, ou presumindo que serão 
desacatados – relembrar ao advogado que ele não está imune ao tipo 
penal do desacato.

A situação é tão surreal que uma simples discussão com a autori-
dade judiciária, em voz alta, ou uma discordância quanto à condução 
dos trabalhos, ou, ainda, um requerimento por escrito ou reduzido a 
termo com expressões mais ríspidas, tem sido o suficiente para abertura 
de procedimento criminal com vista a apurar o suposto desacato do 

defensor. Aliás, a incompreensão, a intolerância e os excessos humanos 
jamais contribuíram para solução de conflitos e da paz social.

Muitas dessas questões já foram decididas e corrigidas pelos Tri-
bunais. Oportuno relembrar uma situação real e bem emblemática, em 
que o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus,87 por 
unanimidade, para trancar Termo Circunstanciado (TC) de desacato 
contra um defensor dativo, sob o fundamento de que a expressão por 
este utilizada na Ata de Audiência (“decisão autoritária e repugnante”) 
não configura o delito em referência, mas poderia dar ensejo a um pro-
cedimento ético e disciplinar perante a OAB. Em síntese, consta do res-
pectivo acórdão: “Nenhuma palavra de desprestígio, data vênia, ofensa 
ou gravame ao ilustre Magistrado; nenhum ato ou comportamento ou-
tro de igual teor”. Este caso chegou à Corte de Justiça paulista porque, 
inicialmente, o juiz que recebeu o TC de desacato para processamento 
concedeu habeas corpus de ofício, trancando o procedimento criminal, 
mas também recorreu de ofício (CPP, artigo 574, I) ao Colégio Recur-
sal, o qual reformou sentença e determinou o prosseguimento do TC, 
tornando-se este a autoridade coatora.

No caso mencionado a título de exemplo, o advogado foi nome-
ado pelo juiz criminal para defender um cidadão, que cumpria pena 
por outros delitos, acusado da prática de lesão corporal grave contra 
outro preso na unidade prisional do Município de Iaras, São Paulo. O 
defensor, nomeado dias antes, compareceu ao seu primeiro ato proces-
sual (audiência de instrução) e como desconhecia o cidadão defendido e 
sua versão oficial acerca dos fatos, requereu expressamente ao juiz que 
providenciasse a entrevista reservada (artigo 7.º, III, do EAOAB), pois 
na sala de audiência com inúmeras pessoas presentes não era possível 
conversar reservadamente; todavia, não foi à defesa atendida. O defen-
sor dativo manifestou-se novamente em Ata, informando ao magistrado 
que seria impossível fazer uma defesa séria e responsável sem conhecer 

87 tJSP – HC n.º 00006167-56.2006.8.26.0000, 11.ª Câmara Criminal, Rel. DI RIS-
SIO BARBOSA, j. 10/01/2007, v. u. Termo Circunstanciado, n.º 306/2004, da 4.ª 
vara Criminal de Guarulhos. Disponível em https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.
do?cdAcordao= 1436368&vlCaptcha=fyzex. Acesso em 12/06/2011. 

 Nota: tivemos acesso e cópias dos autos do Termo Circunstanciado em referência, o 
que nos permitiu melhor entender os fatos e resumir toda a história do caso.  
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a autodefesa do acusado, o que inviabilizaria às reperguntas as teste-
munhas de acusação. O indeferimento perdurou, levando o defensor a 
deixar consignado na Ata de Audiência à violação a sua prerrogativa e 
à garantia constitucional do cidadão defendido, além do que reputava 
àquela decisão judicial indeferitória como “repugnante e autoritária”, 
tendo ainda Registrado Boletim de Ocorrência contra o ato do juiz.

Compulsando os autos foi possível perceber claramente que não se 
tratava apenas de violação às prerrogativas do defensor ou do exercício 
sagrado do seu mister, mas também da garantia constitucional de todo 
cidadão de ter acesso e ser assistido por advogado (CF, artigo 5.º, LXIII 
e LXXIv), sobretudo quando se trata da primeira oportunidade em que 
defensor dativo e defendido se encontram pessoalmente na Casa da Jus-
tiça para materializar o direito de defesa.

A motivação do judicial para negar o requerimento do defensor 
dativo, no sentido de que não havia meios para permitir a entrevista 
reservada no Fórum da Comarca de Guarulhos ou na própria sala 
de audiência, não serve, de forma alguma, como desculpa ou jus-
tificativa impeditiva da concretude dos caros princípios, direitos 
e garantias constitucionais. Ademais, quando se é para ouvir uma 
vítima ou testemunha, reservadamente, no interesse da investiga-
ção policial, da acusação ou do processo criminal, nenhumas das 
autoridades correspondentes encontram obstáculos, senão apenas 
soluções. Como deve ser.

No citado e examinado procedimento criminal apuratório de cri-
me de menor potencial ofensivo, verificou-se que ao proferir àquela 
decisão – negatória de entrevista ou comunicação reservada – o jul-
gador criminal ofendeu vários preceitos constitucionais (cidadania, 
dignidade humana, ampla defesa, assistência jurídica) e infraconstitu-
cionais (comunicação reservada do preso, prerrogativa do advogado), 
de forma despreocupada, impondo-se decisoriamente em desacordo 
com a constitucionalidade, legalidade e razoabilidade, daí ter adjeti-
vado o defensor àquela decisão de “autoritária e repugnante”, o que 
foi convalidado depois pelo Tribunal ao conceder o sobredito habeas 
corpus. notou-se, ainda, que a função de fiscal da lei do ministério 
Público sequer saiu do papel, talvez pelo motivo de a promotora do 
caso ter figurado como vítima de desacato, ou seja, a representante do 

parquet que estava presente permaneceu inerte ao constrangimento 
sofrido pelo defensor e defendido, e ainda sim foi tida como vítima.

Esse é um acontecimento triste que deixa marcas deléveis no de-
fensor, no defendido e na Justiça, bem como é um exemplo a ser de todo 
evitado. Ao final do processo crime que deu origem ao aludido tC de 
desacato, o acusado defendido foi absolvido por insuficiência de pro-
vas, o defensor dativo foi desagravado publicamente pela OAB de São 
Paulo, ao passo que juiz criminal foi promovido à Comarca da Capital, 
Entrância especial.

Voltando à análise teórica dessa substancial prerrogativa profis-
sional, destaca-se ainda a exclusão criminal expressa no artigo 142,88 
do Código Penal, no que tange aos tipos penais (difamação e injuria) 
integrantes do rol de imunidade do advogado. Significa dizer com isso 
que este dispositivo penal, juntamente com as disposições legais supra-
citadas, compõe todo acervo normativo garantidor da imunidade profis-
sional em comento.

A prerrogativa em estudo, sob o enfoque penal, assemelha-se àque-
la imunidade outorgada aos parlamentares (Deputados e Senadores) 
pela Constituição Federal, no seu artigo 53,89 ressaltando, porém, a fi-
gura do desacato, que integra o rol amplo de imunidades dos congres-
sistas, ao contrário da advocacia, como se viu. André Ramos Tavares, 
aliás, trata essa imunidade material (penal) do parlamentar como invio-
labilidade, pois, segundo ele, ela assim também se denomina. Enfatiza 
ainda este autor que a inviolabilidade parlamentar excluiu o delito, pelo 
que afasta a norma constitucional a incidência da lei penal da conduta 
dos congressistas.90

Carlos Maximiliano, no seu comentário à Constituição Federal de 
1946, assevera que a imunidade parlamentar, esculpidas nos artigos 44 
a 46 daquela histórica Lei Maior, é a prerrogativa que assegura aos 
membros do Congresso a mais ampla liberdade da palavra, no exer-
cício de suas atividades, protegendo-os contra abusos e violência por 

88 Código Penal, artigo 142: “Não constituem injúria ou difamação punível: I – a ofen-
sa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador”.

89 Constituição Federal, artigo 53. “Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e 
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.

90 TAvARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. p. 1194.
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parte de outros poderes constitucionais. Observa ainda o mesmo au-
tor que ela “não é privilégio incompatível com o regime igualitário, 
nem direito subjetivo ou pessoal; é prerrogativa aceita por motivos 
de ordem superior, ligados intimamente às exigências primordiais do 
sistema representativo e ao jogo normal das instituições nos governos 
constitucionais”.91

Como visto a prerrogativa profissional em referência, denomina-
da de imunidade penal por manifestações, palavras e atos ofensivos à 
autoridade, que é condição elementar para o exercício da advocacia, 
também exclui a punibilidade, resguardando dessa forma a garantia de 
liberdade de expressão. E não poderia ser diferente, haja vista que sem a 
existência dessa imunidade dificilmente conseguiria o defensor atingir 
a concretização indispensável da plenitude de defesa.

O Ministro Eros Grau do STF, interpretando esse preceito do Estatu-
to da Advocacia, na via do habeas corpus,92 aplicou tal imunidade mate-
rial, entendendo que “o artigo 7.º, § 2.º da Lei n.º 8.906/1994, deu concre-
ção ao preceito veiculado pelo art. 133 da CF, assegurando ao advogado 
a inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão. 
No caso concreto, é fora de dúvida que as expressões tidas por injuriosas 
foram proferidas no estrito âmbito de discussão da causa, em petição de 
alegações finais pela qual o paciente manifestou indignação com o proce-
dimento judicial praticado à margem da lei. Ordem concedida”.

Cumpre dizer ainda, que a imunidade profissional constante do 
EAOAB, e aqui estudada, aplica-se também aos defensores e advoga-
dos públicos, na medida em que tais profissionais, essenciais à Justiça, 
não dispõe dessa prerrogativa em seus respectivos estatutos (Lei Com-
plementares ns.º 80/1994 e 73/1993). Este entendimento decorre da in-
terpretação do princípio constitucional da isonomia, uma vez que todos 
os citados operadores do direito buscam realizar a Justiça.

novamente, reafirmamos que a prerrogativa de imunidade profis-
sional é relativa aos atos e manifestações decorrente do exercício da  
advocacia, de sorte que não tutela os excessos ou os que disserem  

91 MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à constituição brasileira de 1946. 4.ª ed. 
atual. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1948. v. II. p. 44-45. 

92 StF – HC n.º 87.451, Relator min. Eros grau, Primeira turma, j. em 14/02/2006, 
v. u. RTJ vol. 199-03 p. 1176, RDDP n. 38, 2006, p. 123-125.

respeito à situação de natureza pessoal.93 A imunidade profissional 
como posta, não exclui a punibilidade ética ou disciplinar do advoga-
do, posto ser deste um dever legal proporcionar um tratamento urba-
no, cordial e respeito recíproco às autoridades ou agentes públicos de 
sua convivência.

Os predicados urbanidade, cordialidade e respeito devem nortear 
toda vida humana durante a sua existência material e espiritual, espe-
cialmente a do operador do direito. Todo cidadão ou agente público que 
exige ser respeitado deve sempre cultivar os tais predicados para com 
o outro. É uma via de mão dupla necessária ao bom funcionamento e 
desenvolvimento do sistema jurídico, sobretudo.

Enfim, se nem mesmo o histórico napoleão Bonaparte conseguiu 
ou levou adiante a sua intenção de “cortar a língua dos advogados”, não 
será neste século que alguns poucos agentes estatais irão calar a Advo-
cacia na defesa do cidadão e da Sociedade.

4.7. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS PENAIS

Os códigos de processos, especialmente o Código Processo Pe-
nal, contém prerrogativas dirigidas ao advogado ou defensor para bem 
exercer a defesa dos princípios, direitos e garantias constitucionais do 
cidadão defendido, como, v. g., a inquirição direta do ofendido e teste-
munhas, a intimação por meio do Diário Oficial ou pessoal. A prerroga-
tiva processual, de igual forma, destina-se ao cidadão, que, por carência 
relativa de capacidade postulatória, como já foi dito, a exerce por meio 
de seu defensor constituído ou público.

Leis especiais, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), contém dispositivos processuais, 
aplicando-se subsidiariamente os códigos de processos civil e penal aos 
casos omissos.

As prerrogativas processuais penais, bem como algumas essen-
ciais do Código de Processo Civil, foram selecionadas e transcritas, 
literalmente, no item “c”, do Anexo III, deste trabalho para consulta, 

93 LÔBO, Paulo. Op. cit., p. 65-66.
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já que inviável sua transcrição no próprio corpo do texto ou no rodapé 
da página.

Como também são inúmeras as prerrogativas processuais penais, 
optamos por analisar algumas delas consideradas mais substancias para 
o exercício da defesa penal do cidadão defendido e que não são obser-
vadas por alguns agentes públicos.

4.7.1. Desigualdade entre a defesa e acusação no processo penal

O disposto no artigo 6.º, caput, e parágrafo único, do EAOAB, que 
tem incidência sobre todo ordenamento jurídico pátrio, buscou também 
estabelecer, no livre exercício da advocacia, um nível de igualdade en-
tre os operadores do direito (defensor, juiz, promotor), os quais mantem 
estreitas relações de respeito e cordialidade no universo jurídico. Em 
Espanha, por exemplo, estes profissionais tratam-se mutuamente por 
companheiros; enquanto que na Inglaterra os juízes são selecionados 
dentre os advogados que atuam nos tribunais.94

O Código de Processo Civil – CPC, aplicável subsidiariamente ao 
Código de Processo Penal (artigo 3.º), ao tratar dos poderes, deveres 
e responsabilidade do juiz, exige este “assegure as partes tratamento 
igualitário” (CPC, artigo 125, i), afinando-se assim com o texto consti-
tucional (CF, artigo 5.º, caput). Para Nelson Nery Júnior, a igualdade de 
que fala a Constituição Federal “é real, substancial, significando que o 
julgador deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 
na exata medida de suas desigualdades”.95

Diante desses preceitos constitucional, processual e estatutário, o 
tratamento igualitário entre o parquet e o defensor no processo penal 
– igualdade processual – de igual forma, deve ser observado pelo juiz. 
Ora, se a parte (e o defensor não é parte) goza de isonomia processual, 
como visto acima, não há razão alguma para desigualar o defensor do 
parquet, sobretudo quanto a sua disposição física nas audiências e jul-
gamentos nos tribunais, onde a figura do representante do ministério 
Público sempre está em visível posição de destaque.

94 Idem, ibidem, p. 62.
95 NERy JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. p. 334. 

4.7.1.1. Disposição física do plenário do tribunal do júri

Os plenários dos Tribunais do Júri e as salas de audiências da Jus-
tiça Federal são dois exemplos, dignos de destaques, claros de viola-
ção à prerrogativa do defensor de tratamento isonômico processual, em 
manifesto prestígio ao parquet. Isso porque, em ambas as situações, o 
parquet toma assento à direita do juiz e em móveis (mesas) conjugados, 
ou seja, que não se separam.

Sustentam a maioria vencedora, cuja qual adota a tese ministerial, 
que este tratamento (assento à direita) dispensado ao Ministério Público 
decorre das normas que regem a Instituição e seus membros, a saber: 
artigos 18, I, a, da Lei Complementar n.º 75/1993 (Lei Orgânica do 
Ministério Público da União – LOMPU) e 41, XI, da Lei n.º 8.625/1993 
(Organiza o Ministério Público dos Estados).

Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu essa 
questão, pelo mérito, pois a Ação Direita de Inconstitucionalidade n.º 
3.962, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados Justiça 
do Trabalho – ANAMATRA, questionando o artigo 18, I, a, da LC n.º 
75/1993, teve seu seguimento negado, por decisão monocrática da Mi-
nistra Carmem Lúcia, de junho de 2011, com o argumento de que esta 
Associação de Magistrados não detinha legitimidade para tanto, bem 
como por ausência da alegação de afronta a texto constitucional. In-
conformada, a mesma Associação interpôs agravo regimental, o qual 
aguarda julgamento.96

Os fundamentos jurídicos expendidos nas extensas razões da ini-
cial da ADI em referência, ajuizada pela ANAMATRA, estão muito 
bem resumidos no Relatório que integra àquela decisão monocrática da 
citada Ministra do STF:

A Autora assevera que os dispositivos impugnados teriam contra-
riado o art. 5.º, inc. LiV, da Constituição da República.   Afirma 
que o art. 18, inc. I, alínea a, da Lei Complementar n.º 75/1993 pre-
vê prerrogativas aos membros do Ministério Público “de forma in-
condicional” e que, “diante das dúvidas interpretativas do referido  

96 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?
incidente= 2559670. Acesso em 29/06/2011.
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dispositivo legal no âmbito da Justiça do Trabalho, o Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho editou a Resolução n.º 7/2005, oportunida-
de em que o art. 1º deixou claro que a prerrogativa em questão deveria 
ser observada mesmo quando o membro do Ministério Público atuar 
como parte” (fl. 3). Argumenta que “a observância da referida prerro-
gativa mesmo em hipóteses nas quais o Ministério Público atua como 
parte viola[ria] importantes garantias constitucionais, tais como o de-
vido processo legal (art. 5º, LIv) e a igualdade entre as partes que lhe 
é inerente” (fl. 3). Afirma que estender a prerrogativa prevista no art. 
18, inc. I, alínea a, da Lei Complementar n.º 75/1993 “implica[ria] a 
criação de um privilégio injustificado para o Parquet, comprometendo 
a igualdade das partes e o equilíbrio processual” (fl. 5). Sustenta que 
essa prerrogativa apenas poderia ser exercida quando o Ministério Pú-
blico atuasse como custos legis, “para o fim de ressaltar e assegurar a 
imparcialidade que se espera do Ministério Público nesta condição” 
(fl. 7).  Pede seja declarada “a inconstitucionalidade do art. 18, i, ‘a’, 
da [Lei Complementar] 75/93 sem redução de texto, dando interpreta-
ção conforme para o fim de esclarecer que a prerrogativa nele prevista 
apenas se estende às hipóteses em que o membro do Ministério Públi-
co atua como parte”, e “declarar a inconstitucionalidade e conseqüente 
nulidade, com efeitos ex tunc, do art. 1.º, da Resolução do Conselho 
Superior da Justiça do trabalho n.º 7/2005” (fl. 12).

Adotando semelhantes razões jurídicas daquela Associação de Ma-
gistrados na ADI em comento, o juiz Ali Mazloum, da 7.ª vara Federal 
Criminal de São Paulo, editou a Portaria n.º 41/2010,97 para readequar a 

97 Disponível em http://s.conjur.com.br/dl/juiz-federal-ali-mazlom-vara-federal.pdf. 
Acesso em 29/06/2011.

 Nota: Portaria n.º 41/2010, da 7.ª vara Federal Criminal de São Paulo (sic):
 “(...) CONSIDERANDO o princípio processual constitucional da isonomia e da pa-

ridade de armas, bem assim a necessária eqüidistância e imparcialidade material e 
formal do juiz, RESOLvE: 

 I – Determinar à zelosa Secretaria desta vara a adequação da sala de audiências, de 
modo a fazer cumprir e conciliar os dispositivos legais mencionados, devendo, para 
tanto, promover a retirada do tablado sob a mesa e assento reservados ao juiz federal, 
de modo que todos os presentes fiquem no mesmo plano; 

 II – Providenciar lugar na sala de audiências ao digno representante do Ministério 
Público Federal, imediatamente do lado direito do juiz, no primeiro assento, seguin-
do-se do mesmo lado com os assentos dos dignos Defensores Públicos Federais, 
advogados constituídos, dativos e “ad “hoc”;

disposição física da Sala de Audiência daquela vara, recolocando todos 
os operadores do direito no mesmo nível e em condições de igualda-
de, tratando igualmente os iguais, ou seja, os membros da Advocacia e 
da Defensoria Pública. O mesmo magistrado chegou a criar um layout 
(vide Anexo vIII) demonstrando a disposição física mais igualitária 
para sua Sala de Audiência. Todavia, tal Portaria encontra-se suspen-
sa em razão da liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal da 3.ª 
Região, no Mandado de Segurança n.º 2010.03.00.038365-2/SP, impe-
trado pelo Ministério Público Federal.98 Esta questão, assinale, aportou 
no STF recentemente, por meio da Reclamação n.º 12.011, promovida 
pelo citado juiz federal, não tendo ainda a Suprema Corte enfrentado o 
mérito até o momento, mas indeferiu a liminar.

As duas situações em tela são claramente distintas. A primeira, 
busca a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo de Lei para 
retirar o assento à direita do Ministério Público; ao passo que a segun-
da situação coloca acusação e defesa assentadas no mesmo patamar 
ou altura, mas mantendo o parquet a sua direita, porém no mesmo 
plano do defensor.

Quanto ao Tribunal do Júri, onde a violação é mais substancial, a 
nosso sentir, sobremaneira por serem leigos os jurados, o assento à di-
reita do juiz presidente destinado ao promotor, quase sempre em móvel 
conjugado – ombro a ombro ou lado a lado – não só viola a prerrogativa 
processual da igualdade de tratamento como também pode despertar no 
jurado dúvida própria de um leigo e curioso, indagando-se: por qual 

 III – Determinar aos senhores servidores desta vara que, nas comunicações, ofícios, 
atendimentos e demais atos, observem o disposto no artigo 44, XIII, da LC n.º 80/94: 
Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União: XIII – ter 
o mesmo tratamento reservado aos magistrados e demais titulares dos cargos das 
funções essenciais à justiça; 

 Iv – O croquis do novo layout da sala de audiência fará parte integrante desta porta-
ria, devendo-se aproveitar o mobiliário atual da sala para evitar gastos; 

 v – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Dê-se ciência a todos os 
servidores desta vara. Comunique-se a E. Corregedoria Regional do TRF/3ª Região, 
à Procuradoria da República deste Estado, à Defensoria Pública da União e à Ordem 
dos Advogados do Brasil”.

98 Disponível em http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/pdfs-das-noticias/
ms201003000383652 .pdf/view. Acesso em 29/06/2011.
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motivo o promotor está assentado à direita ou ao lado do juiz e o defen-
sor em uma bancada distante?

De outro lado, autoridade que possui privilégio não apenas luta 
para mantê-lo como ainda faz uso ostensivamente. É o caso do pro-
motor no Júri. Do nosso ponto de vista, o que o aludido dispositivo 
legal assegura ao parquet (assento à direita) não é uma prerrogativa 
profissional, na sua essência, senão uma benesse pessoal, para o seu 
exclusivo gáudio, dado que sem tal privilégio legal ele desempenharia 
a sua atividade constitucional da mesma forma e vigor.

O representante do Ministério Público não necessita estar ao lado 
ou à direita do membro do Poder Judiciário, seja no Tribunal do Júri 
ou não, para se destacar como órgão estatal e bem defender o interesse 
social. O parquet tem qualidades e luz própria. Aliás, ele deveria ser o 
primeiro a exigir e manter certo distanciamento físico do magistrado, 
em especial do presidente do Tribunal do Júri, evitando assim distor-
ções e desatenções dos jurados.

Juridicamente, o assento à direita do parquet no Plenário do Júri, 
assim como nas salas de audiência da Justiça Federal, continua em vi-
gor, até que nova decisão judicial venha dizer não a esse privilégio – 
afrontoso ao princípio da isonomia –, e que, jamais, pode ser confun-
dido ou interpretado como prerrogativa, conforme supramencionado.

Ainda no tocante ao assento à direita do parquet no Tribunal do 
Júri, já existe um precedente substancial do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro,99 contra esse ofensivo privilégio, cuja ementa merece transcrição:

Mandado de segurança. Assento do M.P. como parte autora. Dene-
gação do “writ”. A alteração da disposição da sala de audiências em 
Tribunal do Júri com remoção do assento do Ministério Público para 
posicioná-lo no mesmo patamar do assento da Defesa, não importa 
em violação da prerrogativa funcional traduzida pelo posicionamen-
to à direita do seu Presidente à vista da disposição do art.41, XI da 
Lei Federal 8625/93 (L.O.M.P.) e, “ipso facto”, do art. 82, X da Lei 
Complementar Estadual 106/03, mas, ao contrario, atende à norma 

99 Disponível em http://srv85.tjrj.jus.br/ConsultaDocGedWeb/faces/ResourceLo-
ader.jsp?idDocumento =00035955578AC9D61F71CEC56E721C954F9D69C-
3C33A6162. Acesso em 29/06/2011. 

constitucional que assegura às partes, em processo judicial penal, 
tratamento isonômico. A plenitude e a efetividade do “equilíbrio de 
armas” no contraditório justificam a necessidade de o Juiz envidar 
todos os meios necessários para evitar que a disparidade de posições 
cênicas possa influir no êxito de uma demanda penal, condicionan-
do-o a uma distribuição desigual de forcas, pois a quem acusa e a 
quem se defende em Juízo, notadamente no Tribunal do Júri, devem 
ser assegurada as mesmas possibilidades de sucesso na obtenção da 
tutela de suas razões. Inexistência de direito líquido e certo a ser 
amparado pela via mandamental. vencido o Des. Maurílio Braga, 
que a concedia, a fim de garantir ao mP. sua posição constitucional 
e institucional. Precedentes citados: StJ – HC 18166/SP, Rel. min. 
Hamilton Carvalhido, julgado em 19/02/2002. StF – RmS 21884/
DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/05/1994.100

 Em seu voto, proferido no referido acórdão, o Desembargador re-
lator Eduardo Mayr é mais profundo ao desenvolver um pensamento 
que representa o sentimento da grande maioria que milita no Tribunal 
do Júri, e do qual compartilhamos. Para ele, “a manutenção da posição 
do Ministério Público assentando à direita do julgador tem um simbo-
lismo atávico, na medida em que ambos – o Magistrado e o membro 
do Ministério Público – se posicionam de frente para o público e, ipso 
facto, em casos criminais, de frente para o réu e seu defensor, em po-
sição que à evidência coloca estes em situação desfavorável, talvez até 
aviltada, eis que é usual a existência de um estrado levando aqueles a se 
posicionarem mais altos”.

Percebe-se do teor da citação supra a sensibilidade do julgador em 
perceber a distorção ocasionada com o privilégio gozado pelo parquet, 
em detrimento da prerrogativa processual de tratamento igualitário da 

100 TJRJ – MS n.º 0028819-06.2004.8.19.0000 (2004.078.00035), Rel. Des. Eduar-
do Mayr, 7.ª Câmara Crimina, j. 03/01/2004. m. v. Publicado na Revista Forense 
381/438. 

 Nota: O juiz da Comarca do Arraial do Cabo, RJ, de ofício, entendeu modificar a 
disposição física do Tribunal do Júri que preside, em razão da isonomia processual, 
paridade de condições e par a preservar a sua imparcialidade, o que ensejou na rea-
ção do Ministério Público local com impetração deste Mandado de Segurança. Com 
a denegação da segurança almejada, juntou-se ao entendimento do juiz impetrado 
mais dois desembargadores. 
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qual o defensor é portador, bem como da paridade de condições do ci-
dadão defendido contra aquele órgão que lhe acusa.

Toda essa fundamentação sobre desigualdade processual entre 
defensor e promotor, especialmente no Tribunal Popular, repousa no 
fato de ser o Ministério Público parte no processo penal e não mero 
fiscal da lei, isto é, na qualidade de titular da ação penal pública (CF, 
artigo 129, I), em todas suas fases, desempenha ele o papel processual 
de sujeito ativo, denunciando, acusando, produzindo provas, em bus-
ca da condenação do cidadão processado.

Discutindo ainda essa violação à prerrogativa processual do prin-
cípio da isonomia no Júri, tramita no Superior Tribunal de Justiça 
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança – RMS, n.º 23919,101 
interposto pela Seccional São Paulo da OAB, contra acórdão denega-
tório de Mandado de Segurança proferido pelo Tribunal de Justiça de 
São Paulo,102 o qual entendeu inexistir tal violação, mantendo assim o 
assento à direita do Ministério Público no Tribunal do Júri.

Sob o nosso singelo olhar, acreditamos que para corrigir essa 
desigualdade processual e, sobremaneira, prejudicial ao cidadão 
defendido, não é necessário trazer o defensor para assentar-se à 
esquerda do juiz presidente do Júri, já que o parquet persiste em 
permanecer à direita e ao lado do julgador, mas sim (“america-
nizar”) adotar o modelo de disposição física do Plenário do Júri 
dos Estados Unidos, onde a figura do juiz presidente é singular e 
inconfundível com os representantes das partes, além de imparcial 
sobre todos os olhares.

Ao modificar fisicamente as bancadas da defesa e da acusa-
ção, dispondo-as no mesmo plano e de frente para a bancada do 
juiz presidente do Tribunal Popular, conforme consta da imagem 
abaixo (figura 2), os privilégios e os proveitos deles tirados seriam 
eliminados.

101 Disponível em http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Justica/detalhe.asp?numreg
=200700803824& pv=010000000000&tp=51. Acesso em 29/06/2011.

102 Disponível em https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1199167&vl
Captcha=hqikb. Acesso em 29/06/2011.

(figura 2 – Plenário do Júri americano – www.google/imagens, acesso em 15-06-2011)

A disposição física do Tribunal do Júri brasileiro, importante res-
saltar, coloca e apresenta o órgão oficial da acusação à direita e ao lado 
do juiz presidente, no mesmo mobiliário, enquanto que o defensor e os 
jurados estão situados em mobiliários postos noutras posições específi-
cas para eles, porém distante do magistrado que conduz o julgamento, 
como se depreende da figura 3.

(figura 3 – Plenário do Júri brasileiro – www.google/imagens, acesso em 15-06-2011)

Desempenhando o advogado ou defensor função essencial à jus-
tiça, além de ser indispensável a ela, consoante analisado, não deve 
ser a sua figura “diminuída” no tribunal Popular com atribuição de 
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privilégio ao promotor, na medida em que ambos possuem o mesmo 
status constitucional, tanto que inexiste julgamento, audiência, enfim, 
o devido processo legal, sem a presença dos dois, de sorte que nenhum 
operador do direito é mais importante do que outro, eis que a Justiça Pe-
nal só se materializa com a tríade do direito (defensor, juiz e promotor).

4.7.1.2. Investigação criminal presidida pelo Ministério Público

Outra desigualdade no processo penal, ainda no que tange às prer-
rogativas do defensor, diz respeito à investigação criminal presidida 
pelo Ministério Público, a qual tem servido de embasamento para pedi-
dos de medidas cautelares e a propositura da ação penal.

Entendemos que o parquet não possui essa prerrogativa – própria 
da Polícia Judiciária (CF, artigo 144, § 4.º)103 – porque a Lei Fundamen-
tal não a previu expressamente dentre as suas funções institucionais 
descritas no artigo 129. Nem mesmo a norma infraconstitucional, ma-
terial ou formal, ousou autorizar o que a Constituição da República não 
autorizou, tanto que o Código de Processo Penal em vigor e o seu Pro-
jeto de Reforma (PLS n.º 156/2009), que tramitou no Senado e retornou 
à Câmara Federal por causa de alteração no texto, não dispõe sobre tal 
prerrogativa ministerial.

Portanto, há limites constitucionais muito bem definidos para atu-
ação do Ministério Público na persecução penal, não sendo sua prerro-
gativa institucional promover ou presidir investigações criminais, posto 
ter o legislador constituinte procurado dotar o sistema investigatório 
criminal de equilíbrio, daí a Polícia Judiciária, onde os órgãos interes-
sados, acusação e defesa, possam contribuir significativamente para o 
encontro da verdade, tais como requerimentos de produção de provas 
ou de diligências (CPP, artigos 14 e 16).

É certo que o parquet não está condicionado apenas aos elementos 
probatórios do inquérito policial, de modo que pode valer-se de ou-
tros (CPP, artigos 27 e 40) para formar a sua convicção. Mas não pode  

103 Constituição Federal, artigo 144, § 2.º: “às polícias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de 
polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”.

investigar na esfera penal e, em seguida, denunciar porque isso desequi-
libra o sistema e contraria a Constituição.

A doutrina tem entendido que descabe ao Ministério Público essa 
função ou prerrogativa. Marco Antonio Marques da Silva,104 ao tratar 
do tema, acentua que a inicial acusatória não pode embasar-se em pro-
cedimento administrativo criminal (PIC), em substituição ao adequado 
inquérito policial, pois contraria os procedimentos legais e constitucio-
nais vigentes. Rogério Lauria Tucci,105 em obra específica, e no mesmo 
sentido, demonstra relevante preocupação ao acentuar que: “Mais do 
que isso, representaria, como de fato representa, uma indesejável e inad-
missível ditadura ministerial, na fase pré-processual da persecutio crimi-
nis, com afronta aos direitos e garantias constitucionais do investigado”.

Conforme já foi enfatizado mais acima, as decisões do Supremo 
Tribunal Federal106 e do Superior Tribunal de Justiça107 têm caminha-
do no sentido de reconhecer a legitimidade da investigação criminal 
realizada ou promovida pelo Ministério Público, bem como a ação 
penal pública dela decorrente ou proposta com lastro apenas nas pro-
vas colhidas e produzidas pelo parquet em procedimento criminal in-
vestigatório próprio.

Em que pese as recentes decisões dos tribunais superiores favo-
ráveis ao pleito ministerial, ampliando assim suas prerrogativas fun-
cionais, pensamos que, em se tratando de atribuições de poderes subs-
tanciais com profundos reflexos nas garantias constitucionais, somente 
a Constituição Federal poderia legitimar essa pretensão do Ministério 
Público, cabendo ao Congresso Nacional alterá-la, por meio de Emenda 
Constitucional (CF, artigos 59, I, e 60). Destarte, esta alteração do texto 

104 SILvA, Marco Antonio Marques da. Igualdade na persecução penal: investigação 
e produção de provas nos limites constitucionais. In “Processo penal e garantias 
constitucionais”. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 470. 

105 TUCCI, Rogério Lauria. Ministério Público e investigação criminal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004. p. 84. 

106 StF – HC n.º 91.661, Relator(a): min. Ellen gracie, Segunda turma, j. em 
10/03/2009. v.u. RTJ vol. 211, p.324, LEXSTF v. 31, n. 364, 2009, p. 339-347.

 StF – HC n.º 89.837, Relator(a): min. Celso de mello, Segunda turma, j. em 
20/10/2009, LEXSTF v. 31, n. 372, 2009, p. 355-412. No mesmo sentido: RE n.º 
468.523-SC.

107 StJ: HC n.º 12.704-DF; HC n.º 24.493-mg; HC n.º 18.060-PR; e REsp 1.020.777-MG.
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constitucional não é tão simplória, além do que implicaria em reformar 
outras disposições constitucionais e infraconstitucionais.

Tecidos os aludidos comentários sobre essa tormentosa questão, 
concluímos que, também nesse ponto, há uma violação à prerrogativa 
processual da isonomia do defensor. No entanto, quanto ao cidadão de-
fendido, segundo Paula Bajer Fernandes Martins da Costa,108 a igual-
dade de posições, no processo, entre autor oficial da persecução penal 
e o acusado não existe como regramento, não sendo possível que às 
partes formais tenham as mesmas armas. Conclui ela, que “o processo 
penal apresenta momentos de extrema desigualdade entre os sujeitos do 
conflito penal”.

Em relação às prerrogativas, verbi gratia, o defensor padece muito 
mais com as violações do que o promotor, que, em raríssimas situações 
sofre com isso. Aliás, até neste momento, sequer temos conhecimento 
de um caso em concreto para citar.

Segundo fontes, de outubro de 2010, da Comissão de Direitos e 
Prerrogativas da Secional paulista da OAB, somente em 2008 foram 
1.380 reclamações de ofensas às prerrogativas profissionais, enquanto 
que no ano de 2009 esse número aumentou para 2.130 reclamações, 
sendo que a maioria esmagadora das violações foi atribuída a magistra-
dos, infelizmente.

Eis aí, portanto, outra constatação da desigualdade no tratamento 
profissional dispensado ao defensor, refletindo substancialmente no di-
reito de defesa do cidadão.

4.8.  O USO DO BOm SENSO NO ExERCÍCIO  
DAS PRERROGATIVAS

Para Hermínio Alberto marques Porto, os operadores do direito, 
além de estarem capacitados para o exercício de suas relevantes fun-
ções constitucionais, em prol da sociedade, também devem agir e de-
cidir sempre fundado no bom senso ou na razoabilidade, notadamente 

108 COSTA, Paula Bajer Fernandes Martins da. Igualdade no direito processual brasi-
leiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 137 e 139.

na esfera criminal, pois os princípios e os valores constitucionais em 
disputa (dignidade humana, liberdade, etc.) exigem, sobremaneira, a 
adoção de tais predicados.

Este ensinamento marcante e revelador, em especial, força qual-
quer operador do direito muito refletir sobre suas ações, decisões e 
comportamentos no universo jurídico e, porque não, na própria vida 
privada, haja vista que além do próprio ser humano existem suas cir-
cunstâncias.109 E é partindo dessa inesquecível lição acadêmica e de 
vida, a qual bastaria por si só, que prosseguimos simploriamente para 
ressaltar alguns pontos sobre o defensor.

Na defesa dos princípios, direitos e garantias do cidadão, notada-
mente na persecução penal, o advogado ou defensor deve exercitar, dia-
riamente, o bom senso e a razoabilidade, exigindo dos agentes públicos 
a observância de tais predicados.

Ainda que não haja contribuição alguma da autoridade para adoção 
do bom senso ou da razoabilidade, deve o defensor dar efetividade à re-
ferida lição, agindo ou comportando-se dentro do razoável, para evitar 
e dirimir conflitos com os agentes públicos, sem com isso reduzir a sua 
combatividade na defesa da causa ou deixar o cidadão indefeso.

Pelo contrário, o uso do bom senso ou da razoabilidade, no exer-
cício da defesa na persecução penal, de forma especial, contribui rele-
vantemente para o desenvolvimento ordeiro e pacífico das demandas 
jurídicas, onde os seus atores, por expressa imposição legal, desempe-
nham distintas funções com o escopo de atingir um único fim: a Justiça. 

Manoel Pedro Pimentel,110 há quase cinco décadas, ponderava acer-
ca das necessárias qualidades que deveriam formar um autêntico advo-
gado criminal, tendo enfatizado, contudo, algumas mais significativas: 

109 SANTOS, vilson Ribeiro. O homem e sua circunstância: introdução à filosofia de 
Ortega e Gasset. Disponível em http://www.ufsj.edu.br/portal-repositorio/File/re-
vistalable/numero1/vilson6.pdf. Acesso 30/06/2011.

 Nota: em suas aulas no Curso de mestrado da PUC-SP, o Professor Hermínio era 
também um incansável humanista e pacificador, lecionado sempre que os operado-
res do Direito devem ser servir à Justiça com vocação, conhecimento e, sobretudo, 
respeito ao próximo e àquela que é destinatária final do seu indispensável serviço: a 
Sociedade.     

110 PIMENTEL, Manoel Pedro. Op. cit. p. 41.
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(i) “coragem de leão e brandura de cordeiro; (ii) altivez de um príncipe 
e humildade de um escravo; (iii) fugacidade do relâmpago e persistên-
cia do pingo d’água; (iv) rigidez do carvalho e flexibilidade do bambu”. 
Encerra o aludido autor, reafirmado que não é comum encontrar todas 
essas virtudes em um só homem, mas são todas indispensáveis para o 
bom desempenho da defesa penal.

Baseado nessas qualidades acima transcritas, o defensor, conhe-
cedor que é da realidade do Estado e da estrutura do Poder Judiciá-
rio, deve colaborar, na medida do possível, para que a Justiça Penal 
possa ser feita dentro dos preceitos constitucionais, sobretudo, e que 
suas prerrogativas sejam observadas. O extremo rigor do defensor no 
cumprimento das prerrogativas profissionais, aliado a sua insensibili-
dade diante das notórias dificuldades dos agentes públicos – que são 
incontáveis num país de quase duzentos milhões de habitantes111 –, não 
se compatibiliza com bom senso e nem com o razoável.

A razoabilidade, como princípio que é, por outro lado, deveria 
permear todos os atos dos agentes públicos, pois conforme afirma 
Luís Roberto Barroso,112 razoabilidade é um parâmetro de valoração 
dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo 
valor superior inerente a todo o ordenamento jurídico: a justiça. Para 
o mesmo autor, “é razoável o que seja conforme a razão, supondo 
equilíbrio, moderação e harmonia; o que não seja arbitrário e capri-
choso; o que corresponda ao senso comum, aos valores vigentes em 
dado momento ou lugar”.

Entretanto, acreditamos que para efetivar o pensamento de Her-
mínio Alberto Marques Porto, com a qual abrimos este tema, é fun-
damental que o defensor desenvolva a humildade que está oculta em 
si, tolerando aquilo que é possível tolerar, esquecendo o que pode ser 
esquecido,113 especialmente em nome da defesa penal do cidadão, 

111 Disponível em http://www.censo2010.ibge.gov.br/. Acesso em 30/06/2011.
 Nota: os números oficiais do iBgE, em 29/04/2011, ainda parciais, decorrente do 

Censo 2010, dão conta da existência de 190.755,799 de habitantes.  
112 BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos 

de uma dogmática constitucional transformada. p. 204.
113 COUTURE, Eduardo Juan. Os mandamentos do advogado. Tradução Ovídio A. Batis-

ta da Silva e Carlos Otávio Athayde. Porto Alegre: Fabris, 1979. Reimpr. 1999. p. 7-8.

prestigiando ainda o juramento que fez quando se tornou advogado (ar-
tigo 44, I, do EAOAB).114

Nesse passo, há mais de meio século, Piero Calamandrei115 já aler-
tava para adoção da humildade, pregando: “Ao advogado, quando tratar 
com o juiz, não desabona a humildade, que não é nem vileza, nem adu-
lação diante do homem, mas reverência cívica à alteza da função. Mas 
ao juiz também não desabonaria a humildade (no entanto bem mais 
rara) diante do advogado, porque este, ainda que como defensor valha 
pouco, representa diante do juiz a idéia igualmente augusta da defesa”.

É preciso resgatar, voltamos a insistir, em alguns agentes públicos 
à sua humildade – princípio bíblico semeado por inúmeras religiões – 
para que se possa deixar nortear-se pelo bom senso e pela razoabilidade 
no exercício de suas respectivas funções, pois parecem terem perdido 
um pouco dessa consciência quanto a isso, seja pelo excessivo volume 
de trabalho, seja pela ausência deste, seja pelo encantamento com o 
cargo público que desempenham. Se todos ou a grande maioria operas-
sem com tal consciência, certamente as prerrogativas profissionais do 
defensor do cidadão seriam menos violadas.

O EAOAB, ao tratar da “Ética do Advogado”, no seu artigo 39, 
deixa assente que o “advogado deve proceder de forma que o torne 
merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da 
advocacia”. Mais adiante, no § 2.º, do citado dispositivo, do mesmo 
Estatuto, exige-se que advogado não manifeste no efetivo desempenho 
de sua nobre função “nenhum receio de desagradar a magistrado ou a 
qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o 
advogado no exercício da profissão”.

Ora, essa previsão legal sobre a postura ética profissional, aliada 
ao conjunto de suas prerrogativas, exige do defensor, substancialmente, 
um comportamento diferenciado (humano, legal, ético, moral, concilia-
dor, etc.), ou até mais do que isso, no desempenho da difícil missão de 

114 Lei n.º 8.906/1994, artigo 44, I: “defender a Constituição, a ordem jurídica do Esta-
do democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa 
aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da 
cultura e das instituições jurídicas”.

115 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Tradução de Edu-
ardo Brandão. 1.º ed. 5.ª tir. São Paulo: Martins Fontes. 2000. p. 59.
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promover a defesa penal do cidadão. Daí, portanto, a efetiva necessida-
de de nortear-se pelos sobreditos predicados. Evandro Lins e Silva,116 
por seu turno, considerava importante o “equilíbrio” do defensor no 
exercício da sua função.

Como é do senso comum, todo e qualquer tipo de violência verbal 
ou física na solução de conflitos de toda natureza, especialmente quanto 
às violações de prerrogativas profissionais, em nada contribui para o 
indispensável aperfeiçoamento democrático do Estado, do Direito e da 
Sociedade, sobremodo por meio de suas instituições jurídicas.

A tradicional cultura da “litigiosidade processual”, herdada de uma 
formação jurídica retrograda voltada quase que exclusivamente para 
esse fim, mas que vem sendo repensada com os novos meios de reso-
lução de conflitos, tem sido um dos grandes obstáculos para adoção do 
razoável ou do bom senso.

A Lei n.º 8.906/1994, no seu artigo 6.º, e o artigo 44 do Códi-
go de Ética da OAB, sob a nossa ótica, não precisava sequer exigir 
que advogados, magistrados e membros do Ministério Público agis-
sem sempre com “consideração e respeito recíprocos”, porque isto 
é uma condição basilar para a rotineira convivência humana. Mas, a 
Lei Complementar n.º 35/1979 (LOMAN), no artigo 35, Iv, também 
impõe ao magistrado “tratar com urbanidade as partes, os membros 
do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários 
e auxiliares da Justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer 
momento, quanto se trate de providência que reclame e possibilite so-
lução de urgência”. De igual forma, a Lei Complementar n.º 75/1993, 
no seu artigo 236, vIII, dispõe que o representante do Ministério pú-
blico deve “tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacio-
ne em razão do serviço”.

Dessa forma, haja vista que tais normas classistas se preocuparam, 
significativamente, em seus respectivos textos, com o “tratamento res-
peitoso, cordial e urbano”, deveria também, a nosso sentir, terem pre-
visto o uso permanente “do bom senso, da razoabilidade e da humilda-
de” como norteador do exercício das carreiras jurídicas.

116 SILvA, Evandro Lins e. O salão dos passos perdidos: depoimentos ao CPDOC. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira: Ed. FGv, 1997. p. 311.

Enfim, os operadores do direito devem depositar todos os seus es-
forços e conhecimentos no sentido permanente e exclusivo de dar plena 
concretude aos preceitos constitucionais que jurou defender, voltando-
se apenas para a satisfação dos interesses sociais e o aperfeiçoamento 
da Democracia e do Estado de Direito, não se voltando um contra o 
outro, como é comum ocorrer no cotidiano forense, em especial por 
questões fúteis, por intolerância e conflito pessoal.

4.9.  CLAUS ROxIN E AS PRERROGATIVAS DO 
DEFENSOR NO DIREITO ALEmÃO

A nossa pesquisa nos levou à obra de direito penal e direito proces-
sual penal do finalista Caus Roxin, na qual ele, dente outros temas, trata 
dos “direitos e obrigações”117 do defensor no processo penal alemão, de 
onde se extraem as informações a seguir. Contudo, sob o nosso ponto de 
vista, tais direitos são prerrogativas, isso pelas mesmas razões jurídicas 
que norteiam o nosso sistema.

A Lei Fundamental alemã, em seu artigo 20, § 3.º, garante ao acu-
sado à assistência de um defensor. E o defensor escolhido pelo acusado 
é denominado de “defensor eletivo”; ao passo que o defensor nomeado 
pelo tribunal, diante da ausência da inércia do acusado em eleger um, é 
designado de “defensor obrigatório”. A função de “defensor eletivo” é 
desempenhada pelos advogados admitidos num tribunal alemão, assim 
como por eméritos professores de Direito de universidades alemães e 
por advogados dos Estados que integram a União Europeia, mas estes 
somente quando aceitos por uma câmara de advogados alemã.

Conforme referido autor alemão, o primeiro dos direitos (prer-
rogativas) do defensor é a de “comunicar-se livremente por escrito e 
oralmente com o acusado” (preso). A comunicação oral entre defensor 
e defendido, por sua vez, é realizada no parlatório e sem qualquer vigi-
lância da conversa, existindo apenas parede de vidro como divisória a 
fim de impedir o contato físico.

117 ROXIN, Claus. Introdução ao direito penal e ao direito processual penal; tradução 
gercélia Batista de Oliveira mendes. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 213 a 218.
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Goza ainda o defensor de outros direitos, como o: acesso aos au-
tos (CPP alemão, § 147); extração de cópias dos mesmos; produção e 
apresentação de provas; requerimentos a qualquer momento do proces-
so; formulação de perguntas nas audiências ao acusado, testemunhas e 
peritos; promover a acareação.

Assevera ainda Claus Roxin que o direito processual penal alemão 
não tem por finalidade a condenação do acusado a qualquer preço, se-
não em um processo judiciário e mediante comprovação clara da res-
ponsabilidade criminal.118

4.10.  O PREJUÍZO DO CIDADÃO DEFENDIDO 
DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS 
DO SEU DEFENSOR E OS EFEITOS LEGAIS

Rui Barbosa já pregava que, em se tratando “de um acusado em 
matéria criminal, não há causa em absoluto indigna de defesa”.119 E 
não é de agora, como historicamente visto, que o cidadão acusado é 
defendido por advogado. Para exercer tal mister ele sempre gozou de 
prerrogativas – por vezes restritas, por vezes amplas –, as quais, aliadas 
aos princípios, direitos e garantais do cidadão defendido, formavam e 
ainda formam um poderoso arsenal normativo em prol da concretização 
do “direito de defesa” e, sobremodo,  da dignidade humana.

Nos dias atuais, em pleno século XXI, ainda é notória a dificuldade 
do cidadão em ter acesso à justiça penal, para efetivar a plenitude de 
defesa, reagindo assim defensivamente à imputação do Estado acusa-
dor. Tanto isso ainda é uma realidade sistêmica que o defendido, preso 
ou não, só se avistará com um defensor público, caso não constitua um 
advogado, quando da realização da audiência de instrução e julgamento 
(CPP, artigos 400, 411), da audiência de reconciliação (CPP, artigo 514) 
ou da audiência preliminar (Lei n.º 9.099/1995, artigo 72).

Ter acesso ao magistrado, antes das mencionadas audiências judi-
ciais, é tarefa quase impossível para o preso, o que contraria o artigo 

118 Idem, ibidem. p. 218.
119 BABOSA, Rui. O dever do advogado. p. 48.

7.º, 5,120 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São 
José da Costa Rica). O Ministro do STF, Gilmar Mendes, em entrevis-
ta recente a um periódico paulista de renome,121 mostrou-se indignado 
quanto a esse desrespeito à Lei.

Se não bastassem à inobservância dos agentes públicos quanto aos 
princípios, direitos e garantias do cidadão, o que, por si só, já lhe ocasiona 
um substancial prejuízo, este sofre ainda mais quando as prerrogativas pro-
fissionais do seu advogado ou defensor são violadas. nesse caso, o cidadão 
padece de um duplo prejuízo legal provocado por determinados agentes pú-
blicos, na medida em que dificultam ou impedem o cidadão defendido de 
se defender e o advogado de exercer suas prerrogativas na defesa daquele.

Quando o Estado atinge esse duplo nível de violação, quase sem-
pre intencional, em manifesto prejuízo do cidadão defendido, ele dá 
mostras do quanto, no caso em concreto, pode ser autoritário, marginal 
e violador da dignidade humana. Portanto, não se pode combater e in-
vestigar a criminalidade com ilicitude.

Ao não dispor de defensor constituído, o cidadão aguarda a atuação 
da Defensoria Pública, cuja qual, infelizmente, não dispõe de defen-
sores em números suficiente para atender a crescente demanda, razão 
porque tal Instituição essencial à Justiça tem feito pouquíssimo ou qua-
se nada no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante ou 
durante a investigação criminal, em prol do cidadão preso.

Do outro lado, quando o defendido constitui advogado, no curso 
da investigação ou do processo, e este resolve dar concretude a todos os 
preceitos legais pertinentes, alguns agentes públicos encarregam-se de 
obstaculizar, por algum meio, o exercício legal da defesa do cidadão, 
violando as respectivas prerrogativas profissionais.

120 Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 7.º, 5: “toda pessoa presa, 
detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra 
autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser jul-
gada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga 
o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu 
comparecimento em juízo”. Disponível em http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestu-
dos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm. Acesso em 30/06/2011.

121 Disponível em http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110626/not_imp737098,0.
php. Acesso em 30/06/2011.
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violada às prerrogativas do defensor do cidadão defendido na per-
secução penal, compromete-se a legitimidade ou legalidade da investi-
gação criminal em curso ou da ação penal em andamento, especialmen-
te quando a violação do agente público recai sobre as prerrogativas de 
acesso aos autos (inquérito ou processo), de acesso ao cidadão preso e 
da impossibilidade de comunicação reservada.

Como o cidadão comum não dispõe de capacidade postulatória, 
consoante já ressaltado, ele depende, exclusivamente, da atuação do 
advogado em seu favor, ou seja, o defendido deposita tudo o que lhe é 
mais valioso (liberdade, dignidade, e patrimônio) nas mãos do defensor. 
Quando o cidadão está preso provisoriamente, a dependência do advo-
gado criminal é absoluta, de modo que torna imensurável a responsabi-
lidade do defensor na defesa penal do cidadão.

nesse passo, ao ser impedido de gozar das prerrogativas profissio-
nais – mais especificamente de ter acesso aos autos, acesso ao cidadão 
preso e à comunicação reservada –, cujas quais pertencem ao próprio 
defendido, o defensor tem negada a sua própria existência no ordena-
mento jurídico e, por conseguinte, a concretude da garantia do direito 
de defesa do cidadão.

O prejuízo do defendido então se revela manifesto, posto não ser 
possível defender-se e daí pleitear a sua liberdade provisória, caso es-
teja ele detido, bem como exercer os princípios da plenitude de defe-
sa (entender a imputação, produzindo e apresentando provas, realizar 
ou requerer diligências, acompanhar a reconstituição de fatos, etc.), do 
contraditório mínimo122 e pleno (formular quesitos para respostas do 
perito, contestar laudo pericial), tanto na investigação criminal como 
na ação penal.

É comum, ainda, além de ser preso, o cidadão defendido sofrer 
constrição de parte ou de todo o seu patrimônio, isso em decorrência 
da indisponibilidade de bens decretada pela Justiça, a qual também 
pode lhe bloquear os valores existentes em contas bancárias, os títulos, 
as ações e participações. Como então poder ele reagir a estas danosas 

122 LOPES JR. Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal. 4.ª ed. 
rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2006. p. 293. 

 Nota: este autor entende existir um “contraditório mínimo” na investigação prelimi-
nar, nãos sendo razoável existir o contraditório pleno nesta fase. 

ações do poder público, aparentemente legítimas, legais e lastradas em 
provas lícitas?

Preso ou não, tendo indisponíveis e bloqueados seus bens patrimo-
niais ou não, o certo é que o cidadão defendido, sem efetivar a garantia 
de assistência do defensor e, sobretudo, ter observadas as prerrogativas 
profissionais deste, não consegue dar a devida concreção aos seus prin-
cípios, direitos e garantias fundamentais.

O Poder Judiciário, por seu turno, ao reconhecer as violações às 
prerrogativas profissionais do defensor, tem ressaltado, reiteradamente, 
em suas decisões o iminente prejuízo que poderá suportar o cidadão 
defendido, caso o seu defensor não exerça a prerrogativa, por exemplo, 
de acesso aos autos. Foi o que muito bem enfatizou o Ministro do STF, 
Sepúlveda Pertence, ao conceder habeas corpus para que o defensor 
tivesse acesso aos autos de inquérito policial, antes que o cidadão de-
fendido fosse ouvido pelo delgado de polícia.

Habeas corpus: cabimento: cerceamento de defesa no inquérito po-
licial. 1. O cerceamento da atuação permitida à defesa do indiciado 
no inquérito policial poderá refletir-se em prejuízo de sua defesa no 
processo e, em tese, redundar em condenação à pena privativa de 
liberdade ou na mensuração desta: a circunstância é bastante para ad-
mitir-se o habeas corpus a fim de fazer respeitar as prerrogativas da 
defesa e, indiretamente, obviar prejuízo que, do cerceamento delas, 
possa advir indevidamente à liberdade de locomoção do paciente... 
5. Habeas corpus deferido para que aos advogados constituídos pelo 
paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial, antes da 
data designada para a sua inquirição.123

Entretanto, no curso da ação penal, a violação à prerrogativa do 
defensor também gera prejuízo ao cidadão acusado e, a nosso sentir, 
invalida o ato ou o processo, pois infringe dispositivo constitucional 
(artigo 5.º, inciso Lv), no caso o direito de defesa, com conteúdo de ga-
rantia, gerando, como sanção, nulidade absoluta por afetar toda a defesa 
(CPP, artigo 564, III, a, c, e, g, l, o).124

123 StF – HC n.º 82354, Relator(a): min. Sepúlveda Pertence, Primeira turma, j. em 
10/08/2004, v. u. RTJ vol. 191-02, p. 547.

124 GRINOvER, Ada Pellegrine. As nulidades no processo penal. p. 73-74. 
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Assim, tanto a inobservância dos direitos e garantias do cidadão 
defendido, como a violação às prerrogativas do defensor, pode conduzir 
ao reconhecimento da nulidade absoluta. Nesse aspecto, apesar da lei 
processual penal (artigo 563) e a jurisprudência exigirem a demonstra-
ção do prejuízo para só então ser reconhecida a nulidade, entendemos, 
simploriamente, que esse dispositivo e a interpretação corrente da Justi-
ça Penal não estão em consonância com o devido processo legal e justo. 
Cabe ao magistrado sanear o feito constantemente para que nada saia da 
ordem procedimental respectiva, corrigindo os eventuais equívocos ou 
omissões, norteando-se nos preceitos constitucionais para que nenhuma 
das partes possa alegar injustiça no julgamento.

O defensor, dentre as inúmeras qualidades que lhe é peculiar, dian-
te do autoritarismo em detrimento da Democracia e do Direito – como 
ainda ocorre em alguns casos pontuais da atuação estatal –, costuma 
buscar uma alternativa legal e razoável para a situação concreta do ci-
dadão defendido, valendo-se, para tanto, de outros tribunais (às vezes, 
internacionais) e de outras normas, por analogia, capazes de proteger os 
seus princípios basilares e os seus bens jurídicos substanciais.

Exemplificando essa criatividade jurídica do advogado, Evandro 
Lins e Silva conta que Sobral Pinto, conhecido defensor de políticos 
perseguidos no Estado Novo, impetrou habeas corpus em favor de um 
preso (Harry Berger), com fundamento na “Lei de Proteção aos Ani-
mais”, a qual exigia, já naquela época, que “se tratasse sem violência, 
sem tortura mental ou psicológica, os próprios bichos”, uma vez que 
os animais recebiam melhor tratamento do que o ser humano, no caso, 
seu cliente.125 Esse episódio histórico e real se passou na vigência da 
Constituição de 1937.

A partir da Lei Fundamental de 1988, o ordenamento jurídico pá-
trio recebe profundas modificações, notadamente quanto aos princípios 
e valores constitucionais, tendo o princípio da dignidade humana no seu 
centro. Entretanto, tendo em vista as constantes transformações sociais, 
a globalização e a sociedade do risco,126 a criminalidade, infelizmente, 

125 SILvA, Evandro Lins e. Op. cit., p. 122.
126 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade; tradução Se-

bastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 7-10. 

também acompanhou essa evolução, organizando-se e estreitando fron-
teiras, a ponto das Nações Unidas, para bem combatê-la, ter editado 
a “Convenção Contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em 
nova York, em 15 de novembro de 2000”, cuja qual foi ratificada pelo 
Brasil por meio do Decreto n.º 5.015/2004.127

Para enfrentar essa inegável realidade de insegurança mundial pro-
vocada pela criminalidade organizada, passou-se a invocar, conforme 
assinala Antonio Scarance Fernandes, o princípio da proporcionalidade 
para justificar a adoção de medidas excepcionais de restrição ou limita-
ção dos direitos individuais. Ressalva esse autor, contudo, a observân-
cia indispensável dos pressupostos e requisitos expostos pela doutrina 
com o fim de se evitar excessos e não desguarnecer o cidadão de salva-
guardas fundamentais para a sua existência digna.128

A existência da criminalidade organizada ou grave é, portanto, 
uma realidade, de modo que para combatê-la o Estado torna-se muito 
mais rigoroso, inclusive flexibilizando alguns direitos e garantais do 
cidadão e prerrogativas do defensor, o que, sob a nossa ótica, não se 
justifica em razão dos meios ou instrumentos avançados de inteligên-
cia disponíveis à investigação criminal. Além disso, a flexibilização 
do direito de defesa ou das prerrogativas profissionais que a integram 
cria um precedente muito perigoso que estimula a sua aplicabilidade a 
todo o sistema processual penal. Por exemplo, não se pode impedir o 
advogado de ter acesso aos autos ou ao preso apenas por estar sendo 
este investigado ou acusado de práticas “terroristas” ou de imputações 
mais grave. E, nesses casos diferenciados, cabe ao defensor relembrar 
àquela orientação do agir, de forma redobrada, com bom senso, razoa-
bilidade e equilíbrio.

127 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/
d5015.htm. Aceso em 30/06/2011.

 Nota: terminologia de crime organizado, artigo 2.º, a, desta Convenção: “‘Grupo 
criminoso organizado’ – grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há 
algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais 
infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, 
direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material”. 

128 FERNANDES, Antonio Scarance. O equilíbrio entre a eficiência e o garantismo e 
o crime organizado. Em “Repressão penal e crime organizado”. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006. p. 223.
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4.11.  VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DO ASSISTENTE 
DE ACUSAÇÃO NA DEFESA DOS INTERESSES DA 
VÍTImA NO PROCESSO PENAL

Leciona Edgard Moura Bittencourt, que há muito tempo à pessoa 
lesada ou entidade sacrificada tem sido objeto de estudos, pesquisas 
científicas, não apenas no campo da Criminologia, da Política Crimi-
nal e da Dogmática Penal, mas em quase todos os ramos das ciências 
sociais.129

vítima, no conceito abrangedor e que atende todas as possíveis 
categorias de vítimas, segundo o entendimento de Alessandra Orcesi 
Pedro Greco,130 é aquela que sofre os danos de uma determinada condu-
ta delitiva, de forma relevante, propiciando a atuação do poder estatal 
no atingimento dos fins do direito penal, no Estado Democrático e de 
Direito. No Direito Penal, propriamente, “é o sujeito passivo do crime”. 
Salienta ainda a mesma autora, que no Brasil a problemática da vítima 
ainda não despertou a atenção dos legisladores e da doutrina.

Destarte, a relevância do estudo da vítima, denominado de vitimo-
logia, após duas décadas – a partir dos ensaios de Cesare Bonessana até 
os dias atuais – e diante da vitimização generalizada, levou à Assem-
bléia Geral das Nações Unidas, já em 29 de novembro de 1985, editar a 
Resolução n.º 40/34, por recomendação do seu Sexto Congresso sobre 
Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, dando continuida-
de ao trabalho de elaborar diretrizes e normas sobre o abuso do poder 
econômico e político; tendo advertido ainda que as vítimas desse siste-
ma criminoso e repressor, inclusive suas famílias, testemunhas e outras 
pessoas que lhes prestem auxílios, não têm os seus direitos adequada-
mente atendidos, além de estarem expostas injustamente. Essa Resolu-
ção traz no seu Anexo a Declaração sobre os Princípios Fundamentais 
de Justiça para as vítimas de Delitos e do Abuso de Poder, dentre os 
quais se destaca o “Acesso à Justiça e Tratamento Justo”.131

129 BETTENCOURT, Edgard Moura. Vítima. 3.ª ed. São Paulo: Eud, 1987. p. 30.
130 GRECO, Alessandra Orcesi Pedro. A autocolocação da vítima em risco. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. p. 17, 19 e 29.
131 PIEDADE JÚNIOR, Heitor. Vitimologia: evolução no tempo e no espaço. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1993. p. 139-140.

O Código Penal brasileiro, na sua parte geral, faz referência ex-
pressa ao termo “vítima” quatro vezes (artigos 20, § 3.º; 59, caput; 65, 
III, c; 94, III);  ao passo que na parte especial à expressão “vítima” é 
contemplada trinta e quatro vezes (artigos 121, § 1.º e § 4.º; 122, § úni-
co, II; 129, § 4.º; 133, § 3.º, III; 148, § 1.º, I e II, § 2.º; 157, § 2.º, III e v; 
158, § 3.º; 160; 163, § único, Iv; 203, § 2.º; 207, § 2.º; 213, § 1.º; 215, 
caput; 216-A, § 2.º; 225, § único; 226, II; 227, § 1.º; 228, § 1.º; 230, 
§ 1.º, § 2.º; 231, § 1.º, I, II e II; 231-A, § 1.º, I, II e II; 234-A, vI).

Jorge de Figueiredo Dias e Manoel da Costa Andrade,132 cotejando 
sobre a vítima e o Direito Penal, salientam que, com os olhos voltados 
para a vítima, objetiva-se melhor tipificação do delito, aperfeiçoando os 
já consagrados ou configurando novos crimes, produtos da sociedade 
moderna, sobretudo os que derivam do uso computador ou represen-
tam vitimizações coletivas ou difusas, como as infrações contra o meio 
ambiente e consumidor. Ademais, a redescoberta da vítima influi nos 
estudos da descriminalização. 

A Constituição da República previu, no seu artigo 245, que a lei 
disporia sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público daria 
assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas 
por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do 
ilícito. Dessa forma, a partir de 1988, o legislador infraconstitucional 
vem atendendo, paulatinamente, a este mandamento constitucional e 
movimento vitimológico, tendo sido editadas leis nesse sentido, como, 
por exemplo: (i) Lei n.º 9.099/1995, dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais; (ii) Lei n.º 9.807/1999, que trata da proteção a vítimas e 
testemunhas ameaçadas, cuja qual, mais tarde, foi regulamentada pelo 
Decreto n.º 3.5.18/2000.

 Nota: a referida Declaração com relação à vítima, citada na obra deste autor (p. 
142-143), define que: “entende-se por vítima as pessoas que individual ou coletiva-
mente, tenham sofrido danos, inclusive lesões físicas ou mentais, sofrimento emo-
cional, perda financeira ou diminuição substancial de seus direitos fundamentais, 
como conseqüência de ações ou omissões que violem a legislação penal vigente nos 
Estados-membros, incluída a que proscreve o abuso de poder”.   

132 DIAS, Jorge de Figueiredo; COSTA ANDRADE, Manuel da. Criminologia: o ho-
mem delinqüente e a sociedade criminógena. Coimbra: Editora Coimbra, 1997. p. 
411-412.
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Do outro lado, no Direito Processual Penal, a vítima sempre es-
teve no plano secundário, ou quase não era percebida como tal, diante 
do modelo consolidado fundando na ótica de que o Estado interessava 
essencialmente a punição dos criminosos – e a ele foram se ajustando 
diversos sistemas legais –, posto estar à vítima movida por sentimentos 
de vingança. todavia, esta visão retrograda modificou-se, permitindo a 
norma processual em referência que a vítima auxilie a acusação no pro-
cesso criminal, pleiteando, inclusive, a condenação do seu ofensor.133

Nessa linha de pensamento, é preciso não desvirtuar o relevante 
papel da vítima no processo penal, a ponto de se restringir as aludidas 
garantias do cidadão defendido, ou, ainda, competir com o órgão oficial 
do Estado na persecução penal pública, desequilibrando assim a sua 
atuação de assistente.134

O Código de Processo Penal vigente, ainda adota a nomenclatura 
de “ofendido” (CPP, artigos 201 e 268) quando quer se referir à vítima. 
vale ressaltar, no entanto, que o PLS n.º 156/2009, que visa reformar 
toda lei adjetiva penal, não só usa a expressão “vítima” correntemente, 
consoante se depreende dos artigos 77 e 81 do citado Projeto de Lei do 
Senado, como denominou o seu Título v de “Dos Direitos das vítimas” 
(artigos 90 a 92),135 o qual prevê um conjunto de direitos nunca antes 

133 FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da vítima no processo criminal. São Pau-
lo: Malheiros, 1995. p. 25.

134 Idem, ibidem. p. 233.
135 Projeto de Lei do Senado – PLS, n.º 156/2009 (redação final, substitutivo, parecer 

1.636/2010):
 Art. 90. Considera-se “vítima” a pessoa que suporta os efeitos da ação criminosa, 

consumada ou tentada, dolosa ou culposa, vindo a sofrer, conforme a natureza e as 
circunstâncias do crime, ameaças ou danos físicos, psicológicos, morais ou patrimo-
niais, ou quaisquer outras violações de seus direitos fundamentais. 

 Art. 91. São direitos assegurados à vítima, entre outros: 
 I – ser tratada com dignidade e respeito condizentes com a sua situação; 
 II – receber imediato atendimento médico e atenção psicossocial; 
 III – ser encaminhada para exame de corpo de delito quando tiver sofrido lesões corporais; 
 Iv – reaver, no caso de crimes contra o patrimônio, os objetos e pertences pessoais 

que lhe foram subtraídos, ressalvados os casos em que a restituição não possa ser 
efetuada imediatamente em razão da necessidade de exame pericial; 

 v – ser comunicada: 
 a) da prisão ou soltura do suposto autor do crime; 

visto em prol das vítimas. É, realmente, algo de encher os olhos. Agora 
é torcer pela sua aprovação, sanção e implementação, o quanto antes.

 b) da conclusão do inquérito policial e do oferecimento da denúncia;
 c) do eventual arquivamento da investigação, nos termos do art. 39; 
 d) da condenação ou absolvição do acusado; 
 vI – obter cópias de peças do inquérito policial e do processo penal, salvo quando, 

justificadamente, devam permanecer em estrito sigilo; 
 vII – ser orientada quanto ao exercício oportuno do direito de representação, de 

ação penal subsidiária da pública, de ação civil por danos materiais e morais, da 
adesão civil à ação penal e da composição dos danos civis para efeito de extinção da 
punibilidade, nos casos previstos em lei; 

 vIII – prestar declarações em dia diverso do estipulado para a oitiva do suposto 
autor do crime ou aguardar em local separado até que o procedimento se inicie; 

 IX – ser ouvida antes de outras testemunhas, respeitada a ordem prevista no caput 
do art. 276; 

 X – peticionar às autoridades públicas para se informar a respeito do andamento e 
deslinde da investigação ou do processo, bem como manifestar as suas opiniões; 

 XI – obter do autor do crime a reparação dos danos causados, assegurada à assistên-
cia de defensor público para essa finalidade; 

 XII – intervir no processo penal como assistente do Ministério Público ou como 
parte civil para o pleito indenizatório; 

 XIII – receber especial proteção do Estado quando, em razão de sua colaboração 
com a investigação ou processo penal, sofrer coação ou ameaça à sua integridade 
física, psicológica ou patrimonial, estendendo-se as medidas de proteção ao cônjuge 
ou companheiro, filhos, familiares e afins, se necessário for; 

 XiV – receber assistência financeira do Poder Público, nas hipóteses e condições 
específicas fixadas em lei; 

 Xv – ser encaminhada a casas de abrigo ou programas de proteção da mulher em 
situação de violência doméstica e familiar, quando for o caso; 

 XVi – obter, por meio de procedimentos simplificados, o valor do prêmio do seguro 
obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores. 

 § 1º É dever de todos o respeito aos direitos previstos neste Título, especialmente 
dos órgãos de segurança pública, do Ministério Público, das autoridades judiciárias, 
dos órgãos governamentais competentes e dos serviços sociais e de saúde. 

 § 2º As comunicações de que trata o inciso v do caput deste artigo serão feitas por 
via postal ou endereço eletrônico cadastrado e ficarão a cargo da autoridade respon-
sável pelo ato. 

 § 3º As autoridades terão sempre o cuidado de preservar o endereço e outros dados 
pessoais da vítima. 

 Art. 92. Os direitos previstos neste Título estendem-se, no que couber, aos familiares 
próximos e ao representante legal, quando a vítima não puder exercê-los direta-
mente, respeitadas, quanto à capacidade processual e legitimação ativa, as regras 
atinentes à assistência e à parte civil. 
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De qualquer forma, o Código de Processo Penal em vigor, refor-
mada, neste contexto, pela Lei n.º 11.690/2008, ainda dispensa ao ofen-
dido (vítima) um modesto tratamento, as quais estão descritas no artigo 
201, caput, e nos seus seis parágrafos, a saber: (i) ser ouvida sobre 
as circunstâncias da infração penal, apontando o seu suposto autor e 
indicando provas; (ii) comparecer, obrigatoriamente perante à autorida-
de, salvo justo motivo (§ 1.º); (iii) ser expressamente comunicada dos 
principais atos processuais, como da prisão e soltura do acusado, da 
data da designação de audiência ou julgamento e do teor da sentença ou 
acórdão (§§ 2.º e 3.º); (iv) não ser exposta ao acusado e às testemunhas, 
permanecendo protegida em local específico (§ 4.º); (v) receber am-
pla assistência multidisciplinar, como jurídica e de saúde, por conta do 
ofensor ou do Estado (§ 5.º); (vi) e integral proteção à vida, à intimida-
de, à imagem, bem como sigilo dos seus dados pessoais, depoimentos e 
informações contidas nos autos (§ 6.º). 

Destarte, a vítima pode participar ativamente do processo penal 
assistindo oficialmente o ministério Público, intervindo amplamente no 
feito, inclusive produzindo provas, formulando reperguntas, interpondo 
e arrazoando recurso (CPP, artigos 268 e 271), enquanto este não transi-
tar em julgado (CPP, artigo 269), pois se trata de direito líquido e certo 
da vítima, cabendo à impetração de Mandado de Segurança (CF, artigo 
5.º, LXIX) caso a vítima não seja admitida a intervir como assistente de 
acusação, o que é improvável acontecer.

Falecida ou desaparecida à vítima, ou ainda sem condições mé-
dicas para pleitear a sua admissão como assistente de acusação, o seu 
representante legal (cônjuge, ascendente, descendente ou irmão ) po-
derá fazê-lo, nos exatos termos do artigo 31, do CPP.136 Entretanto, o 
exercício desta nobre missão de defender todos os interesses legais da 
vítima é também do advogado ou do defensor público, dado que, pela 
expressa previsão legal citada acima, apenas estes possuem capacidade 
de postular em juízo em nome de terceiro. Detalhe: enquanto vítima, 
somente o advogado privado poderá acumular as duas funções (vítima 
e assistente de acusação) por ser o único a poder atuar em causa própria. 

136 Código de Processo Penal, artigo 31: “no caso de morte do ofendido ou quando 
declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na 
ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão”.

É lamentável discorrer sobre esse assunto mesmo depois de duas 
décadas de vigência da Constituição de 1988, mas é inconteste o fato 
de que a Defensoria Pública ainda não dispõe de defensores em quan-
tidade suficiente para, também, se dedicarem a defender os interesses 
das vítimas na respectiva persecução penal, ou seja, atuação ampla no 
inquérito ou na investigação policial, bem como na fase processual. A 
realidade brasileira demonstra que o número atual de defensores públi-
cos137 não consegue sequer atender à demanda dos cidadãos acusados 
oficialmente, de modo que a vítima permanece no segundo plano da 
assistência judiciária estatal.

Uma vez constituído pela vítima, o advogado requer a sua ad-
missão nos autos da ação penal pública na qualidade de assistente de 
acusação. A partir de então ele passa a exercer livremente todas as 
suas prerrogativas profissionais e processuais, tais como o faz quando 
patrocina o cidadão acusado, sendo que, com relação à vítima, há que 
se manter a harmonia com o parquet, atuando às vezes com inde-
pendência, sobretudo quando o promotor adota outras posições com 
as quais a assistência discorda. Por exemplo: o pedido da acusação 
para afastar uma qualificadora no processo penal do Júri.É também 
por meio do assistente de acusação (advogado ou defensor público), 
portanto, que os direitos da vítima previstos na legislação materiali-
zam-se. E quando, no pleno exercício dos legais interesses da vítima, 
o causídico assistente tem a sua prerrogativa violada, como, v. g., a 
negativa ou dificuldade de acesso aos autos, ausência de notificação 
para a prática de atos processuais (participar de audiência, arrazoar 
recursos, etc.), a vítima é quem suporta diretamente o visível pre-
juízo. Infelizmente, esta situação ainda ocorre, na medida em que a 
serventia da vara Criminal ou do Tribunal do Júri se esquece de tarjar 
a capa dos respectivos autos com a observação de que há intervenção 
do assistente de acusação.

137 A Associação nacional dos Defensores Públicos, não confirma essa constata-
ção, mas vem trabalhando para mudar esse cenário caótico e de todo prejudicial 
às vítimas e aos acusados. Disponível em http://www.anadep.org.br/wtk/pagina/
materia?id=11297. Acesso em 02/07/2011. 
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4.12.  INSTRUmENTOS LEGAIS DE DEFESA DAS 
PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS

Quando o advogado criminal é impedido ou tem limitado o exercício 
de sua indispensável função constitucional, por causa de violação de suas 
prerrogativas profissionais, é seu dever comunicar ou levar conhecimento 
dos dirigentes da OAB (Presidente do Conselho Federal, Presidente da 
Seccional ou da Subsecção) para adoção das providências ou das medi-
das legais pertinentes contra o ato e o agente violador, no intuito de conter 
a ilegalidade ou abuso, podendo ainda o respectivo Presidente da institui-
ção da classe designar advogado com poderes para tanto.

Em outras palavras, é uma obrigação institucional da OAB promo-
ver a ampla e efetiva assistência ao advogado ofendido em suas prerro-
gativas, no exercício da função, pois, conforme dispõe o artigo 44, II, 
do EAOAB, é ato exclusivo dela também defender os advogados, o que 
está muito bem definido no artigo 15, caput, e parágrafo único, do seu 
Regulamento Geral.138

Para melhor fiscalizar a fiel observância das prerrogativas profis-
sionais na relação com os agentes públicos, bem como para atender e 
defender os advogados ofendidos no desempenho de seu ministério, a 
OAB criou, nos seus três níveis (Federal, Seccional e Subseccional), a 
permanente “Comissão de Defesa das Prerrogativas”, composta de ad-
vogados colaboradores – sem remuneração – que atuam em regime de 
plantão, o dia todo, todos os dias, atendendo até por telefonia móvel e 
deslocando-se até o local onde se encontre o advogado ofendido.

Nesse aspecto, há que fazer duas relevantes ressalvas: (i) pouquís-
simas são as Comissões de Defesa das Prerrogativas das Seccionais e 

138 Artigo 15 do Regulamento Geral do EAOAB: “Art. 15. Compete ao Presidente do 
Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da Subseção, ao tomar conhecimento 
de fato que possa causar, ou que já causou, violação de direitos ou prerrogativas da 
profissão, adotar as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis para prevenir ou 
restaurar o império do Estatuto, em sua plenitude, inclusive mediante representação 
administrativa”. 

 Parágrafo único. “O Presidente pode designar advogado, investido de poderes bas-
tantes, para as finalidades deste artigo”.

 Nota: Disponível em http://www.oab.org.br/arquivos/pdf/LegislacaoOab/Regula-
mentoGeral.pdf. Acesso em 04/07/2011. 

Subseccionais da OAB que estão suficientemente aparelhadas (material 
e pessoalmente) para atender as demandas dos advogados no cotidiano 
forense, haja vista a visível dificuldade da maioria dos representantes 
da OAB em saber lhe dar e conviver com os agentes públicos – de Ins-
tituição para Instituição –, sobretudo com aqueles que estão a violar as 
prerrogativas; (ii) apesar de toda boa vontade dos advogados que atuam 
na referida Comissão de Prerrogativas, é evidente a carência da grande 
maioria destes quanto ao conhecimento teórico ou técnico das prerroga-
tivas, de sua aplicabilidade, defesa e medidas legais a adotar.

Significa de dizer com isso, objetivamente, que só as “prerrogativas 
são profissionais”, enquanto que poucos são os advogados experimen-
tados ou profissionalizados nesta relevantíssima matéria para atender, 
com segurança, toda classe e a própria Instituição. Daí constata-se que 
existe sim negligência ou omissão institucional a contrariar o próprio 
EAOAB, o qual expressamente destaca a “defesa das prerrogativas” 
(artigos 54, III, 58, XvI, 61, II), deixando assim boa parte dos advoga-
dos ofendidos entregues a própria sorte e sem apoio institucional.

A OAB também tem optado por elaborar e distribuir “Cartilhas (ou 
Manual) de Prerrogativas”, disponibilizando-a ainda em seus diversos 
“sites” (sítios). Pela pesquisa realizada, encontramos referências no Es-
tado de São Paulo, tendo essa iniciativa inovadora partido, em 2008, 
da 57.ª Subseção Guarulhos da Secional paulista da Ordem dos Advo-
gados do Brasil 139 e depois da própria Seccional, também em 2008.140 
Todavia, somente a aludida Subseccional Guarulhos foi quem promo-
veu cursos sobre prerrogativas profissionais, tanto para os membros da 
respectiva Comissão quanto para os advogados em geral.141

Outra reação da OAB, por sua Comissão de Prerrogativas, cuja 
qual tem sido um pouco mais efetiva nesse aspecto, é a impetração 
constante de mandados de segurança e reclamação contra atos e de-
cisões de determinados agentes públicos violadores de prerrogativas.  

139 Disponível em http://www2.oabsp.org.br/asp/comissoes/direito_criminal/traba-
lhos/cartilha_ prerroga.pdf. Acesso em 04/07/2011.

140 Disponível em http://www.oabsp.org.br/noticias/2008/10/18/5200/. Acesso em 
04/07/2011.

141 Disponível em http://www.prolegis.com.br/index.php?cont=6&id=50. Acesso em 
04/07/2011.
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O habeas corpus, por outro lado, já há muito, tem sido o instrumento 
hábil para trancar procedimentos ou processos criminais em favor do 
advogado, investigado ou no polo passivo d’ação, por ato tido como 
delitivo (quase sempre desacato) decorrente do exercício da profissão.

Possui ainda o advogado em alguns fóruns criminais das Capi-
tais dos Estados, como, por exemplo, no Fórum Criminal Ministro 
Mario Guimarães da Capital paulista, um espaço físico, denominado 
de “Sala de Prerrogativas” (EAOAB, artigo 7.º, § 4.º),142 reservado 
aos advogados plantonistas desta respectiva Comissão da Seccional 
São Paulo da OAB, onde tanto o defensor, o próprio juiz ou promotor 
podem acioná-los para fiscalizar audiência ou julgamento, adotando 
as providências legais.

O Desagravo Público, previsto no artigo 7.º, § 5.º, do EAOAB,143 é 
outro instrumento legal de defesa dessas prerrogativas, cuja finalidade 
precípua é desagravar publicamente o advogado pela ofensa recebida 
do agente ofensor, no desempenho de sua atividade advocatícia; ao pas-
so, que, secundariamente, objetiva promover representações (criminal 
e administrativa) e ações cíveis (civil pública, indenização, etc.) contra 
os agentes ofensores.

O processo de desagravo público é sigiloso (interessa apenas as 
partes nele envolvidas) e é democrático, isso porque adota as garantias 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, eis que o agente 
ofensor (requerido) é notificado, pessoalmente, para apresentar defesa 
escrita, juntar documentos, arrolar testemunha, participar de audiência 
e julgamento, etc. Na Seccional São Paulo da OAB, todo o processa-
mento do Desagravo Público é regido pela Portaria n.º 03/2005 da sua 
Comissão de Prerrogativas. Em não havendo manifestação escrita do 
ofensor no processo administrativo em referência, nomeia-se um defen-
sor “ad hoc” para defendê-lo.

142 Artigo 7.º, § 4.º, do EAOAB: “O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem ins-
talar, em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas 
especiais permanentes para os advogados, com uso e controle assegurados à OAB”.

143 Artigo 7.º, § 2.º, do EAOAB: “No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da 
profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve pro-
mover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal 
em que incorrer o infrator”.

Como mais um instrumento de defesa das prerrogativas, o proces-
so de desagravo público pode ser iniciado e concedido, de ofício, pelo 
Conselho Seccional da OAB, independendo da anuência do advogado 
ofendido, bastando para tanto a constatação da ofensa praticada e da sua 
gravidade e extensão, a qual pode ser desferida contra o advogado no 
seu exercício profissional ou da função política que ele ocupa na Admi-
nistração da OAB; ou, ainda, contra a própria classe, mas em ambas as 
situações a ofensa irrogada contra um atinge ou outro, e vice versa.

Assim, na defesa das prerrogativas profissionais, pertencentes ao ci-
dadão defendido, nos termos do EAOAB e no exercício do seu ministério, 
o advogado tem ao seu dispor a (i) Comissão de Defesa das Prerrogativas 
para atuar amplamente e vinte e quatro horas, (ii) o Desagravo Público e 
(iii) as representações criminais e administrativas contra o agente ofensor 
perante o órgão correcional correspondente, além das ações cíveis repa-
ratórias de danos (EAOAB, artigo 49, caput, parágrafo único).144 A OAB, 
portanto, tem legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra 
quem venha infringir as disposições legais expressas no seu Estatuto.

Como se vê, o Estatuto da Advocacia dispõe de instrumentos efica-
zes para defender as sobreditas prerrogativas profissionais, devendo a 
OAB dar concreção a esses substanciosos instrumentos, por imposição 
da Lei n.º 8.906/1994, sob pena de agravar ainda mais, pela omissão, o 
prejuízo suportado pelo cidadão defendido em decorrência da violação 
da prerrogativa profissional do seu defensor.

vale ressaltar, contudo, que a Defensoria Pública possui a sua pró-
pria Comissão de Prerrogativas para defender os seus membros (defen-
sores públicos) no exercício de função essencial à Justiça, como é o caso, 
por exemplo, da Defensoria Pública da União, que, com base na Lei 
Complementar n.º 80/1994, editou a Portaria n.º 394/2009145 instituindo 

144 Artigo 49, do EAOAB: “Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB 
têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que 
infringir as disposições ou os fins desta Lei”. 

 Parágrafo único. “As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm, ainda, 
legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em 
que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB”.

145 Disponível em http://www.dpu.gov.br/index.php?option=com_content&view=
article&id=1577& Itemid=240. Acesso em 05/072011.
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sua Comissão de Defesa das Prerrogativas, cujo Regimento Interno foi 
aprovado pela Portaria n.º 567/2009.

Na esfera penal, dispõe ainda o advogado ou defensor, como 
elemento de defesa das prerrogativas, no exclusivo desempenho da 
sua constitucional missão, da Lei dos Crimes de Abuso de Autorida-
de (n.º 4.898/1965), a qual tem sido aplicada aos casos de violação 
de prerrogativa.

4.12.1. O abuso de autoridade como instrumento penal

importante destacar, inicialmente, que a Lei n.º 4.898/1965 ao defi-
nir “autoridade” em seu artigo 5.º,146 refere-se na realidade a “funcionário 
público”, ou, conforme enfatizado no item 4.1 deste trabalho, ao “agen-
te público”, expressão essa mais ampla, genérica e que melhor define o 
servidor Poder Público. O Código Penal vigente (artigo 327) considera 
“funcionário público”, para os efeitos penais, quem, ainda que transito-
riamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. 
Equipara-se, ainda, a “funcionário público” quem exerce cargo, emprego 
ou função em entidade paraestatal, bem como quem trabalha para em-
presa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de 
atividade típica da Administração Pública (CP, artigo 327, § 1.º).

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci147 entende ser inaplicável 
aos fins da lei especial em analise a extensão contida no § 1.º, do artigo 

 Nota: Portaria n.º 394/2009, artigo. 1.º: “Instituir a Comissão de Defesa das Prerroga-
tivas dos Defensores Públicos da União que tem por objetivo, no âmbito de sua com-
petência, representar o Defensor Público-Geral da União nas questões que envolvam o 
livre exercício das atribuições institucionais, os direitos e prerrogativas dos Membros 
da Defensoria Pública da União, em especial, criando condições e combatendo por 
meio de ações concretas, sejam preventivas ou corretivas, todo e qualquer obstáculo 
ao exercício pleno das atribuições constitucionais da Defensoria Pública da União, ca-
bendo especificamente ainda ao órgão aqui criado assistir de imediato qualquer mem-
bro da Instituição que esteja sofrendo ameaça ou efetiva violação aos seus direitos e 
prerrogativas e ao livre exercício de atribuições institucionais”.

146 Lei n.º 4.898/1965, artigo 5.º: “Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, 
quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda 
que transitoriamente e sem remuneração”.

147 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 1.ª ed., 
2.ª tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 57.

327, do Código Penal, isso porque o artigo 5.º daquela norma especia-
líssima não contempla as hipóteses adicionadas ao parágrafo primeiro 
do citado dispositivo da lei penal repressora, haja vista que a norma 
especial prevalece sobre a norma geral, além do que sua aplicação é 
prejudicial ao acusado.

A Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade, portanto, aplica-se ao 
funcionário público, pois tal norma repressora adotou uma noção mais 
extensiva. Além disso, o Código Penal não exige a qualidade impres-
cindível de “funcionário público”, ma sim “exercício de uma função 
pública”, ainda que gratuita e temporariamente,148 como, por exemplo, 
àquela tradicionalmente exercida pelo Mesário da Justiça Eleitoral (Lei 
n.º 4.737/1965, artigo 120).

Sancionada em 9 de dezembro de 1965, pelo então Governo 
Militar, a Lei n.º 4.898 veio regular o direito de representação e o 
processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, em aten-
dimento ao mandamento expresso no artigo 141, § 37, da Consti-
tuição Federal de 1946, o qual assegurava “a quem quer que seja o 
direito de representar, mediante petição dirigida aos Poderes Públi-
cos, contra abusos de autoridades, e promover a responsabilidade 
delas”. Foram quase duas décadas de muita luta até aprovação dessa 
específica norma infraconstitucional.

Após resistir há duas Constituições Federais (1967 e 1969, EC n.º 
1) do período militar, a Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade alinhou-
se aos preceitos constitucionais da Lei Maior vigente, sobremaneira ao 
seu artigo 5.º, XXXIv, a, que assegura a todos “o direito de petição aos 
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 
de poder”, independentemente do pagamento de taxas.

Gilberto Passos de Freitas, ao iniciar seus comentários sobre a lei 
em referência, expõe a justificativa de Bilac Pinto, autor do Projeto de 
Lei (PL) n.º 952/1956 que resultou na norma em estudo, da qual se 
extrai, objetivamente, que o seu fim primordial foi reprimir as condutas 
dos agentes público, no exercício do poder, atentatórias aos direitos e 

148 FREITAS, Gilmar Passos. Abuso de autoridade: notas de legislação, doutrina e 
jurisprudência à Lei 4.898, de 9.12.65. 7.ª ed. ampl. e rev. de acordo com a Consti-
tuição Federal de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 85.
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garantias fundamentais (CF de 1946, artigos 141 a 144) do cidadão, 
protegendo-o assim dos abusos praticados pelo Estado. Nota-se da jus-
tificativa do citado Projeto de Lei, sobremaneira, a sua preocupação de 
“que abusos poderiam ser cometidos pelas autoridades encarregadas de 
velar pela execução das leis e pela manutenção e vigência dos princí-
pios asseguradores dos direitos da pessoa humana”.149

Importa observar ainda, para a efetiva aplicabilidade da Lei n.º 
4.898/1965 à autoridade ou à pessoa a ele equiparada, ser preciso que 
tal funcionário público detenha poder para sujeitar o cidadão a alguma 
das modalidades caracterizadoras do delito de abuso de autoridade,150 
ou seja, é necessário que a autoridade tenha capacidade de determinar, 
de subordinar ou de se fazer obedecer.

Os artigos 3.º e 4.º da aludida Lei em comento, tipificam diversas 
condutas atentatórias aos direitos e garantias fundamentais do cidadão 
(CF, artigos 5.º ao 17), prevendo, oportuno enfatizar, dupla objetividade 
jurídica, a saber: (i) defendem o interesse do normal funcionamento da 
Administração Pública, partindo do regular exercício do poderes dele-
gados pelo povo; (ii) e a proteção plena aos direitos e garantias funda-
mentais consagrados constitucionalmente.151

Dentre esses direitos e garantais fundamentais, enfatiza-se aqui 
aquele que trata do “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer” 
(CF, artigo 5.º, Xiii). O direito ao exercício livre da profissão é uma 
norma de eficácia contida, na medida em que foi ele condicionado a 
edição de lei fixando às necessárias qualificações para o seu desempe-
nho. Todavia, o livre exercício da Advocacia, como já visto, é regido 
pela Lei n.º 8.906/1994 (EAOAB) e a violação desse direito constitu-
cional, por funcionário público, caracteriza o delito de abuso de autori-
dade, previsto no artigo 3.º, j, da Lei de mesmo nome.

Em outros termos, ao violar as prerrogativas do advogado do ci-
dadão defendido, no desempenho de sua função essencial à Justiça, o 

149 Idem, ibidem. p. 15-16.
150 BALTAzAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 3.ª ed. rev. atual. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2008. p. 233.
151 MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 

10.ª ed. 2.ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2008. p. 3. 

funcionário público se excede, deixando de lado a sua regular autorida-
de para ferir os “direitos e garantias assegurados pela lei ao exercício 
profissional” (artigo 3.º, j, da Lei n.º 4.898/1965), que é o tipo penal 
específico e aplicável ao funcionário público infrator.152

Nesse sentido, também é o entendimento de Alexandre de Morais 
e Gianpaolo Poggio Smanio, ao asseverarem que diante do estabeleci-
mento legal das condições necessárias para o desempenho da profissão, 
arte ou ofício, toda conduta de autoridade pública em desrespeito a es-
sas previsões configura o crime de abuso de autoridade.153

O dispositivo penal em referência, alínea j, foi incluído na Lei dos 
Crimes de Abuso de Autoridade por força da Lei n.º 6.657/1979 justa-
mente com fim de reprimir, nas três áreas do direito (administrativa, 
civil e penal), as violações de prerrogativas dos advogados, mas que, 
no entanto, acabou alcançando todas as demais profissões regidas por 
Lei. Apesar desse gesto nobre do legislador em prol dos advogados e, 
especialmente, do cidadão defendido, o fato é que, inegavelmente, en-
tre as atividades profissionais sujeitas a terem violados seus direitos, a 
advocacia é a mais propícia este tipo de ocorrência.154

A Ministra Denise Arruda do Superior Tribunal de Justiça,155 em 
agosto de 2007, analisou e julgou um caso em que o juiz editou Portaria 
delimitando em uma hora por dia o período de atendimento pessoal ao 
advogado em seu gabinete, tendo ela decidido que: “A negativa infundada 

152 LÔBO, Paulo. Op. cit., p. 61.
153 MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Op. cit., p. 16.
154 FREITAS, Gilmar Passos. Op. cit., p. 54.
155 STJ – RMS n.º 18.296/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, j. em 

28/08/2007.
 Nota: extrai-se ainda do citado julgado o seguinte pensamento: “É evidente a ile-

galidade e inconstitucionalidade da portaria expedida pelo magistrado em primeiro 
grau de jurisdição, que limitou o exercício da atividade profissional ao determinar 
horário para atendimento dos advogados. Especificamente sobre o caso examinado, 
é inadmissível aceitar que um juiz, titular de vara de família da Capital Catarinense, 
reserve uma hora por dia para o atendimento dos advogados, os quais, em razão 
das significativas particularidades que envolvem o direito de família, necessitam do 
efetivo acesso ao magistrado para resolver questões que exigem medidas urgentes. 
Assim, a afirmação do tribunal de origem de que a alegação de violação ao direito 
do livre exercício é pueril não é compatível com a interpretação constitucional e 
infraconstitucional sobre a questão”.



230 Edson Pereira Belo da Silva 231vIOLAçãO àS PRERROGATIvAS DO DEFENSOR NO PROCESSO PENAL  
E O PREJUízO DO CIDADãO DEFENDIDO

do juiz em receber advogado durante o expediente forense, quando este 
estiver atuando em defesa do interesse de seu cliente, configura ilegali-
dade e pode caracterizar abuso de autoridade”.

José Arnaldo da Fonseca, Ministro dessa mesma Corte Superior,156 
em março de 2005, apreciando caso de violação de prerrogativas dos 
advogados, entendeu que: “O Juiz, na condução da causa, pode praticar 
tanto abuso de autoridade quanto crime contra a honra, já que no am-
biente processual transitam vários sujeitos (partes, testemunhas, advo-
gados, serventuários) e a conduta pode atingi-los de forma intencional 
diversa, ou seja, a objetividade jurídica da ação pode ser enquadrada em 
mais de um tipo penal”.

nas duas sobreditas citações, percebe-se que a figura do Abuso de 
Autoridade tem sido admitida e aplicada. Entretanto, ainda na vigência 
do Estatuto da Advocacia anterior (Lei n.º 4.215/1963), violar às prerro-
gativas profissionais também infringia a Lei n.º 4.898/1965, conforme 
interpretação do então Ministro do STJ157 Ilmar Galvão, em julgado de 
abril de 1991.

O sujeito ativo do delito de abuso de autoridade, cujas condutas 
típicas estão previstas nos artigos 3.º e 4.º, da Lei n.º 4.898/1965, é a 
“autoridade”, que é definida pelo artigo 5.º da mesma norma. trata-se 
de crime próprio. O sujeito ativo, por outro lado, possui dupla subjeti-
vidade passiva: o Estado, na condição de titular da Administração Pú-
blica; e o cidadão enquanto titular de direitos ou garantias que tenham 
sido violados. O elemento subjetivo é o dolo, consistente na intenção do 
agente em abusar do poder que lhe é atribuído pelo Estado. A ação pe-
nal é publica incondicionada. A consumação de tais delitos ocorre com 

156 STJ – REsp. n.º 684.532/DF, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, 
j. 08/03/2005. 

157 STJ – Resp. n.º 7.874/MG, Rel. Ministro Ilmar Galvão, Segunda Turma, j. em 
01/04/1991: “Mandado de Segurança. Autoridade Fiscal que, sob insustentável pre-
texto de resguardo do sigilo fiscal, impediu a retirada de processo fiscal da reparti-
ção, por advogados do contribuinte, sob alegação de que não portavam instrumento 
de mandato; e que deixou de fornecer certidões requeridas pelo próprio contribuinte, 
à alegativa de exigüidade de prazo. violação, pela autoridade, da norma do art. 89, 
incisos XVii e XViii, da Lei n.º 4.215/64. ilegalidade configurada. igualmente con-
figurado Abuso de Autoridade, ao erigir ela óbices injustificáveis a pretensão do con-
tribuinte, que se achava sob a premência de prazo para pronunciar-se no processo.

a violação dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 3.º 
e por meio das ações e omissões descritas no artigo 4.º, da citada Lei, 
admitindo-se, em tese, a tentativa somente nos crimes previstos neste 
artigo.158 As sanções, administrativa, cível e penal estão dispostas no 
artigo 6.º, podendo ser elas aplicadas cumulativamente (§ 4.º, do artigo 
6.º). A sanção de natureza penal compõe-se em detenção de 10 dias a 6 
meses, multa e perda do cargo (§ 3.º, do artigo 6.º).159

Percebe-se, dessa forma, que a Lei dos Crimes de Abuso de Auto-
ridade em destaque, objetiva salvaguardar não só os direitos e garan-
tias fundamentais do cidadão defendido como também as prerrogativas 
profissionais exercidas pelo advogado ou defensor – pertencentes ao 
cidadão –, atingido, assim, aludida norma dupla finalidade protetora 
desses preceitos constitucionais.

Apesar do entendimento ora exposto, esse instrumento de defesa 
das prerrogativas ainda tem sido muito pouco aplicado. Chega-se a esta 
conclusão, após serem encontrados pouquíssimos julgados na pesquisa 
realizada nos sítios (sites) dos Tribunais de Justiça das vinte e sete Uni-
dades Federativas, nos cinco Tribunais Regionais Federais e nas Corte 
Superiores (STF e STJ).

Outro motivo para a pouca aplicabilidade da Lei em análise é a 
sua inexpressiva ou quase nenhuma publicidade pelo Estado ou pelos 
seus agentes nas respectivas repartições, fóruns e prédios públicos, 
como costuma ainda ocorrer com a figura do desacato (CP, artigo 
331), que é comumente publicizado por meio de “avisos” afixados 

158 MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Op. cit., p. 5.
159 Lei n.º 4.898/1965, art. 6.º: “O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção ad-

ministrativa civil e penal. § 1.º A sanção administrativa será aplicada de acordo com 
a gravidade do abuso cometido e consistirá em: a) advertência; b) repreensão; c) sus-
pensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta dias, com perda 
de vencimentos e vantagens; d) destituição de função; e) demissão; f) demissão, a 
bem do serviço público. § 2.º A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do 
dano, consistirá no pagamento de uma indenização de quinhentos a dez mil cruzeiros. 
§ 3.º A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do 
Código Penal e consistirá em: a) multa de cem a cinco mil cruzeiros; b) detenção por 
dez dias a seis meses; c) perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer 
outra função pública por prazo até três anos. § 4.º As penas previstas no parágrafo 
anterior poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. (grifo nosso)
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naqueles mencionados locais públicos, destacada e ilegalmente. Diante 
dessa situação, o cidadão menos escolarizado passa a inverter os va-
lores constitucionais, chegando a pensar que o agente público (o re-
presente do povo) é dono do poder e não ele, o cidadão, nos termos da 
Constituição Federal, artigo 1.º, parágrafo único.

A total exclusão dessa prática constrangedora das repartições públi-
cas brasileiras, ou seja, a retirada de todos os “avisos de desacato” dos 
prédios públicos, seria uma relevante providência estatal que contribui-
ria para democratizar ainda mais o ambiente ou imóvel público (fóruns, 
delegacias, etc.) onde o jurisdicionado, cidadão ou administrado busca a 
concretização de seu princípios, direitos e garantias. A persistir os agentes 
públicos com esse “constrangimento social”, então que providencie, tam-
bém, a afixação e publicização do dispositivo de lei referente ao crime de 
abuso de autoridade, equilibrando assim as condições.

As escassas condenações baseadas em tal norma especial de mem-
bros da Magistratura, do Ministério Público e de outros agentes, julga-
dos em foro especial por causa da prerrogativa da função, é outro consi-
derável fator para a inefetividade da lei cotejada. Importante assinalar, 
que na extensa pesquisa jurisprudencial realizada não conseguimos 
encontrar sequer um caso de condenação de agente público, especifica-
mente, nos termos da Lei n.º 4.898/1965, artigo 3.º, j, isto é, por violar 
a prerrogativa profissional do defensor.

Pela ausência de efetividade dessa lei especial, no que tange à 
punibilidade da violação de prerrogativas, levou a OAB a pleitear no 
Congresso Nacional, via projetos de lei, outros Instrumentos legais de 
proteção e defesa das prerrogativas profissionais dos advogados, cujos 
quais são considerados polêmicos pela comunidade jurídica; pelo que 
serão analisados, separadamente.

4.13. QUESTõES POLêmICAS

4.13.1. Ampliação da pena do crime de abuso de autoridade

às sanções penais, como visto, previstas para o agente público que 
pratica o delito descrito no artigo 3.º, alínea j, da Lei n.º 4.898/1994, são: 

(i) detenção de 10 dias a 6 meses: (ii) multa; (iii) perda do cargo e a ina-
bilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo até 
três anos. Tais sanções podem ser aplicadas cumulativamente pela auto-
ridade judiciária, de acordo com o princípio geral da proporcionalidade.

O crime de desacato (CP, artigo 331), por sua vez, tipo penal que 
é bem conhecido da advocacia criminal, especialmente, prevê pena de 
detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, aplicável também de forma 
proporcional. Além disso, independentemente do desfecho do procedi-
mento criminal, é comum o agente público ou a sua entidade represen-
tativa promover ação cível reparatória de dano e representação adminis-
trativa contra o defensor que lhe ofendera.

Confrontando o abuso de autoridade com a figura do desacato, 
extrai-se uma clara distorção ou desequilíbrio no quanto da pena priva-
tiva de liberdade prevista para ambos os delitos. A diferença é, preci-
samente, de “um ano e meio” a mais de pena para o desacato. E qual é 
a razão para isso? Ademais, comentários doutrinários sobre os mencio-
nados tipos penais não faltam. Destarte, a pesquisa realizada sobre esta 
indagação não revelou qualquer resposta.

Sob a nossa ótica, a existência de uma pena desproporcional entre 
os delitos de desacato e abuso de autoridade decorre basicamente de 
duas circunstâncias básicas: (i) o Código Penal é 1940, ao passo que 
a Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade e de 1965, logo são vinte 
e cinco anos de diferença, o que reflete no pensamento jurídico e no 
comportamento político e social de cada época; (ii) o desacato é crime 
praticado pelo particular contra a “Administração em Geral”, o Estado, 
que é o sujeito passivo, além do que compõe o rol de onze delitos (CP, 
artigos 328 a 337-A) que visam proteger ou preservar toda Administra-
ção Pública (CF, artigo 37) e seus respectivos agentes.

Em princípio, se a pena do delito de desacato é mais elevada por-
que ofende a autoridade ou administrador público e sua dignidade, des-
moralizando-a perante os demais administrados, deve ser ainda mais 
elevada à sanção penal a ser aplicada ao agente público que abusou 
da autoridade ou do poder, justamente contra o cidadão, a qual lhe foi 
conferida pelo povo (CF, artigo 1.º, § único).

Sem dúvida, importante enfatizar, que a repulsa é muito mais sig-
nificativa e odiosa com relação ao agente público que dotado do poder 
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ou do aparato estatal deste se vale para violar ou impedir, intencio-
nalmente, o exercício de direitos e garantias fundamentais do cidadão, 
sobretudo daquele que á alvo da persecução penal. Exemplo clássico 
disso: cidadão preso cautelarmente, com bens indisponíveis e bloque-
ados, enquanto os autos estão na residência do agente público ou no 
seu veículo no intuito de dificultar ou impedir o acesso do defensor. O 
Estado é democrático, porém nem todos seus agentes o é, de modo que 
a situação exemplificada ainda costuma ocorre.

Levando em consideração as circunstâncias de que as duas normas 
repressoras, Código Penal e Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade, 
são de épocas muito distintas, além do que não se justifica, proporcio-
nalmente, a elevada pena do particular que pratica conduta delituosa 
contra a Administração Pública, chega-se a conclusão de que, no míni-
mo, é preciso alinhar as penas dos mencionados tipos penais, corrigin-
do, portanto, essa grave distorção penal onde o agente público que abu-
sa da sua autoridade contra o cidadão é sancionado com pena irrisória, 
enquanto que este mesmo cidadão é apenado mais severamente quando 
comete crime contra a Administração.

A Constituição Federal é induvidosa ao dizer taxativamente 
que “todo poder emana do povo” (CF, artigo 1.º, § único), tendo 
na representatividade popular uma das formas de se exercer esse 
poder, nos termos da Constituição. É indubitável, a nosso ver, que 
o agente público é servidor do povo160 e não o oposto, de sorte que 
o abuso de poder daquele contra o cidadão exige uma sanção penal 
mais severa.

Dessa forma, a ampliação da pena do crime de abuso de autoridade 
é necessária, devendo ser exigida dos congressistas – representantes 
eleitos pelo povo e para a este bem servir–, com o escopo de readequar 

160 Nesse contexto, a Justiça Eleitoral, em todas as eleições tem enfatizado que o “ci-
dadão eleitor é o patrão”, devendo bem escolher os seus candidatos, pois o povo 
é sempre o responsável pela boa e má escolha dos representantes que conduzem 
os destinos do país. Bom seria que os demais Poderes da República tivessem essa 
mesma noção de representatividade popular, sobretudo para orientar a população 
brasileira menos esclarecida, a qual, ao ver um policial armado e um juiz julgando 
pessoas, tem dificuldade de compreender que este poder e estrutura estatal existem 
para servi-la e não para ofendê-la.   

a pena privativa de liberdade dos tipos penais dos artigos 3.º e 4.º, da 
Lei n.º 4.898/1965.

Esse papel, felizmente, vem sendo realizado pelo Congresso Na-
cional. Atualmente tramita no Senado Federal o Projeto de Lei da Câ-
mara – PLC n.º 83/2008, sendo que tal Projeto é originário do Projeto 
de Lei – PL n.º 5.762/2005 que tramitou e foi aprovado pela Câmara 
Federal e remetido ao Senado em 28 de maio de 2008, através do Ofício 
n.º 239/08/PS-GSE.161

O PL n.º 5.762/2005 aprovado pela Câmara Federal dispõe so-
bre “o crime de violação de direitos e prerrogativas do advogado, 
alterando a Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994”. Uma vez no Sena-
do, o referido PL transformou-se no PLC n.º 83/2008, seguindo para 
respectiva Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania –CCJC, a 
qual, após longa discussão em audiências públicas com as demais 
carreiras jurídicas especialmente e análise das inúmeras manifesta-
ções escritas, o relator votou  pela rejeição do Projeto analisado, em 
13 de outubro de 2009, sob o principal fundamento de que o tipo pe-
nal então analisado é muito vago e ofende o princípio da isonomia, 
vez que os demais profissionais liberais não estariam contemplados 
no Projeto.162

Entretanto, o Parecer pela rejeição do PLC n.º 83/2008 não che-
gou a ser votado na CCJC do Senado, pois o relator o retirou de pauta, 
em 25 de novembro de 2009, tendo reapresentado-o, todavia, com a 
Emenda Substitutiva n.º 1, a qual restou aprovada pela na CCJC, em 
08 de dezembro de 2010, por meio do Parecer n.º de 1.646/2010.163

Aprovada a Emenda Substitutiva sobredita, o PLC n.º 83/2008 pas-
sou a ter nova redação e finalidade, haja vista que o relator rejeitou todo 
o conteúdo da proposta de “criminalização da violação de prerrogativas 
dos advogados”, tendo sugerido a ampliação da pena privativa de liber-
dade, do artigo 6.º, § 3.º, b, da Lei n.º 4.898/1965, dos atuais 10 dias a 6 
meses de detenção, para detenção de 2 a 4 anos. A Emenda substitutiva 

161 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPr
oposicao=2972 48. Acesso em 15/07/2011.

162 Disponível em http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/67282.pdf. Acesso em 15/07/2011.
163 Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=84793

&tp=. Acesso em 15/07/2011.
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ainda inclui um parágrafo único164 no artigo 3.º desta norma especial. 
O último andamento do PLC n.º 83/2008, já todo modificado, dá conta 
de que foram apresentadas duas emendas, durante o prazo legislativo 
para tanto, as quais estão sendo analisadas pelo relator, desde 09 de 
junho de 2011.

Os fundamentos jurídicos relevantes expendidos pelo relator na 
Emenda Substitutiva, os quais convenceram a CCJC a aprová-la, de-
monstram que ele, após refletir um pouco mais sobre o tema, concluiu 
que o caminho mais acertado era “o de prestigiar o livre exercício pro-
fissional de forma a contemplar todas as categorias, como, aliás, já dis-
põe o art. 3.º, j, da Lei n.º 4.898 de 9 de dezembro de 1965 – denomina-
da Lei de Abuso de Autoridade”.

Depreende-se do Parecer de n.º 1.646/2010, da lavra do relator do 
PLC n.º 83/2008, a carência de justificativa que o levou, não só a am-
pliar significativamente a pena privativa de liberdade do delito previsto 
na Lei especial em referência, mas também a incluir no mesmo Projeto 
outra matéria completamente diversa daquela original, oriunda da Câ-
mara Federal.

Portanto, o projeto que buscava, inicialmente, criminalizar a viola-
ção das prerrogativas do advogado, agora possui outra finalidade, qual 
seja a de alterar a Lei n.º 4.898/1965, “para conferir aos conselhos de 
classe legitimidade no exercício do direito de representação relativo 
ao crime de abuso de autoridade por atentado aos direitos e garantias 
indispensáveis ao exercício profissional e aumentar a pena privativa de 
liberdade cominada ao crime de abuso de autoridade”.

Diante da inépcia da justificativa e da redação inicial na origem 
do PLC n.º 83/2008 – oriundo da Câmara Federal (PL n.º 5.762/2005), 
já com esses vícios, sendo ali aprovado pela sua CCJC –, entendemos 
como razoável essa solução jurídica adotada pelo relator no Senado.

Ainda que por algum motivo o PLC em análise venha a ser impug-
nado ou emendado, no curso do regular processo legislativo, cremos que 

164 Assim redigido: “Parágrafo único. Na hipótese da alínea j deste artigo, o direito de 
representação de que trata o art. 2º desta Lei poderá ser exercido pela Ordem dos 
Advogados do Brasil ou pelo correspondente conselho de classe profissional”. Dis-
ponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=84793&tp. 
p. 8. Acesso 15/07/2011.

a idéia lançada pelo relator no seu Parecer de n.º 1.646/2010, com cor-
respondência em outros projetos de lei da Câmara (PLs ns.º 2.025/2007, 
2.179/2007 e 3.794/2008),165 deve ser aprovado para corrigir àquela 
desproporcionalidade no que diz respeito à irrisória pena privativa de 
liberdade prevista para o crime de abuso de autoridade.

4.13.2. Criminalização da conduta que viola prerrogativa 
 do defensor

Criminalizar. Essa parece ser essa a soluções para todos os males 
decorrentes da convivência social. E não é. Muito menos para comba-
ter os ofensores de tais prerrogativas profissionais. O Estado, por seu 
turno, tem adotado o Direito Penal como a razão primeira (prima ratio) 
para solucionar um determinado problema social significativo que ele 
sequer tentou reprimir ou solucionar com as leis penais já existentes.

O Direito Penal, no Estado Democrático e de Direito, possui uma 
função predominantemente voltada à proteção dos bens jurídicos e a 
reinserção da pessoa na comunidade jurídica,166 e não simplesmente a 
de regular conduta e aplicar sanções; valendo destacar, destarte, o seu 
caráter de última alternativa legal (ultima ratio) ou de subsidiariedade, 
isto é, quando nenhum outro recurso ou instrumento legal for eficaz, aí 
sim Direito Penal deve intervir de forma acessória.167

Por sua vez, se já são raros os casos de condenação pela violação 
do artigo 3.º, j, da Lei n.º 4.898/1965, ou seja, dos “direitos e garantias 
legais assegurados ao exercício profissional”, não há qualquer garantia 
ou certeza de que uma nova norma repressora e específica irá conter, 
diminuir ou por fim à violação das prerrogativas dos advogados, nota-
damente quando àquela lei penal especial em referência sequer tem sido 
aplicada com efetividade.

A sobredita Lei dos Crimes do Abuso de Autoridade, desde que 
ampliada a sua pena privativa de liberdade (detenção de 2 a 4 anos), 

165 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao= 405955. Acesso em 16/07/2011.

166 ROXIN, Claus. A proteção dos bens jurídicos como função do direito penal. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 12.

167 ROXIN, Claus. Introdução ao direito penal e ao direito processual penal, p. 8.
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conforme foi sugerido pelo citado Projeto de Lei no Senado, aliada a 
outros instrumentos legais cíveis e administrativos acima analisados, é 
suficientemente capaz de proteger às prerrogativas profissionais, repri-
mindo suas violações.

Os pontos primordiais, portanto, aos quais a OAB deve concentrar 
os seus esforços jurídicos e políticos, no sentido de reagir às ofensas 
das prerrogativas profissionais dos advogados, são: (i) fiscalizar e atuar 
(EAOAB, artigo 44, II) nos procedimentos criminais instaurados para 
apurar a violação do artigo 3.º, j, da Lei n.º 4.898/1965, em especial, 
e nas eventuais ações penais; (ii) intensificar os seus esforços políticos 
no Congresso Nacional no sentido de aprovar Projeto de Lei visando 
ampliar a pena privativa de liberdade do tipo penal da referida norma.

A redação final do Projeto de Lei n.º 5.762-A/2005, aprovado pela 
Câmara Federal,168 com parecer favorável da sua Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, mas tramitando atualmente na CCJC do 
Senado como PLC n.º 83/2008, é seguinte:

Art. 7.º-A. violar direito ou prerrogativa do advogado, estabelecido 
no art. 7.º desta Lei, impedindo ou limitando sua atuação profissio-
nal, prejudicando interesse legitimamente patrocinado:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, sem prejuízo da 
pena correspondente à violência, se houver.
§ 1.º. A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, por intermédio de 
seus Conselhos Seccionais, poderá requerer a sua admissão como 
assistente do Ministério Público nas ações penais instauradas em vir-
tude da aplicação desta Lei.
§ 2.º. O Conselho Seccional da OAB, por intermédio de seus presi-
dentes, poderá solicitar ao delegado de polícia competente a abertura 
de inquérito policial por violação aos direitos e às prerrogativas do 
advogado.

O artigo 7.º, do vigente Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/1994), 
contém vinte incisos e sete parágrafos, de modo que pelo conteúdo 
do artigo 7.º-A, caput, do Projeto de Lei mencionado, a pretensão da 
Ordem dos Advogados do Brasil na realidade é para que todos esses  

168 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPr
oposicao=297 248. Acesso em 17/07/2011.

incisos e parágrafos, do atual artigo 7.º, tornem-se tipos penais – extre-
mamente abertos –, resultando assim numa espécie de “Código Penal” 
exclusivo da advocacia, o que nos parece inconstitucional e imoral.

nota-se, ainda, que a figura típica do caput, do 7.º-A, do referido PL, 
refere-se exclusivamente ao “advogado do EAOAB”, não amparando, 
por exemplo, o defensor público, que, talvez em menor proporção, tam-
bém sofre violação as suas prerrogativas profissionais descritas na Lei 
Complementar n.º 80/1994, bem como exerce função essencial à Justiça.

As eventuais disputas políticas entre certas categorias jurídicas não 
devem ser traduzidas em Projeto de Lei de natureza penal, notadamente 
teratológico. Este tipo de pleito – muito mais político do que jurídico 
– perante o Legislativo Federal deixa transparecer que é direcionado e 
determinado a atingir determinados operadores do direito, como se a 
violação das prerrogativas profissionais fosse uma regra e não exceção.

É, pois, o que se depreende da pretensão e dos fundamentos da-
queles que buscam criminalizar, sobretudo contrariando a Constituição 
Federal, as ofensas das prerrogativas dos advogados; pelo que discor-
damos do PLC n.º 83/2008 em razão da sua manifesta inconstitucio-
nalidade. Ademais, nada impede que a OAB apresente ao Congresso 
Nacional outro Projeto de Lei, mas com a rigorosa observância dos 
preceitos constitucionais.

Nesse contexto, resta, ainda, ressaltar que a Comissão de Juristas 
do Senado para reforma do Código Penal, instalada em 18 de outubro 
de 2011 e presidia pelo Ministro Gilson Dipp,169 acolheu a proposta de 
uns dos seus membros, Tércio Lins e Silva, para criminalizar a viola-
ção das prerrogativas dos advogados. Na oportunidade, outro membro 
desta Comissão, Marcelo Leal Lima Oliveira, destacou que “trata-se de 
uma conquista para toda a sociedade. O advogado atua nos processo em 
nome da sociedade e, quando tem violada uma garantia, na verdade está 
sendo violado o direito do cidadão, que através do trabalho do advoga-
do não consegue exercer adequadamente a sua defesa”.170

169 Disponível em http://www.senado.gov.br/senado/presidencia/detalha_noticia.asp?
data=18/10/2011&codigo=101174&tipo=12. Acesso em 25/04/2012. 

170 Disponível em http://oab-df.jusbrasil.com.br/noticias/3096288/proposta-criminali-
za-violacao-de-prerrogativas. Acesso em 25/04/2012.



CONCLUSÃO

01. A Constituição Federal é à base de todo ordenamento jurídi-
co pátrio, que é composto por princípios e valores ou bens jurídicos. 
A aplicabilidade desse sistema normativo deve ser efetiva, eis que o 
direito existe para materializa-se, sob pena de se afrontar, sobretudo, a 
dignidade humana, que é o princípio maior.

02. Os princípios são as bases ou alicerces jurídicos em que se 
funda o Estado para criar e recriar todo seu sistema normativo; ao passo 
que os valores são os bens jurídicos úteis e relevantes para o ser huma-
no, eleitos por cada sociedade e que passam a figurar na legislação com 
o escopo de receberem a devida tutela estatal.

03. Na legislação pátria, notadamente no texto constitucional vi-
gente, os princípios fundamentais constitucionais exercem um papel de 
destaque, na medida em que são eles os norteadores de todo o orde-
namento infraconstitucional, que deve estar em perfeita consonância 
com a Lei Maior, cuidando assim para que nenhum dos princípios da 
Constituição seja violado.

04. Dentre os princípios fundamentais do Estado Democrático de 
Direto, fundado também nos instrumentos internacionais de Direitos 
Humanos, a dignidade humana destaca-se como um verdadeiro super-
princípio constitucional, unificando todo o sistema normativo, assumin-
do especial prioridade.

06. A dignidade humana está no centro do Direito, pois, uma vez 
que possui status de princípio fundamental do Estado, todo o ordena-
mento normativo vigente deve gravitar em seu entorno, de maneira que, 
sob este fundamento, deve ser pensada e construída toda legislação.

07. A prevalência dos Direitos Humanos – e por conseqüência da 
dignidade humana – também tem sido observada pela legislação infra-
constitucional, com a edição de inúmeras normas protetoras, como o 
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Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança do Adolescente, 
o Estatuto da Mulher, a Lei do Planejamento Familiar, o Estatuto do 
Idoso, a Lei Maria da Penha.

08. A Constituição da República prevê que os princípios e valores 
implícitos em outros documentos jurídicos internacionais, assinados 
pelo Estado brasileiro, ingressam no nosso ordenamento normativo pá-
trio como Emenda Constitucional, nos casos de Tratados e Convenções 
internacionais sobre Direitos Humanos, depois de aprovada pelo quo-
rum exigido e votada nas duas Casas do Congresso Nacional; enquanto 
que, por Decreto presidencial, ingressam no nosso sistema os Tratados 
sobre direitos e garantias fundamentais.

09. A Lei Fundamental vigente deu uma nova visão e dinâmica ao 
direito de defesa, incumbindo ao legislador infraconstitucional o dever de 
conformatar a legislação processual penal, que é o instrumento materiali-
zador dos direitos e garantias fundamentais, a partir do texto constitucional.

10. O cidadão defendido na persecução penal goza de plenitude de 
defesa, dispondo ele de inúmeros instrumentos legais para defender-se 
da pretensão estatal que visa restringir bens jurídicos constitucionais, 
como a liberdade e a propriedade, atingindo profundamente a sua dig-
nidade humana.

11. O acesso à Justiça Penal dar-se por meio da defesa técnica e 
efetiva em que o advogado ou defensor, indispensável à administração 
e a realização da Justiça, está obrigado a promover a defesa do cidadão 
para materializar seus direitos e garantias fundamentais.

12. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública são 
reconhecidas pela Constituição da República como instituições que 
exercem funções essenciais à administração da Justiça, assim como o 
Ministério Público, que é o encarregado da ação penal.

13. A regra do sistema processual é que o cidadão eleja e constitua 
defensor de sua confiança, mediante outorga de procuração, para promo-
ver a defesa penal, pois, se não o fizer, o juiz do feito nomeará um defen-
sor dativo para tanto, posto ser vedado pela Constituição o julgamento 
criminal de qualquer pessoa sem a assistência efetiva de defensor.

14. Não é qualquer defesa que satisfaz os preceitos constitucionais, 
senão àquela que demonstra efetividade, que é perceptível, quando o 
defensor lança mão de todos os instrumentos legais necessários a tornar 

mais equilibrada e justa a persecução penal na busca da verdade, uma 
vez que ainda é acentuada a desigualdade processual entre as partes.

15. O cidadão defendido, no exercício de sua autodefesa, possui 
a faculdade de permanecer inerte, de silenciar ou calar, enfim, de ficar 
completamente desinteressado da persecução penal que responde; ou, 
do contrário, confessar. Tanto num caso como noutro, é dever do Estado 
provar a responsabilidade penal do imputado, não podendo essa inércia 
processual ser reputada em seu prejuízo.

16. A defesa técnica, além de ser irrenunciável, necessária, efetiva, 
gratuita ou não, deve ser sempre conduzida pelo defensor com extrema 
observância dos preceitos constitucionais, éticos e morais.

17. Integra ainda o direito de defesa do cidadão um rol de instru-
mentos legais que ele próprio pode lançar mão, dando-lhe concreção, 
como, por exemplo, a impetração de habeas corpus para proteger a sua 
liberdade, sem necessitar de intervenção da defesa técnica.

18. As prerrogativas profissionais no processo penal, em todo esse 
contexto legal, exercem uma função substancial, na medida em que dotam 
o defensor de instrumentos protetores e eficazes na busca da concretização 
dos princípios, direitos e garantias fundamentais do cidadão do defendido.

19. As prerrogativas pertencem ao cidadão (defendido) e assim 
amplia o seu rol de direitos e garantias, mas elas estão destinadas exclu-
sivamente ao advogado ou defensor, que ao exercê-las dará concretude 
plena aos preceitos constitucionais, como o acesso à Justiça Penal.

20. Exerce as prerrogativas do advogado ou defensor um substan-
cial papel garantidor da reação plena e rápida do cidadão contra o Es-
tado, sobremaneira na persecução penal, onde é notória a desigualdade 
de condições entre as partes.

21. A indispensabilidade do advogado à Administração da Justiça, 
juntamente com as suas prerrogativas profissionais, aliadas as imunidades 
penais, tornou mais democrático e mais seguro o sistema jurídico pátrio, 
pois munidos desses instrumentos o defensor pode bem defender o cidadão 
sem temor do agente público e em condições de igualdade no tratamento.

22. As violações das prerrogativas do defensor no processo penal 
provocam relevantes prejuízos ao cidadão defendido, na medida em 
que se impede, se reduz ou se dificulta a ação e reação da defesa contra 
eventuais abusos e excessos.        



244 Edson Pereira Belo da Silva

23. A legislação em vigor já dispõe de instrumentos legais sufi-
cientes e hábeis para reprimir e punir os ofensores das prerrogativas 
profissionais do advogado ou do defensor, necessitando apenas ampliar 
a pena privativa de liberdade do Crime de Abuso de Autoridade, mas 
existe uma forte tendência para criminalizar a violação das prerroga-
tivas do advogado, segundo os membros da Comissão de Juristas do 
Senado para Reforma do Código Penal.

24. É significativa a ausência de sanções por ofensas às prerrogati-
vas do defensor, com base na legislação existente, o que tem estimulado 
outros agentes públicos, resultando em reincidências.

24. No exercício das prerrogativas, desempenhando essencial fun-
ção constitucional, está o advogado ou do defensor condicionado a prá-
tica constante e indispensável do bom senso e da razoabilidade, por 
conta das inúmeras e notórias dificuldades enfrentadas pelos agentes 
público no cumprimento do dever legal.

25. É dever permanente das funções essenciais à Justiça, Advocacia, 
Defensoria Pública e Ministério Público, contribuírem também para o aper-
feiçoamento e preservação da imagem do Poder Judiciário, especialmente, 
e da Administração Pública, cumprindo o juramento que cada membro des-
sas respectivas carreiras jurídicas fizeram perante a Constituição Federal.

26. O defensor que bem conhece as próprias prerrogativas e as dos 
membros do Judiciário e do Ministério Público, especialmente àquelas 
extremamente essenciais ao exercício da profissão, certamente reúne 
melhores condições para desempenhar a defesa penal do cidadão de-
fendido, proporcionado a ele a plena efetividade defensiva exigida pela 
própria Constituição da República.

27. Os conflitos de interesses existentes entre as instituições jurí-
dicas e seus respectivos membros, mais especificamente entre àquelas 
essências à Justiça, devem ser discutidos e decididos, exclusivamente, 
com base no ordenamento jurídico.

28. Somente atuando em conjunto, e jamais separadas ou indivi-
dualmente, é que as funções essenciais à Justiça Penal, paulatinamente, 
poderá dar efetividade às pretensões do Estado, da Sociedade, da vítima 
e do cidadão defendido, a partir do texto constitucional, posto se tratar 
de tarefa realizável de forma coletiva.
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ANExOS



anExo i

OS mANDAmENTOS DO ADVOGADO
(Eduardo Juan Couture)1

1) ESTUDA – O direito está em constante transformação. Se não o 
acompanhas, serás cada dia menos advogado.

2) PENSA – O direito se aprende estudando, mas se prática pen-
sando.

3) TRABALHA – A advocacia é uma fatigante e árdua atividade 
posta a serviço da justiça.

4) LUTA – Teu dever é lutar pelo Direito; porém, quando encontra-
res em conflito o direito e a justiça, luta pela justiça.

5) SEJA LEAL – Leal para com o teu cliente, a quem não deves 
abandonar a não ser que percebas que é indigno de teu patrocínio.  Leal 
para com o juiz, que ignora os fatos e deve confiar no que tu lhe dizes; 
e que quanto ao direito, às vezes tem de confiar no que tu lhe invocas.

6) TOLERA – Tolera a verdade alheia, como gostaria que a tua 
tolerada.

7) TEM PACIÊNCIA – O tempo se vinga das coisas que se fazem 
sem a sua colaboração.

8) TEM FÉ – Tem fé no direito, como o melhor instrumento para 
a convivência humana; na Justiça, como destino normal do direito; na 
paz, como substitutivo benevolente da justiça; e, sobretudo, tem fé na 
liberdade, sem a qual não há direito, nem Justiça, nem paz.

9) ESqUECE – A advocacia é uma luta de paixões. Se em cada 
batalha fores carregando tua alma de rancor, chegará o dia em que a 

1 COUTURE, Eduardo Juan. Os mandamentos do advogado. Tradução Ovídio A. 
Batista da Silva e Carlos Otávio Athayde. Porto Alegre: Fabris, 1979. Reimpr. 
1999. p. 7-8.
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vida será impossível para ti.  Terminado o combate, esquece logo tanto 
à vitória quanto a derrota.

10) AMA A TUA PROFISSÃO – Procura considerar a advocacia de 
tal maneira que, no dia em que teu filho te peça conselho sobre seu fu-
turo, consideres uma honra para ti aconselhá-lo que se torne advogado.

anExo ii

AS PRERROGATIVAS 
DOS ADVOGADOS

a) Prerrogativas constitucionais

As prerrogativas constitucionais estão esculpidas nos seguintes ar-
tigos: 5.º, incisos XIII e LXIII; 94; 104, inciso II; 107, inciso I; 111-A, 
inciso I; 115, inciso I; 119, inciso II; 120, inciso III, e 123, inciso I. A 
íntegra desses dispositivos, além de outros ligados às prerrogativas e 
garantias do juiz e promotor, podem ser consultadas no texto a seguir:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assem-
bléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individu-
ais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social 
e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIçãO DA REPÚBLICA FEDERATIvA DO 
BRASIL.

(...)
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TíTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5.º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segu-
rança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
Xiii – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

* v. arts. 170 e 220, § 1.º, CF.
* v. Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

(...)
LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o 

de permanecer calado, sendo-lhe assegurada à assistência da família e 
de advogado;

(...)
LXXIv – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos.

* v. artigo 134, CF.
* v. LC 80/1994 (Organização das Defensorias Públicas da União e 
dos Estados).
* v. LC 98/1999 (Altera dispositivos da LC 80/1994).
* v. art. 5.º, §§ 2.º e 3.º, Lei 1.060/1950 (Assistência Judiciária).
* v. Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

TíTULO Iv
DA ORGANIzAÇÃO DOS PODERES

Capítulo I
DO PODER LEGISLATIVO

(...)

Capítulo II
DO PODER EXECUTIVO

(...)

Capítulo III
DO PODER JUDICIÁRIO

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 92 – São órgãos do Poder Judiciário:
I – o Supremo Tribunal Federal;
I-A – o Conselho Nacional de Justiça;

* Incluído pela Emenda Constitucional n.º 45, de 2004.
* v. art. 103-B, CF.

II – o Superior Tribunal de Justiça;
III – os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
Iv – os Tribunais e Juízes do Trabalho;
v – os Tribunais e Juízes Eleitorais;
vI – os Tribunais e Juízes Militares;
vII – os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.
§ 1.º – O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justi-

ça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal.

* Incluído pela Emenda Constitucional n.º 45, de 2004.
* v. art. 103-B, CF.
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§ 2.º – O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm 
jurisdição em todo o território nacional.

* Incluído pela Emenda Constitucional n.º 45, de 2004.

(...)

Seção III
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 104 – O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no míni-
mo, trinta e três Ministros.

* v. Lei 8.038/1990 (Normas procedimentais, para o processo que 
especifica, perante o StJ e o StF).

Parágrafo único – Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça 
serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal, sendo:

* Redação determinada pela Emenda Constitucional n.º 45, de 2004.

I – um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um 
terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em 
lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;

II – um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do 
Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territó-
rios, alternadamente, indicados na forma do art. 94.

(...)

Seção Iv
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUízES FEDERAIS

Art. 106 – São órgãos da Justiça Federal:
I – os Tribunais Regionais Federais;

II – os Juízes Federais.

Art. 107 – Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no 
mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e 
nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 
trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional e membros do ministério Público Federal com 
mais de dez anos de carreira;

II – os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 
cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.

(...)

Seção v
DOS TRIBUNAIS E JUízES DO TRABALHO

Art. 111 – São órgãos da Justiça do Trabalho:
I – o Tribunal Superior do Trabalho;
II – os Tribunais Regionais do Trabalho;
III – Juízes do Trabalho.

* Incluído pela Emenda Constitucional n.º 45, de 2004.

(...)
Art. 111-A – O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 

vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta 
e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente 
da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Fede-
ral, sendo:

* Incluído pela Emenda Constitucional n.º 45, de 2004.

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional e membros do ministério Público do trabalho 
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com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no 
art. 94;

II – os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriun-
dos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.

(...)
Art. 115 – Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no 

mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, 
e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais 
de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:

* Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 45, de 2004.

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional e membros do ministério Público do trabalho com 
mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;

* Incluído pela Emenda Constitucional n.º 45, de 2004.

II – os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por anti-
güidade e merecimento, alternadamente.

* Redação determinada pela Emenda Constitucional n.º 45, de 2004.

(...)

Seção vI
DOS TRIBUNAIS E JUízES ELEITORAIS

Art. 118 – São órgãos da Justiça Eleitoral:
I – o Tribunal Superior Eleitoral;
II – os Tribunais Regionais Eleitorais;
III – os juízes eleitorais;
Iv – as Juntas Eleitorais.

Art. 119 – O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, 
de sete membros, escolhidos:

I – mediante eleição, pelo voto secreto:
a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;
b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça;
II – por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre 

seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único – O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente 
e o vice-Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o 
corregedor eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

Art. 120 – Haverá um tribunal Regional Eleitoral na capital de 
cada Estado e no Distrito Federal.

§ 1.º – Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:
I – mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;
b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal 

de Justiça;
II – de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital 

do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, es-
colhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo;

III – por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes 
dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, 
indicados pelo Tribunal de Justiça.

§ 2.º O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o vice-
Presidente dentre os desembargadores.

(...)

Seção vII
DOS TRIBUNAIS E JUízES MILITARES

Art. 122 – São órgãos da Justiça Militar:
I – o Superior Tribunal Militar;
II – os Tribunais e juízes militares instituídos por lei.

Art. 123 – O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Mi-
nistros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de 
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aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-
generais da marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três 
dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais 
elevado da carreira, e cinco dentre civis.

Parágrafo único – Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presiden-
te da República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo:

I – três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ili-
bada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional;

II – dois, por escolha paritária, dentre juízes-auditores e membros 
do Ministério Público da Justiça Militar.

(...)

Capítulo Iv
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

(...)

Seção III
DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 133 – O advogado é indispensável à administração da justiça, 
sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profis-
são, nos limites da lei.

* v. Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

(...)

Brasília, 5 de outubro de 1988.

b) Estatutárias

As prerrogativas estatutárias estão esculpidas na Lei Federal n.º 
8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), de modo que seleciona-
mos os dispositivos principais da referida Lei para consulta.

LEI N.º 8.906, DE 4 DE JULhO DE 1994.

Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

TíTULO I
DA ADVOCACIA

Capítulo I
DA ATIVIDADE DE ADVOCACIA

Art. 1.º São atividades privativas de advocacia:

* v. art. 4.º.
* v. art. 133, CF.
* v. art. 36, CPC.

I – a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juiza-
dos especiais;

* O STF, na ADin 1.127-8 (DOU e DJU 26.05.2006), declarou in-
constitucional a expressão qualquer.
* v. art. 133, CF.
* v. art. 2.º, Lei 5.478/1968 (Ação de Alimentos).
* v. art.s 9.º e 72, Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais).

II – as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.
§ 1.º – Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetra-

ção de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal.

* v. art. 654, CPP.

§ 2.º – Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob 
pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro, nos órgãos com-
petentes, quando visados por advogados.
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* v. art. 114, da Lei 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos).

§ 3.º – É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra 
atividade.

* v. art. 16, caput, e § 2.º, desta Lei.

Art. 2.º – O advogado é indispensável à administração da justiça.

* v. art. 133, CF.
* v. art. 2.º, Lei 5.478/1968 (Ação de Alimentos).
* v. art.s 9.º e 72, Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais).

§ 1.º – No seu ministério privado, o advogado presta serviço públi-
co e exerce função social.

§ 2.º – No processo judicial, o advogado contribui, na postulação 
de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, 
e seus atos constituem múnus público.

§ 3.º – no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus 
atos e manifestações, nos limites desta lei.

* v. art. 7.º, II, Iv, e XIX, §§ 2.º e 3.º, desta Lei.

Art. 3.º – O exercício da atividade de advocacia no território bra-
sileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

* v. arts. 8.º a 14, desta Lei.

§ 1.º – Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime 
desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes 
da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, 
da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entida-
des de administração indireta e fundacional.

§ 2.º – O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode pra-
ticar os atos previstos no art. 1º, na forma do regimento geral, em con-
junto com advogado e sob responsabilidade deste.

* v. arts. 9.º e 34, XXIX, desta Lei.

Art. 4.º – São nulos os atos privativos de advogado praticados por 
pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e 
administrativas.

Parágrafo único – São também nulos os atos praticados por advo-
gado impedido – no âmbito do impedimento – suspenso, licenciado ou 
que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.

* v. art. 2.º, desta Lei.
* v. art. 2.º, Lei 5.478/1968 (Ação de Alimentos).
* v. arts. 9.º e 72, Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais).

Art. 5.º – O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova 
do mandato.

* v. art. 37, CPC.
* v. art. 266, CPP.
* v. art.s 16, Lei 1.060/1950 (Assistência Judiciária).

§ 1.º – O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procura-
ção, obrigando-se a apresentá-la no prazo de quinze dias, prorrogável 
por igual período.

* v. art. 37, caput, CPC.

§ 2.º – A procuração para o foro em geral habilita o advogado a 
praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os 
que exijam poderes especiais.

* v. art. 7.º, vI, d, desta Lei.
* v. arts. 38 e 991, III, CPC.
* v. arts. 44, 50, 98 e 146, CPP.

§ 3.º – O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante 
os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandan-
te, salvo se for substituído antes do término desse prazo.
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* v. art. 34, XI, desta Lei.
* v. art. 45, CPC.

Capítulo II
DOS DIREITOS DO ADVOGADO

Art. 6.º – Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, 
magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se 
com consideração e respeito recíprocos.

Parágrafo único – As autoridades, os servidores públicos e os ser-
ventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da 
profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e con-
dições adequadas a seu desempenho.

Art. 7.º – São direitos do advogado:
i – exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional;
II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem 

como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, 
eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da 
advocacia;

* Redação dada pela Lei n.º 11.767, de 2008.

III – comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, 
mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou 
recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que conside-
rados incomunicáveis;

* v. art. 21, parágrafo único, CPC.

Iv – ter a presença de representante da OAB, quando preso em 
flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura 
do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comu-
nicação expressa à seccional da OAB;

v – não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em jul-
gado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades 

condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão 
domiciliar;

* O STF, na ADin 1.127-8 (DOU e DJU 26.05.2006), declarou in-
constitucional a expressão assim reconhecida pela OAB.
* v. art. 295, vII, CPP.

vI – ingressar livremente:
a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que 

separam a parte reservada aos magistrados;
b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, 

ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delega-
cias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente 
da presença de seus titulares;

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição ju-
dicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou 
colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, 
dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache 
presente qualquer servidor ou empregado;

d) em qualquer assembléia ou reunião de que participe ou possa 
participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde 
que munido de poderes especiais;

vII – permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais 
indicados no inciso anterior, independentemente de licença;

vIII – dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabine-
tes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou 
outra condição, observando-se a ordem de chegada;

IX – sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou pro-
cesso, nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância 
judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo 
maior for concedido;

* O STF, nas ADins 1.105-7 e 1.127-8 (DOU e DJU 26.05.2006), 
declarou inconstitucional este inciso.

X – usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, me-
diante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida 
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em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamen-
to, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas;

XI – reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, 
tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regu-
lamento ou regimento;

XII – falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de de-
liberação coletiva da Administração Pública ou do Poder Legislativo;

* v. art. 793, CPP.

XIII – examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e 
Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de proces-
sos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não 
estejam sujeitos a sigilo, assegurada à obtenção de cópias, podendo 
tomar apontamentos;

* v. art. 40, I, CPC.

XIv – examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem 
procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em anda-
mento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e 
tomar apontamentos;

Xv – ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qual-
quer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los 
pelos prazos legais;

* v. art. 40, II e III, CPC.
* v. art. 803, CPP.

XVi – retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, 
pelo prazo de dez dias;

* v. art. 803, CPP.

XvII – ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercí-
cio da profissão ou em razão dela;

XViii – usar os símbolos privativos da profissão de advogado;

XIX – recusar-se a depor como testemunha em processo no qual 
funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de 
quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado 
pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional;

XX – retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão 
para ato judicial, após trinta minutos do horário designado e ao qual 
ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, me-
diante comunicação protocolizada em juízo.

§ 1.º – Não se aplica o disposto nos incisos Xv e XvI:
1) aos processos sob regime de segredo de justiça;
2) quando existirem nos autos documentos originais de difícil 

restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a perma-
nência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela 
autoridade em despacho motivado, proferido de ofício, mediante repre-
sentação ou a requerimento da parte interessada;

3) até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixa-
do de devolver os respectivos autos no prazo legal, e só o fizer depois 
de intimado.

* v. art. 34, XXII, desta Lei.
* v. art. 195, CPC.

§ 2.º – O advogado tem imunidade profissional, não constituin-
do injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação 
de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, 
sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos exces-
sos que cometer.

* O STF, na ADin 1.127-8 (DOU e DJU 26.05.2006), declarou in-
constitucional a expressão ou desacato.

§ 3.º – O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por 
motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, obser-
vado o disposto no inciso Iv deste artigo.

§ 4.º – O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar, em 
todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, 
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salas especiais permanentes para os advogados, com uso e controle 
assegurados à OAB.

* O STF, na ADin 1.127-8 (DOU e DJU 26.05.2006), declarou in-
constitucional a expressão e controle.

§ 5.º – No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da pro-
fissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente 
deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da res-
ponsabilidade criminal em que incorrer o infrator.

§ 6.º – Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de 
crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente po-
derá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do 
caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca 
e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de 
representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utiliza-
ção dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do 
advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho 
que contenham informações sobre clientes.

* Incluído pela Lei n.º 11.767, de 2008.

§ 7.º – A ressalva constante do § 6.º deste artigo não se estende a 
clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente in-
vestigados como seus partícipes ou co-autores pela prática do mesmo 
crime que deu causa à quebra da inviolabilidade.

* Incluído pela Lei n.º 11.767, de 2008.

§ 8.o (vETADO) (Incluído pela Lei n.º 11.767, de 2008)2

2 Nota: razões do veto do § 8.º: “A redação proposta para o § 8o contém comando 
que pode inviabilizar a investigação criminal na hipótese de arquivos e documentos 
compartilhados em um escritório de advocacia. Ademais, a supressão do dispositi-
vo em nada altera o resguardo do exercício profissional, uma vez que o acesso aos 
instrumentos de trabalho compartilhados em um escritório de advocacia não poderá 
extrapolar os limites do mandado judicial”.

§ 9.o (vETADO) (Incluído pela Lei n.º 11.767, de 2008)3

TíTULO II
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Capítulo I
DOS FINS E DA ORGANIzAÇÃO

Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, 
dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:

I – defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrá-
tico de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa 
aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfei-
çoamento da cultura e das instituições jurídicas;

II – promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a 
seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa 
do Brasil.

§ 1.º A OAB não mantém com órgãos da Administração Pública 
qualquer vínculo funcional ou hierárquico.

(...)

c) Prerrogativas processuais

1) No Código de Processo Civil (artigos 36 a 40 e 44/45).

Art. 36 – A parte será representada em juízo por advogado legal-
mente habilitado. Ser-lhe-á lícito, no entanto, postular em causa pró-
pria, quando tiver habilitação legal ou, não a tendo, no caso de falta de 
advogado no lugar ou recusa ou impedimento dos que houver.

3 Nota: razões do veto do § 9.º: “O veto ao § 5o do presente projeto mantém a vigência 
de sua redação atual na Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, cujo conteúdo é idêntico 
ao § 9o. Assim, a fim de se evitar duplicidade de dispositivo legal, faz-se necessário o 
veto a este último parágrafo.”

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Msg/VEP-
594-08.htm.  Acesso em 31/ 05/2011.
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Art. 37 – Sem instrumento de mandato, o advogado não será ad-
mitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar 
ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no 
processo, para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o advo-
gado se obrigará, independentemente de caução, a exibir o instrumento 
de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável até outros 15 
(quinze), por despacho do juiz.

Parágrafo único – Os atos, não ratificados no prazo, serão havidos 
por inexistentes, respondendo o advogado por despesas e perdas e danos.

Art. 38 – A procuração geral para o foro, conferida por instru-
mento público, ou particular assinado pela parte, habilita o advogado 
a praticar todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial, 
confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, re-
nunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e 
firmar compromisso.

Art. 40 – O advogado tem direito de:
I – examinar, em cartório de justiça e secretaria de tribunal, autos 

de qualquer processo, salvo o disposto no art. 155;
II – requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer proces-

so pelo prazo de 5 (cinco) dias;
III – retirar os autos do cartório ou secretaria, pelo prazo legal, 

sempre que Ihe competir falar neles por determinação do juiz, nos casos 
previstos em lei.

§ 1.º – Ao receber os autos, o advogado assinará carga no livro 
competente.

§ 2.º – Sendo comum às partes o prazo, só em conjunto ou me-
diante prévio ajuste por petição nos autos poderão os seus procuradores 
retirar os autos.

Art. 44 – A parte, que revogar o mandato outorgado ao seu advo-
gado, no mesmo ato constituirá outro que assuma o patrocínio da causa.

Art. 45 – O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao man-
dato, provando que cientificou o mandante a fim de que este nomeie 

substituto. Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 
representar o mandante, desde que necessário para Ihe evitar prejuízo.

2) No Código de Processo Penal (artigos 261 a 267)

Art. 261 – Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 
processado ou julgado sem defensor.

Parágrafo único – A defesa técnica, quando realizada por defensor 
público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fun-
damentada.

Art. 262 – Ao acusado menor dar-se-á curador.

Art. 263 – Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor 
pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua 
confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

Parágrafo único – O acusado, que não for pobre, será obrigado a 
pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.

Art. 264 – Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores se-
rão obrigados, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, a prestar 
seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo Juiz.

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por 
motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa 
de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis.

§ 1.o A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o 
defensor não puder comparecer.

§ 2.o Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura 
da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de 
ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que 
provisoriamente ou só para o efeito do ato.

Art. 266 – A constituição de defensor independerá de instrumento 
de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório.
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Art. 267 – Nos termos do art. 252, não funcionarão como defenso-
res os parentes do juiz.

Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais 
pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observa-
do, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior.

§ 1.º. A intimação do defensor constituído, do advogado do que-
relante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da 
publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nuli-
dade, o nome do acusado.

§ 4.º. A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado 
será pessoal.

Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a 
instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o 
assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e 
diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as 
testemunhas arroladas pela acusação.

3) no Código de Processo Penal Militar (artigo 71)

Art. 71 – Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 
processado ou julgado sem defensor.

Constituição de defensor

§ 1.º – A constituição de defensor independerá de instrumento de 
mandado, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório ou em 
qualquer outra fase do processo por termo nos autos.

Defensor dativo

§ 2.º – O juiz nomeará defensor ao acusado que o não tiver, ficando 
a este ressalvado o direito de, a todo o tempo, constituir outro, de sua 
confiança.

Defesa própria do acusado

§ 3.º – A nomeação de defensor não obsta ao acusado o direito de 
a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação; mas o juiz manterá a 
nomeação, salvo recusa expressa do acusado, a qual constará dos autos.

Nomeação preferente de advogado

§ 4.º – É, salvo motivo relevante, obrigatória a aceitação do patro-
cínio da causa, se a nomeação recair em advogado.

4) No Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 206 a 207)

Art. 206 – A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e 
qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão 
intervir nos procedimentos de que trata esta Lei, através de advogado, o 
qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação 
oficial, respeitado o segredo de justiça.

Parágrafo único – Será prestada assistência judiciária integral e 
gratuita àqueles que dela necessitarem.

Art. 207 – Nenhum adolescente a quem se atribua à prática de ato 
infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor.

§ 1.º – Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo 
juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua pre-
ferência.

§ 2.º – A ausência do defensor não determinará o adiamento de 
nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que 
provisoriamente, ou para o só efeito do ato.

§ 3.º – Será dispensada a outorga de mandato, quando se tratar de 
defensor nomeado ou, sido constituído, tiver sido indicado por ocasião 
de ato formal com a presença da autoridade judiciária.



anExo iii

GARANTIAS E PRERROGATIVAS DOS 
mEmBROS DA DEFENSORIA PúBLICA

LEI COmPLEmENTAR N.º 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994.

Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e 
dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos 
Estados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

TíTULO I
Disposições Gerais

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009).

Art. 1.º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e ins-
trumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurí-
dica, 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, assim considerados na forma do 
inciso LXXIv do art. 5º da Constituição Federal.

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

Art. 2.º. A Defensoria Pública abrange:
I – a Defensoria Pública da União;
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II – a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios;
III – as Defensorias Públicas dos Estados.

Art. 3.º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a uni-
dade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Parágrafo único. (vETADO).

Art. 3.º-A. São objetivos da Defensoria Pública:

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

I – a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das de-
sigualdades sociais;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

ii – a afirmação do Estado Democrático de Direito; (Incluído pela 
Lei Complementar n.º 132, de 2009).

III – a prevalência e efetividade dos direitos humanos; e

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

Iv – a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório.

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

Art. 4.º. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, 

em todos os graus;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

II – promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, 
visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por 
meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de com-
posição e administração de conflitos;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

III – promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, 
da cidadania e do ordenamento jurídico;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

Iv – prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de 
servidores de suas Carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

v – exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla 
defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em pro-
cessos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas 
as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas 
capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

vI – representar aos sistemas internacionais de proteção dos direi-
tos humanos, postulando perante seus órgãos;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

vII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações ca-
pazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou 
individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder benefi-
ciar grupo de pessoas hipossuficientes;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

vIII – exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difu-
sos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, 
na forma do inciso LXXIv do art. 5.º da Constituição Federal;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.
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IX – impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data 
e mandado de segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções 
institucionais e prerrogativas de seus órgãos de execução;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

X – promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos 
necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, 
econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espé-
cies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da 
criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessi-
dades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e 
de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial 
do Estado;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

XII – (vETADO);
XIII – (vETADO);
XIv – acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunica-

ção imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o 
preso não constituir advogado;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

Xv – patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

XvI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

XvII – atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de 
internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob quais-
quer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fun-
damentais;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

XvIII – atuar na preservação e reparação dos direitos de pesso-
as vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra 
forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o 
atendimento interdisciplinar das vítimas;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

XIX – atuar nos Juizados Especiais;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

XX – participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, esta-
duais e municipais afetos às funções institucionais da Defensoria Públi-
ca, respeitadas as atribuições de seus ramos;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de 
sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, 
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, 
exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacita-
ção profissional de seus membros e servidores;

XXII – convocar audiências públicas para discutir matérias rela-
cionadas às suas funções institucionais.

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

§ 1.º. (vETADO).
§ 2.º. As funções institucionais da Defensoria Pública serão exerci-

das inclusive contra as Pessoas Jurídicas de Direito Público.
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§ 3.º. (vETADO).
§ 4.º. O instrumento de transação, mediação ou conciliação referen-

dado pelo Defensor Público valerá como título executivo extrajudicial, 
inclusive quando celebrado com a pessoa jurídica de direito público.

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

§ 5.º. A assistência jurídica integral e gratuita custeada ou fornecida 
pelo Estado será exercida pela Defensoria Pública.

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

§ 6.º. A capacidade postulatória do Defensor Público decorre ex-
clusivamente de sua nomeação e posse no cargo público.

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

§ 7.º. Aos membros da Defensoria Pública é garantido sentar-se no 
mesmo plano do Ministério Público.

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

§ 8.º. Se o Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação 
institucional, dará imediata ciência ao Defensor Público-Geral, que de-
cidirá a controvérsia, indicando, se for o caso, outro Defensor Público 
para atuar.

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

§ 9.º. O exercício do cargo de Defensor Público é comprovado me-
diante apresentação de carteira funcional expedida pela respectiva De-
fensoria Pública, conforme modelo previsto nesta Lei Complementar, a 
qual valerá como documento de identidade e terá fé pública em todo o 
território nacional.

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

§ 10. O exercício do cargo de Defensor Público é indelegável e 
privativo de membro da Carreira.

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

§ 11. Os estabelecimentos a que se refere o inciso XvII do caput 
reservarão instalações adequadas ao atendimento jurídico dos presos 
e internos por parte dos Defensores Públicos, bem como a esses for-
necerão apoio administrativo, prestarão as informações solicitadas e 
assegurarão acesso à documentação dos presos e internos, aos quais é 
assegurado o direito de entrevista com os Defensores Públicos.

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

Art. 4.º-A. São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além 
daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos:

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

I – a informação sobre:

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

a) localização e horário de funcionamento dos órgãos da Defenso-
ria Pública;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

b) a tramitação dos processos e os procedimentos para a realiza-
ção de exames, perícias e outras providências necessárias à defesa de 
seus interesses;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

ii – a qualidade e a eficiência do atendimento;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.
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III – o direito de ter sua pretensão revista no caso de recusa de atu-
ação pelo Defensor Público;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

Iv – o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural;

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

V – a atuação de Defensores Públicos distintos, quando verificada 
a existência de interesses antagônicos ou colidentes entre destinatários 
de suas funções.

* Incluído pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

CAPíTULO IV
Dos Direitos, das Garantias e das Prerrogativas  
dos Membros da Defensoria Pública da União

(...)

SEÇÃO III
Das Garantias e das Prerrogativas

Art. 43. São garantias dos membros da Defensoria Pública da União:
I – a independência funcional no desempenho de suas atribuições;
II – a inamovibilidade;
III – a irredutibilidade de vencimentos;
Iv – a estabilidade;

Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União:
I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos 

autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de 
jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro to-
dos os prazos;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

ii – não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em fla-
grante, caso em que a autoridade fará imediata comunicação ao Defen-
sor Público-Geral;

III – ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado-
Maior, com direito a privacidade e, após sentença condenatória transi-
tada em julgado, ser recolhido em dependência separada, no estabeleci-
mento em que tiver de ser cumprida a pena;

Iv – usar vestes talares e as insígnias privativas da Defensoria Pública;
v – (vETADO);
vI – ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, 

ressalvadas as vedações legais;
vII – comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assisti-

dos, ainda quando esses se acharem presos ou detidos, mesmo incomu-
nicáveis, tendo livre ingresso em estabelecimentos policiais, prisionais 
e de internação coletiva, independentemente de prévio agendamento;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

Viii – examinar, em qualquer repartição pública, autos de flagran-
tes, inquéritos e processos, assegurada à obtenção de cópias e podendo 
tomar apontamentos;

* Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009.

IX – manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio 
de cota;

X – requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames, certi-
dões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, 
esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições;

XI – representar a parte, em feito administrativo ou judicial, in-
dependentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei 
exija poderes especiais;

XII – deixar de patrocinar ação, quando ela for manifestamente 
incabível ou inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, 
comunicando o fato ao Defensor Público-Geral, com as razões de seu 
proceder;
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XIII – ter o mesmo tratamento reservado aos magistrados e demais 
titulares dos cargos das funções essenciais à justiça;

XIv – ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou pro-
cedimento, em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade 
competente;

Xv – (vETADO);
XvI – (vETADO);
Parágrafo único. Quando, no curso de investigação policial, houver 

indício de prática de infração penal por membro da Defensoria Pública 
da União, a autoridade policial, civil ou militar, comunicará, imedia-
tamente, o fato ao Defensor Público-Geral, que designará membro da 
Defensoria Pública para acompanhar a apuração.

anExo iv

GARANTIAS E PRERROGATIVAS DOS 
mEmBROS DO PODER JUDICIáRIO

LEI COmPLEmENTAR N.º 35, DE 14 DE mARÇO DE 1979

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

TíTULO I
DO PODER JUDICIÁRIO

Capítulo I
DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

(...)

TíTULO II
DAS GARANTIAS DA MAGISTRATURA  

E DAS PRERROGATIVAS DO MAGISTRADO

Capítulo I
DAS GARANTIAS DA MAGISTRATURA

Seção I
DA VITALICIEDADE

Art. 25 – Salvo as restrições expressas na Constituição, os magis-
trados gozam das garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredu-
tibilidade de vencimentos.
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Art. 26 – O magistrado vitalício somente perderá o cargo (vetado):
I – em ação penal por crime comum ou de responsabilidade;
II – em procedimento administrativo para a perda do cargo nas 

hipóteses seguintes:
a) exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra fun-

ção, salvo um cargo de magistério superior, público ou particular;
b) recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de per-

centagens ou custas nos processos sujeitos a seu despacho e julgamento;
c) exercício de atividade político-partidária.
§ 1.º – O exercício de cargo de magistério superior, público ou 

particular, somente será permitido se houver correlação de matérias e 
compatibilidade de horários, vedado, em qualquer hipótese, o desempe-
nho de função de direção administrativa ou técnica de estabelecimento 
de ensino.

§ 2.º – Não se considera exercício do cargo o desempenho de fun-
ção docente em curso oficial de preparação para judicatura ou aperfei-
çoamento de magistrados.

Art. 27 – O procedimento para a decretação da perda do cargo terá 
início por determinação do Tribunal, ou do seu órgão especial, a que 
pertença ou esteja subordinado o magistrado, de ofício ou mediante re-
presentação fundamentada do Poder Executivo ou Legislativo, do Mi-
nistério Público ou do Conselho Federal ou Secional da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

§ 1.º – Em qualquer hipótese, a instauração do processo preceder-
se-á da defesa prévia do magistrado, no prazo de quinze dias, contado 
da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes, que lhe 
remeterá o Presidente do Tribunal, mediante ofício, nas quarenta e oito 
horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação.

§ 2.º – Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresen-
tada, o Presidente, no dia útil imediato, convocará o Tribunal ou o seu 
órgão especial para que, em sessão secreta, decida sobre a instauração 
do processo, e, caso determinada esta, no mesmo dia distribuirá o feito 
e fará entregá-lo ao relator.

§ 3.º – O Tribunal ou o seu órgão especial, na sessão em que orde-
nar a instauração do processo, como no curso dele, poderá afastar o ma-

gistrado do exercício das suas funções, sem prejuízo dos vencimentos e 
das vantagens, até a decisão final.

§ 4.º – As provas requeridas e deferidos, bem como as que o relator 
determinar de ofício, serão produzidas no prazo de vinte dias, cientes o 
Ministério Público, o magistrado ou o procurador por ele constituído, a 
fim de que possam delas participar.

§ 5.º – Finda a instrução, o Ministério Público e o magistrado ou seu 
procurador terão, sucessivamente, vista dos autos por dez dias, para razões.

§ 6.º – O julgamento será realizado em sessão secreta do Tribunal 
ou de seu órgão especial, depois de relatório oral, e a decisão no sentido 
da penalização do magistrado só será tomada pelo voto de dois terços 
dos membros do colegiado, em escrutínio secreto.

§ 7.º – Da decisão publicar-se-á somente a conclusão.
§ 8.º – Se a decisão concluir pela perda do cargo, será comunicada, 

imediatamente, ao Poder Executivo, para a formalização do ato.

Art. 28 – O magistrado vitalício poderá ser compulsoriamente apo-
sentado ou posto em disponibilidade, nos termos da Constituição e da 
presente Lei.

Art. 29 – Quando, pela natureza ou gravidade da infração penal, se 
torne aconselhável o recebimento de denúncia ou de queixa contra ma-
gistrado, o Tribunal, ou seu órgão especial, poderá, em decisão tomada 
pelo voto de dois terços de seus membros, determinar o afastamento do 
cargo do magistrado denunciado.

Seção II
DA INAMOVIBILIDADE

Art. 30 – O Juiz não poderá ser removido ou promovido senão com 
seu assentimento, manifestado na forma da lei, ressalvado o disposto 
no art. 45, item I.

Art. 31 – Em caso de mudança da sede do Juízo será facultado ao 
Juiz remover-se para ela ou para Comarca de igual entrância, ou obter a 
disponibilidade com vencimentos integrais.
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Seção III
DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS

Art. 32 – Os vencimentos dos magistrados são irredutíveis, sujei-
tos, entretanto, aos impostos gerais, inclusive o de renda, e aos impos-
tos extraordinários.

Parágrafo único – A irredutibilidade dos vencimentos dos magis-
trados não impede os descontos fixados em lei, em base igual à estabe-
lecida para os servidores públicos, para fins previdenciários.

Capítulo II
DAS PRERROGATIVAS DO MAGISTRADO

Art. 33 – São prerrogativas do magistrado:
I – ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente 

ajustados com a autoridade ou Juiz de instância igual ou inferior;
II – não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do órgão 

especial competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime ina-
fiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apre-
sentação do magistrado ao Presidente do Tribunal a que esteja vinculado;

III – ser recolhido à prisão especial, ou a sala especial de Estado-
Maior, por ordem e à disposição do Tribunal ou do órgão especial com-
petente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final;

iV – não estar sujeito à notificação ou a intimação para compareci-
mento, salvo se expedida por autoridade judicial;

v – portar arma de defesa pessoal.
Parágrafo único – Quando, no curso de investigação, houver indício 

da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil 
ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial 
competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação.

Art. 34 – Os membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal 
Federal de Recursos, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior 
Eleitoral e do Tribunal Superior do Trabalho têm o título de Ministro; 
os dos Tribunais de Justiça, o de Desembargador; sendo o de Juiz priva-
tivo dos outros Tribunais e da Magistratura de primeira instância.

TíTULO III
DA DISCIPLINA JUDICIÁRIA

Capítulo I
DOS DEVERES DO MAGISTRADO

Art. 35 – São deveres do magistrado:
I – Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exa-

tidão, as disposições legais e os atos de ofício;
ii – não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou 

despachar;
III – determinar as providências necessárias para que os atos pro-

cessuais se realizem nos prazos legais;
Iv – tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério 

Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da 
Justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto 
se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência.

v – residir na sede da Comarca salvo autorização do órgão discipli-
nar a que estiver subordinado;

vI – comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente 
ou a sessão, e não se ausentar injustificadamente antes de seu término;

Vil – exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, especial-
mente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora 
não haja reclamação das partes;

vIII – manter conduta irrepreensível na vida pública e particular.
(...)



anExo v

GARANTIAS E PRERROGATIVAS DOS 
mEmBROS DO mINISTéRIO PúBLICO

LEI COmPLEmENTAR N.º 75, DE 20 DE mAIO DE 1993

Dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Minis-
tério Público da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

TíTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

(...)

Capítulo v
DAS GARANTIAS E DAS PRERROGATIVAS

Art. 17. Os membros do Ministério Público da União gozam das 
seguintes garantias:

I – vitaliciedade, após dois anos de efetivo exercício, não podendo 
perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

II – inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, me-
diante decisão do Conselho Superior, por voto de dois terços de seus 
membros, assegurada ampla defesa;

III – (vetado)
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Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da 
União:

I – institucionais:
a) sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes 

singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais ofi-
ciem;

b) usar vestes talares;
c) ter ingresso e trânsito livres, em razão de serviço, em qualquer 

recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da in-
violabilidade do domicílio;

d) a prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação, 
público ou privado, no território nacional, quando em serviço de caráter 
urgente;

e) o porte de arma, independentemente de autorização;
f) carteira de identidade especial, de acordo com modelo aprovado 

pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consig-
nando as prerrogativas constantes do inciso I, alíneas c, d e e do inciso 
II, alíneas d, e e f, deste artigo;

II – processuais:
a) do Procurador-Geral da República, ser processado e julgado, nos 

crimes comuns, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal, 
nos crimes de responsabilidade;

b) do membro do ministério Público da União que oficie perante 
tribunais, ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabi-
lidade, pelo Superior Tribunal de Justiça;

c) do membro do ministério Público da União que oficie perante 
juízos de primeira instância, ser processado e julgado, nos crimes co-
muns e de responsabilidade, pelos Tribunais Regionais Federais, ressal-
vada a competência da Justiça Eleitoral;

d) ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal com-
petente ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a 
autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal e ao Procurador-
Geral da República, sob pena de responsabilidade;

e) ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-
Maior, com direito a privacidade e à disposição do tribunal competente 
para o julgamento, quando sujeito a prisão antes da decisão final; e a 

dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida 
a pena;

f) não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no 
parágrafo único deste artigo;

g) ser ouvido, como testemunhas, em dia, hora e local previamente 
ajustados com o magistrado ou a autoridade competente;

h) receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo 
e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar.

Parágrafo único – Quando, no curso de investigação, houver indí-
cio da prática de infração penal por membro do Ministério Público da 
União, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá imediatamente 
os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do 
Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato.

Art. 19 – O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras 
e tratamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; e os demais 
membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados pe-
rante os quais oficiem.

Art. 20 – Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e 
palavra asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficiem.

Art. 21 – As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério 
Público da União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenun-
ciáveis.

Parágrafo único – As garantias e prerrogativas previstas nesta Lei 
Complementar não excluem as que sejam estabelecidas em outras leis.

(...)

Capítulo vII
DA ESTRUTURA

Art. 24 – O Ministério Público da União compreende:
I – O Ministério Público Federal;
II – o Ministério Público do Trabalho;
III – o Ministério Público Militar;
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Iv – o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Parágrafo único – A estrutura básica do Ministério Público da 

União será organizada por regulamento, nos termos da lei.
(...)

LEI N.º 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993.

Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe so-
bre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Esta-
dos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

(...)

Capítulo vI
DAS GARANTIAS E PRERROGATIVAS DOS MEMBROS  

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 38 – Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime 
jurídico especial e têm as seguintes garantias:

I – vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

* v. art. 15, vII, desta Lei.
* v. art. 128, § 5.º, I, a, CF.

II – inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público;

* v. art. 128, § 5.º, I, b, CF.

III – irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remune-
ração, o disposto na Constituição Federal.

* v. art. 128, § 5.º, I, c, CF.

§ 1º – O membro vitalício do Ministério Público somente perderá 
o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação 
civil própria, nos seguintes casos:

* v. art. 12, vIII, a, desta Lei.

I – prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após 
decisão judicial transitada em julgado;

II – exercício da advocacia;
III – abandono do cargo por prazo superior a trinta dias corridos.
§ 2.º – A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta 

pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local, após 
autorização do Colégio de Procuradores, na forma da Lei Orgânica.

* v. art. 12, X, desta Lei.

Art. 39 – Em caso de extinção do órgão de execução, da Comarca 
ou mudança da sede da Promotoria de Justiça, será facultado ao Pro-
motor de Justiça remover-se para outra Promotoria de igual entrância 
ou categoria, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais e a 
contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse.

§ 1.º – O membro do Ministério Público em disponibilidade remu-
nerada continuará sujeito às vedações constitucionais e será classifica-
do em quadro especial, provendo-se a vaga que ocorrer.

* v. art. 128, § 5.º, II, CF.

§ 2.º – A disponibilidade, nos casos previstos no caput deste artigo 
outorga ao membro do Ministério Público o direito à percepção de ven-
cimentos e vantagens integrais e à contagem do tempo de serviço como 
se em exercício estivesse.

* v. art. 45 a 58, desta Lei.
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Art. 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Pú-
blico, além de outras previstas na Lei Orgânica:

I – ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer proces-
so ou inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o Juiz 
ou a autoridade competente;

* v. art. 221, CPP.

II – estar sujeito à intimação ou convocação para comparecimento, 
somente se expedida pela autoridade judiciária ou por órgão da Ad-
ministração Superior do Ministério Público competente, ressalvadas as 
hipóteses constitucionais;

iii – ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em fla-
grante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo 
máximo de vinte e quatro horas, a comunicação e a apresentação do 
membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça;

Iv – ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de 
Justiça de seu Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressal-
vada exceção de ordem constitucional;

* v. art. 96, III, CF.
* v. arts. 69, vII, e 87, CPP.

v – ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala espe-
cial de Estado Maior, por ordem e à disposição do Tribunal competente, 
quando sujeito a prisão antes do julgamento final;

* v. art. 295, CPP.

Vi – ter assegurado o direito de acesso, retificação e complemen-
tação dos dados e informações relativos à sua pessoa, existentes nos 
órgãos da instituição, na forma da Lei Orgânica.

Art. 41 – Constituem prerrogativas dos membros do Ministério 
Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei 
Orgânica:

I – receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado 
aos membros do Poder Judiciário junto aos quais oficiem;

II – não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto 
no parágrafo único deste artigo;

III – ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e 
intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclareci-
mento de matéria de fato;

Iv – receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de 
jurisdição, através da entrega dos autos com vista;

* v. art. 236, § 2.º, CPC.

v – gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo 
teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites 
de sua independência funcional;

* v. arts. 53 e 133, CF.

vI – ingressar e transitar livremente:

* v. art. 7.º, vI, Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

a) nas salas de sessões de Tribunais, mesmo além dos limites que 
separam a parte reservada aos Magistrados;

b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, 
tabelionatos, ofícios da justiça, inclusive dos registros públicos, delega-
cias de polícia e estabelecimento de internação coletiva;

c) em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a garantia 
constitucional de inviolabilidade de domicílio;

vII – examinar, em qualquer Juízo ou Tribunal, autos de processos 
findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo 
copiar peças e tomar apontamentos;

* v. art. 7.º, XIII, Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

Viii – examinar, em qualquer repartição policial, autos de flagrante 
ou inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autorida-
de, podendo copiar peças e tomar apontamentos;

* v. art. 7.º, XIv, Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).
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IX – ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento, mesmo 
quando decretada a sua incomunicabilidade;

* v. art. 7.º, III, Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

X – usar as vestes talares e as insígnias privativas do Ministério 
Público;

XI – tomar assento à direita dos Juízes de primeira instância ou do 
Presidente do Tribunal, Câmara ou Turma.

* v. art. 89, XIII, Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

Parágrafo único – Quando no curso de investigação, houver indício 
da prática de infração penal por parte de membro do Ministério Públi-
co, a autoridade policial, civil ou militar remeterá, imediatamente, sob 
pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de 
Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração.

* v. art. 87, CPP.

Art. 42 -. Os membros do Ministério Público terão carteira funcio-
nal, expedida na forma da Lei Orgânica, valendo em todo o território 
nacional como cédula de identidade, e porte de arma, independente-
mente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização.

* v. art. 19, II, CF.

Capítulo vII
DOS DEVERES E VEDAÇÕES DOS  

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 43 – São deveres dos membros do Ministério Público, além de 
outros previstos em lei:

I – manter ilibada conduta pública e particular;
II – zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela 

dignidade de suas funções;

III – indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos 
processuais, elaborando relatório em sua manifestação final ou recursal;

* v. art. 129, vIII, CF.

Iv – obedecer aos prazos processuais;

* v. art. 188, CPC.

v – assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou conveniente 
a sua presença;

vI – desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções;
vII – declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei;

* v. art. 138, I, CPC.
* v. art. 112 e 258, § 2.º, CPP.

vIII – adotar, nos limites de suas atribuições, as providências ca-
bíveis em face da irregularidade de que tenha conhecimento ou que 
ocorra nos serviços a seu cargo;

IX – tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e 
auxiliares da Justiça;

* v. art. 446, III, CPC.

X – residir, se titular, na respectiva Comarca;
XI – prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição;
Xii – identificar-se em suas manifestações funcionais;
XIII – atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos 

urgentes;

* v. art. 32, desta Lei.

XIv – acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da 
Administração Superior do Ministério Público.

Art. 44 – Aos membros do Ministério Público se aplicam as se-
guintes vedações:
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I – receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, 
percentagens ou custas processuais;

* v. art. 128, § 5.º, II, a, CF.

II – exercer advocacia;

* v. art. 128, § 5.º, II, b, CF.

III – exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, ex-
ceto como cotista ou acionista;

* v. art. 128, § 5.º, II, c, CF.

Iv – exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função 
pública, salvo uma de Magistério;

* v. art. 128, § 5.º, II, d, CF.

V – exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as 
exceções previstas em lei.

* v. art. 128, § 5.º, II, e, CF.

Parágrafo único – Não constituem acumulação, para os efeitos do 
inciso Iv deste artigo, as atividades exercidas em organismos estatais 
afetos à área de atuação do Ministério Público, em Centro de Estudo e 
Aperfeiçoamento de Ministério Público, em entidades de representação 
de classe e o exercício de cargos de confiança na sua administração e 
nos órgãos auxiliares.

(...)

anExo vi

SúmULAS VINCULANTES DO SUPREmO 
TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O DIREITO 

DE DEFESA4

a) Súmula vinculante n.º 11 – Só é lícito o uso de algemas em casos 
de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade 
física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada 
a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade discipli-
nar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão 
ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade 
civil do Estado.

Fonte de Publicação
DJe n.º 157 de 22/8/2008, p. 1.
DOU de 22/8/2008, p. 1.

Legislação
Constituição Federal de 1988, art. 1º, III; art. 5º, III, X e XLIX.
Código Penal de 1940, art. 350.
Código de Processo Penal de 1941, art. 284.
Código de Processo Penal Militar de 1969, art. 234, § 1º.
Lei 4.898/1965, art. 4º, “a”.

Precedentes
RHC n.º 56465

4 Disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/
anexo/Enunciados_ Sumula_Vinculante_1_a_29_31_e_32.pdf. Acesso 15/07/2011.
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HC n.º 71195
HC n.º 89429
HC n.º 91952

b) Súmula vinculante n.º 14 – É direito do defensor, no interesse 
do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já do-
cumentados em procedimento investigatório realizado por órgão com 
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direi-
to de defesa.

Fonte de Publicação
DJe n.º 26 de 9/2/2009, p. 1.
DOU de 9/2/2009, p. 1.

Legislação
Constituição Federal de 1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXIII, LIv e Lv.
Código de Processo Penal de 1941, art. 9º e art. 10.
Lei 8.906/1994, art. 6º, parágrafo único; art. 7º, XIII e XIv.

Precedentes
HC n.º 88520
HC n.º 90232
HC n.º 88190
HC n.º 92331
HC n.º 87827
HC n.º 82354
HC n.º 91684

anExo vii

LAyOUT DA 7.ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO 
RETRATANDO A REAL DISPOSIÇÃO FÍSICA DA 

SUA SALA DE AUDIêNCIA5

5 Disponível em http://s.conjur.com.br/dl/layout-sala-audiencias-vara-criminal.pdf. 
Acesso em 15/07/2011. 




