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RESUMO 

 
O processo penal brasileiro, mesmo orientado fundamentalmente por decreto-lei 
datado de 1941, vem cada vez mais sofrendo importante influência de princípios 
consagrados pela Constituição de 1988. A interpretação do Código de Processo 
Penal, sob as luzes do art. 5º da Carta Política, deu nova versão ao instituto 
inspirado na Itália fascista, tornando-a indiscutivelmente mais garantista em relação 
aos direitos fundamentais diretamente ligados às normas de conteúdo processual. O 
Brasil ratificou tratados internacionais de direitos humanos, dando-lhes força 
normativa e demonstrando a vontade de fazer parte da rede universal de proteção 
da dignidade humana. Dois dos tratados contêm normas que sugerem a maior 
participação do acusado em processo penal na produção da prova: o Pacto de San 
José da Costa Rica e o Pacto Internacional dos Diretos Civis e Políticos. A 
autodefesa processual penal é tema que tem sido considerado de forma restritiva 
pela unanimidade da doutrina brasileira e da jurisprudência, reconhecendo ao réu 
somente o direito de ser interrogado diretamente pelo juiz e de estar presente aos 
atos processuais. Reconhecer ao processado um legítimo direito à ampliação da 
autodefesa está em conformidade com a maximização da participação, própria do 
regime democrático. A autodefesa ampliada é, de fato, o incremento ao ius 
postulandi. Em cada fase do processo pode ser ampliada a participação do acusado 
na produção das provas, mas sem a exclusão do defensor, uma vez que há o 
reconhecimento de que a defesa técnica é imprescindível, mesmo que ela não 
possa garantir uma certeza de eficiência. A defesa processual, portanto, se 
apresenta como condição imprescindível da dignidade de todos que respondem a 
processo. A proposta deste estudo é abordar a autodefesa como garantia 
fundamental do réu, onde a restrição é indevida quando o processado quer participar 
e é impedido. Não há norma constitucional ou legal impedindo a autodefesa. Assim, 
vedar a participação do réu equivale a restringir a liberdade de expressão, 
mitigando-lhe a dignidade por sufocar sua autonomia e a capacidade de 
autodeterminação.  
     
Palavras-chave: Autodefesa. Direito fundamental. Ius postulandi. Ampla defesa. 
Contraditório. Primazia da norma mais favorável. Restrição indevida. Defesa técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian Criminal Procedure, even though it was fundamentally oriented by a 
1941 law, it has been suffering important influence of principles consecrated by 1988 
Constitution. The Criminal Procedure Code interpretation enlighten by art. 5º lights on 
its Politic Letter, gave a new version to the institute inspired on fascist Italy, turning it 
undoubtedly/ unquestionably more guaranteeing relating to fundamental rights 
directly connected to rules of law of process contents. Brazil ratified international 
treaties regarding human rights, giving them law force, showing good will to be part of 
the universal net of human dignity protection. A couple of the treaties have rules that 
suggest a bigger participation by the accused on production of  evidences San 
Joseph of Costa Rica Pact and the International of Civil and Politic Rights. The self-
defense criminal proceeding is a theme which has been considered unanimously by 
the Brazilian doctrine in a restrictively way, followed by jurisprudential decisions, 
recognizing the accused right to be interrogated by the judge and of being present in 
all proceeding acts.  A legitimate right to amplify its self-defense must be given to the 
accused, according to the maximization of participation, which is peculiar to 
democratic regime. The amplified self-defense is in fact a plus to the ius postulandi. 
In each proceeding phase the accused participation can be amplify on production of 
evidences, but without the lawyer's defense once the professional technique defense 
is mandatory, even though it cannot assurance of efficiency. Proceeding defense, 
presents itself under a unquestionable dignity condition of all who are inside a 
proceeding matter. The present study intends to show the self-defense as a 
fundamental right, where restriction is improper when the accused wants to 
participate and it is impeded of doing so. There is no constitutional norm or legal rule 
with restriction of self-defense. Therefore to forbid the accused participation is the 
same as restrain freedom of speech, what reduces its dignity by suffocating its 
autonomy and its self- determination capacity.  
  
  
Keywords: self-defense. Fundamental Right. lus postulandi. Legal defense. 
Contradictory. Restriction. Technique Defense. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A nova concepção de norma jurídica, com reconhecimento da divisão 

entre regras e princípios, otimizou substancialmente a aplicação dos direitos 

fundamentais, tendo como ponto nuclear – e referencial – a dignidade humana. 

Hoje, toda interpretação de normas jurídicas leva em conta a preocupação sobre a 

redução, ou não, da dignidade humana. Assim, captar o sentido das normas leva em 

conta essa dignidade, sendo esta uma das principais preocupações da ciência 

jurídica após o fim da Segunda Guerra Mundial.    

 A comunidade internacional instalou, em 1948, a nova intenção de dar 

aos ordenamentos jurídicos parâmetro axiológico mais preciso. A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos representou o início dessa vontade de enaltecer a 

dignidade, diferente do que havia sido concebido até então, uma vez que a 

Segunda Grande Guerra demonstrou o fracasso das orientações jurídicas até 

aquele momento referenciadas como ponto alto demonstrado no julgamento de 

Nuremberg. 

 O Brasil ratificou tratados internacionais de direitos humanos dando-lhes 

força normativa. Com isso demonstrou a lídima vontade de fazer parte da rede 

universal de proteção da dignidade humana. São eles: Convenção para a 

Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1948), Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados (1951), Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados (1966), 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966), Protocolo Facultativo 

Relativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966), Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 

(1965), Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher (1979), Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (1999), Convenção Contra a 

Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984), 

Convenção Sobre os Direitos da Criança (1989), além do Estatuto de Roma, em que 

está prevista a institucionalização do Tribunal Penal Internacional (1998).  

 Também há tratados ratificados pelo Brasil, de interesse especificamente 
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interamericano: Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), Protocolo 

Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (1988), Protocolo à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte (1990), Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985), Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (1994), Convenção 

Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994), e Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência (1999). 

 A CF de 1988 acompanhou, com força nunca antes vista, a incorporação 

de valores no ordenamento jurídico, tornando-os referência de normas jurídicas os 

chamados princípios. Depois a legislação infraconstitucional espraiou ditos 

princípios por todos os microssistemas constitucionais, tornando mais fácil a tarefa 

dos intérpretes acostumados à aplicação das regras. Os direitos passaram a 

conviver com as garantias para, juntos, assegurarem, ao máximo, o bem-estar 

social da maneira mais ampla possível. 

 Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, além de outros previstos 

nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

Assim, há direitos e garantias internacionais com plena força normativa, aplicáveis 

na ordem jurídica interna, levando o aplicador do direito a um exercício de 

interpretação que melhor priorize normas de direitos humanos. 

 Na jurisprudência pátria tem predominado a visão do Supremo Tribunal 

Federal – em decisões de maioria de votos dos seus membros – de que os tratados 

são recepcionados no ordenamento jurídico brasileiro como leis ordinárias. Porém, 

julgamento proferido sobre caso que tratava de prisão de depositário infiel, com 

conotação em que se amparam direitos humanos, fez o Supremo Tribunal Federal 

consolidar novo posicionamento, dando a tais tipos de tratados a força de norma 

supralegal1, de força normativa menor que a Constituição Federal, porém maior que 

as leis ordinárias. 2 

                                                 
1
  A decisão foi tomada na conclusão do julgamento dos Recursos Extraordinários n. 349.703 e 

466.343 (e do Habeas Corpus n. 87585, disponíveis em: 
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp. Julgamento dos RE´s e do HC: 
16/12/2008. 
2
  O debate sobre a prevalência dos tratados sobre o CPP era gerado tanto em face do caráter 
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 A posição do STF que foi vencedora admite, entretanto, a hipótese do 

nível constitucional dos tratados sobre direitos humanos quando ratificados pelo 

Congresso Nacional pelo mesmo rito obedecido na votação de emendas 

constitucionais: votação em dois turnos nas duas casas do congresso, com maioria 

de dois terços, conforme previsto na Emenda Constitucional 45, que acrescentou o 

parágrafo 3º ao artigo 5º da CF. 

 O processo penal, como instrumento que o Estado utiliza para apurar a 

veracidade dos fatos levados a juízo e punir delitos em nome do interesse de toda a 

sociedade, cada vez mais recebe interferência da teoria dos direitos fundamentais. 

Os princípios invadem o processo como parâmetro limitador de abusos e erros dos 

aplicadores do direito, almejando garantir os direitos mais primários do homem sob 

a eterna vigilância da dignidade.  

 Cabe notar, entretanto, que em si mesmo o processo penal já é motivo de 

sofrimento para o réu. Com o processo o acusado tem seu nome submetido a 

comentários públicos, a especulações, a julgamentos morais antecipados, a uma 

espécie de execração social. Com isso tem-se por provável que a vida de quem 

responde a processo penal mudará só pelo fato de ter sido processado pelo Estado, 

mesmo que seja absolvido. Não é desarrazoado perceber que a sociedade 

brasileira vê, no processado, um homem já julgado e condenado, de vida 

estigmatizada.  

 Sentenciado, mesmo que a ínfimas penas, o réu será assim reconhecido 

pelo resto de sua vida – ressalvada a opção por viver distante do local onde correu 

o processo. Tal estigma equivale a uma doença incurável e contagiosa, que afasta 

as pessoas pela desconfiança e pelo medo, motivos de forte rejeição social. As 

portas se fecham. As oportunidades se esvaem. E a família sofrerá também a 

condenação, pois os parentes serão lembrados pela relação sanguínea difícil de 

esconder. No senso comum, os efeitos da pena passam da pessoa do condenado e 

atinge, inevitavelmente, seus entes queridos. 

 No entanto, antes da pena há, inevitavelmente, o processo. Nos sistemas 

processuais penais adotados por países em que a democracia dita as regras, a 

defesa se apresenta como condição imprescindível à dignidade de todos que 

respondem a processo. A proposta deste trabalho é abordar a autodefesa como 

garantia fundamental do réu no processo penal. Para isso foi utilizado método 
                                                                                                                                                        
cronológico quanto à hierarquia de normas.    
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indutivo de investigação, técnica bibliográfica, pesquisa de textos nacionais e 

estrangeiros e de jurisprudência – exclusivamente de decisões referenciais do 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça –, fontes colhidas 

diretamente na internet.  

 O exame de artigos do CPP é utilizado para conferir mais praticidade ao 

texto, em virtude da intenção de demonstrar como é possível a efetiva aplicação, no 

contexto atual, da autodefesa processual.    

 Problemas que deverão ser considerados centram a questão na 

valorização da autodefesa como uma garantia congênita do réu – direito nascido 

com ele, inato, conato –, a exemplo de países como Austrália, Canadá, Estados 

Unidos e Bélgica. Porém, não há aqui defesa da exclusão da defesa técnica, 

reconhecendo que ela é componente indissociável da garantia constitucional de 

ampla defesa.  

 A defesa processual é aqui tratada num conceito amplo, tanto na história 

da legislação processual brasileira quanto no contexto dos direitos e garantias 

fundamentais. Como espécie de defesa processual a autodefesa é referenciada em 

diversos prismas, tanto relacionada a princípios constitucionais quanto na legislação 

processual penal.  

 Nos objetivos da presente pesquisa há destaque para a busca de 

demonstração de como a ampliação da autodefesa processual pode ser reclamada 

por quem é réu em processo penal. A análise dos motivos da restrição da 

autodefesa será mencionada, mormente por se tratar de matéria que sofre influência 

cultural a exercer na doutrina e na jurisprudência. Há tratados de direitos humanos 

que sugerem, de forma clara, uma maior atuação do acusado no processo, fato que 

pouco tem merecido cuidado dos especialistas do direito processual brasileiro.      

 Se o discurso democrático tem como lema a maior participação de todo e 

qualquer elemento da sociedade, cabe indagar sobre a exclusão do réu na 

formação da prova em sede de processo penal, ou melhor, sobre a restrição ao 

direito do réu de produzir a prova, por si mesmo, auxiliado por seu defensor. Os 

riscos sobre a condução da prova do processo existirão, sempre e 

irremediavelmente, tanto para cada acusado em cada processo quanto para os mais 

experientes advogados. 

 A restrição à ampliação da autodefesa processual penal é benéfica ao 

réu de processo penal? Até que ponto é legítimo negar ao réu o direito de fazer a 
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prova pessoalmente no processo penal? Pode o réu clamar pelo direito de produzir 

as provas no processo sem interferência de seu advogado, mas assistido por ele? 

Tais questionamentos são examinados ao longo do estudo.  

 Optante da democracia, o Brasil tem seu destaque quando permite 

eleições gerais e diretas para os cargos eletivos de maior importância, incluindo o 

mandatário maior – o Presidente da República –, diferentemente de outros países 

que ainda optam por escolha indireta, através de delegados, a exemplo dos Estados 

Unidos da América. Outros direitos são previstos no ordenamento jurídico brasileiro 

para incluir as pessoas na rede de cidadania sem que seja necessário, para o 

exercício dos referidos direitos, nenhum intermediador. Esses direitos são 

fundamentais para todos que são afetados pelas decisões adotadas. 3 

 É de se indagar se a mitigação do direito de defesa pode levar o acusado 

à perda da liberdade e da dignidade. Diante disso, até que ponto o acusado pode 

vindicar seus direitos no processo penal? E por quais motivos o juiz pode negar 

direitos de quem está respondendo a processo penal? A verdade real, mesmo 

utópica, é almejada sempre que possível nos autos do processo penal, sendo 

interesse da sociedade que se faça o julgamento justo de qualquer um de seus 

membros.  

 Cabe investigar se a autodefesa deve, em boa probabilidade, contribuir 

mais ainda para o esclarecimento dos fatos delituosos. É de se tomar por 

induvidoso que o réu, a vítima e as testemunhas que estiveram presentes na cena 

do crime saberão muito mais detalhes do fato que qualquer outra pessoa não 

presente, mas a nenhum acusado é dada a obrigação de produzir prova que o 

prejudique, sendo este um direito que lhe é assegurado. Porém, cada manifestação 

do réu, por mais insignificante que possa parecer, pode auxiliar na formação do 

convencimento do juiz. E quando a atuação do acusado é feita em cada fase 

processual permite maior aproveitamento, podendo levar detalhes circunstanciais 

valiosos ao julgamento do processo.  

 Ao juiz cabe a sensibilidade de quem julga um ato humano. No processo 
                                                 
3  Exemplos de direitos que podem ser exercidos sem intermediação de quem quer que seja e que 
são importantes exemplos de reconhecimento à cidadania: o casamento, que depende somente de 
livre manifestação de vontade dos nubentes; o habeas corpus, como remédio constitucional que 
pode ser impetrado pelo próprio acusado, assinando de próprio punho, em caso de ameaça à sua 
liberdade; o ius postulandi, tanto na Justiça do Trabalho quanto nos Juizados Especiais Cíveis; a 
doação de órgãos, em que, pelo art. 9º da Lei n. 9.434, de 1997, é permitido à pessoa juridicamente 
capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos 
ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o quarto grau.  
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não há espaço para arrogância, mas para a paciência, a cordialidade, a 

humanidade. A compreensão da atitude do réu é a maior tarefa do julgador, pois a 

pena deverá servir mais de ressocialização que de castigo. 

 O primeiro capítulo enfatiza a abordagem jurídico-filosófica da defesa, 

tanto no estado da natureza – onde o homem foi irremediavelmente inserido – 

quanto ao ser humano, tido como ente social e detentor de vontade. Além disso, não 

se olvidou o aspecto histórico do processo penal brasileiro, relevante para 

compreensão dos momentos de aplicação da legislação. O capítulo demonstra 

ainda a divisão que a doutrina adota quanto aos tipos de defesa processual, sendo 

a autodefesa uma delas.     

 No segundo capítulo discorre-se sobre a autodefesa fundamentada em 

alguns importantes princípios da Constituição de 1988, de afirmação da 

individualidade. Procura-se ainda explicitar os aspectos que justificam a eficácia da 

autodefesa processual nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil diante da 

primazia da norma mais favorável quando se trata de direitos humanos. 

Internamente, destacam-se as formas de aplicação da autodefesa em diversos 

meios de prova previstos no CPP. 

 O terceiro capítulo objetivou demonstrar experiências estrangeiras sobre 

a autodefesa processual penal, com suas peculiaridades, nos Estados Unidos, na 

Argentina e na Itália.     

 Ao final, o quarto capítulo visa a demonstrar a autodefesa como tema do 

Garantismo Jurídico, além de apontar o instituto como direito de resistência, 

considerado congênito do gênero humano. Encerrando, procurou-se destacar as 

ponderações sobre a injustificável restrição da autodefesa como direito fundamental.  

 Elencadas foram conclusões acerca da pesquisa e do estudo realizado, 

com atenção especial para a hermenêutica constitucional, mormente quanto à 

consideração dos primados dos direitos humanos.   
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1 A DEFESA  

 

1.1 A defesa no estado de natureza 

 

 O termo defesa vem do latim defensa4 e comporta diversos significados, 

podendo ser tido como todo ato ou forma de repelir um ataque, ou também como 

um ato de resistência em resposta a uma agressão. Outros sinônimos também 

referenciados: amparo, anteparo, resguardo, proteção, defensiva, preservativo 

(aquilo que preserva), tutela, oposição, abrigar, redarguir, resistir, justificar, refutar, 

reação5. Especificamente na área jurídica são muito utilizados como sinônimos de 

defesa os termos: arrazoado, contestação, argumentação, rebate de uma acusação.

 Quanto à existência da vida no planeta Terra, a defesa não tem a 

conotação de ser necessariamente um direito, uma vez que ela surgiu bem antes do 

surgimento do homem. Note-se que entre 145 milhões a 65 milhões de anos atrás 

aconteceu a era dos dinossauros, espécie de répteis gigantescos que viveram 

juntamente com alguns mamíferos. A maioria dos animais primitivos não existe 

mais, pois não conseguiram sobreviver devido às mudanças climáticas e ataques 

dos outros animais em disputas indomáveis em que os mais fortes geralmente 

sufocam os menos favorecidos. 

 E há cerca de 32 milhões de anos surgiram os primatas, tidos como 

animais mamíferos com capacidade de agarrar coisas com as mãos. Há dois 

milhões de anos, entretanto, foi que surgiu o homo erectus – termo que representa 

“homem de pé”. Mas foi somente há 200 mil anos que veio ao mundo o homo 

sapiens – espécie que marca a inteligência entre os humanos. 6  

 O surgimento do homem se deu, portanto, bem depois da existência de 

animais que habitavam o planeta. Sobre a evolução ainda repercutem os 

ensinamentos publicados através da obra de Charles Darwin, sob o título de A 

                                                 
4 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário eletrônico Aurélio: com corretor ortográfico. 
Curitiba: Positivo, 2004, CD-ROM. 
5 O caráter instintivo da reação existente nos animais – inclusive entre os humanos – leva a uma 
lembrança da Física como ciência: a terceira lei de Isaac Newton. Pelo princípio da ação-reação, a 
uma ação sempre se opõe uma reação igual, ou seja, as ações de dois corpos um sobre o outro são 
quase sempre iguais e se dirigem a partes contrárias. O instinto de defesa é parte integrante da 
própria vida animal e dos seres humanos. 
6 SCHMIDT, Mario Furley. Nova história crítica. São Paulo: Nova Geração, 2006, p. 40 e 45.  
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origem das espécies7. O cientista inicia o terceiro capítulo tratando da luta pela 

existência como ponto que exerceu – e ainda exerce – influência na seleção natural. 

  Diversos e enigmáticos aspectos que marcavam o processo de 

adaptação das espécies, com modificações nos organismos em decorrência das 

condições de vida suportadas, com elevadas variações, acabavam por transformar 

seres em organismos diferentes de seus ancestrais. A conclusão foi de que todos os 

efeitos verificados decorreram de uma causa singular: a luta pela sobrevivência. 8   

 Darwin defendia que quaisquer variações, por mais insignificantes que 

sejam as causas que as originaram, contribuem para a preservação, desde que 

verdadeiramente tenham utilidade ao indivíduo de determinada espécie, 

acarretando, geralmente, a transmissão para os descendentes. Por conta disso, 

estes últimos teriam ainda mais possibilidades de sobrevivência diante da herança 

recebida, a resultar no fortalecimento dos novos organismos. Assim foi que o 

cientista nominou o princípio de Seleção Natural.   

 O cientista inglês constatou ainda que todos os seres vivos são expostos 

a uma rigorosa competição. Com isso passam a viver promovendo ataques para se 

alimentar – em caso de escassez severa de alimentos – ou adotando atitudes 

defensivas com o uso da força para continuar sobrevivendo e não se tornarem o 

próprio alimento de outros animais. A luta entre si envolve a condição de 

sobrevivência. 9  

 Darwin concluiu que a própria quantidade de indivíduos da mesma 

espécie era fator que poderia levar à competição pela vida. Isso ocorria diante da 

falta de comida para todos, acarretando, desta forma, a luta física pela própria 

alimentação, necessária à própria subsistência. Para o cientista, todo ser 

organizado que vive no planeta se esforça ao máximo para crescer e multiplicar-se, 

mas cada um, ao menos em determinados períodos de sua vida, precisa lutar para 

sobreviver. E quando os obstáculos à sobrevivência são reduzidos a destruição 

diminui. 10 

 Ele ainda verificou que o que determina o número médio de indivíduo de 
                                                 
7 DARWIN, Charles. A origem das espécies. Tradução de John Green. São Paulo: Martin Claret, 
2006, 123-124. 
8  Por evidência, é fácil deduzir que até os dinossauros vivenciavam as agruras da existência. A 
disputa pelo alimento os fazia predadores de uns e vítimas de outros em luta permanente pela vida.   
Os maiores se alimentavam dos menores, fazendo valer fundamentalmente a lei do mais forte.  
9  Ibidem, p. 125. 
10 Darwin lembra o que se observa como consenso: os ratos têm sua quantidade determinada, em 
grande parte, pelo número de gatos existentes no local. DARWIN, ibidem, p. 136.   
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uma espécie não é a obtenção de alimentos, mas sim a facilidade com que esses 

indivíduos se tornam presas de outros animais. Além disso, inferiu que a própria 

condição climática contribui para favorecer algumas espécies a atuarem contra 

outras. Isso porque a existência de alimentos está sujeita às boas condições de 

tempo, o que pode agravar ainda mais a luta entre indivíduos da mesma espécie ou 

de espécies diferentes – vez que, em geral, disputam o mesmo tipo de alimento por 

terem hábitos e constituição similares.  

 Prevalece, com tudo isso, a sobrevivência do mais forte, a justificar a 

teoria de Darwin. A acumulação de variações úteis a determinado ser vivo o torna 

mais forte, possibilitando que algumas delas se transformem em características 

hereditárias. Em vista disso, os mais fracos, em geral, não vencem a luta pela vida e 

sucumbem às diversas condições que fortalecem seu opositor.  

 Portanto, no reino animal, a postura que se propõe afirmar de defesa é 

aquela de natureza essencialmente pela força física. Por sua importância, aquela 

que pretende manter a própria existência. E nisto se insere o homo sapiens, uma 

vez que este sempre dividiu espaço com os animais, tornando-se vítima de alguns 

deles – servindo até de alimento –, e se alimentando de outros – como até hoje, 

experimentando as vicissitudes que a sobrevivência impõe.11 A defesa é, pois, 

inerente à condição de ser vivo. É algo inato, já que nasce inevitavelmente com tudo 

que tem vida, no próprio sentido biológico do termo.   

 Geoffrey Blainey, tecendo o registro dos primeiros prováveis humanos, 

chamava-os de hominídeos. Na verdade, o autor denomina-os de quase humanos 

por serem menores que seus descendentes que hoje habitam o planeta, mesmo já 

andando eretos e subindo montanhas com habilidade. Viviam na África – nas 

regiões da Quênia, Tanzânia e Etiópia – e eram poucos, alimentando-se de frutas, 

nozes, sementes e outras plantas comestíveis.12   

 Quanto à sobrevivência, o autor informa que, como nômades, os 

humanos viviam em desvantagem em relação a alguns tipos de animais por serem 

fisicamente menores e mais leves, além de menos numerosos. Em algumas 

regiões, viviam em abrigos frágeis e ao lado de animais como leões e tigres, de 

                                                 
11 É comum a descoberta de sítios arqueológicos onde são encontrados fragmentos de pedras 
afiadas, certamente utilizadas como facas e pontas de lança, partes componentes de armas usadas 
para caça. 
12 BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do mundo. São Paulo: Fundamento Educacional, 2008, 
p. 7. 
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grande força e ferocidade. E completa:  

 

De um modo geral, na impiedosa competição para sobreviver e multiplicar-
se, os humanos tiveram sucesso. Nas regiões da África que habitavam, 
eram em número bem menor que as espécies de grandes animais, alguns 
deles agressivos; ainda assim, os humanos prosperaram [...] em cada 
região tinham de adaptar-se a novos alimentos e precaver-se contra 
animais selvagens, cobras e insetos venenosos. Os que abriam caminho, 
conseguiam uma certa vantagem, pois os seres humanos, adversários 
implacáveis dos invasores de território, não estavam lá para atrapalhar seu 
caminho. [...] o perigo de ataque de animais era constante. Obviamente, 
cada pequeno avanço na capacidade de organização foi uma ajuda vital 
para a autodefesa, principalmente à noite. Sem habilidade de cooperação 
contra o inimigo, é possível que os primeiros humanos a se arriscarem em 
novas áreas tropicais tenham sido facilmente eliminados por predadores. 
Em certos lugares, é possível que o pelotão de frente, composto por menos 
de uma dúzia de indivíduos, tenho sido logo dizimado.13   

  

 Rudolf Von Ihering foi preciso quando ressaltou que “a defesa da própria 

existência é a lei suprema de toda vida: manifesta-se em todas as criaturas por meio 

do instinto de autoconservação.” Quanto ao homem, porém, é diferente, pois há 

também um conjunto de fatores que apontam para uma existência moral, distinta da 

existência física. E a defesa de um direito seria um dever para o homem de 

autoconservação moral. 14      

 A importância do homem como ser social foi registrada por Protágoras de 

Abdera. Considerado o maior de todos os sofistas, viveu aproximadamente entre 

480 e 410 a.C., tendo sido aquele que professou a doutrina do “humanismo”, em 

que se fez revelar a frase "o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que 

são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são". Assim se 

expressou o relativismo dos sofistas. Tal entendimento de Protágoras fez restar a 

evidência de que o homem seria a referência de tudo o que existia no planeta. Para 

cada homem há um sentimento que aponta para a visão individual da verdade, o 

que denota a relatividade de todas as coisas quando conhecidas em sua 

individualidade.   

 Assim, de cada homem, individualmente considerado, dependem todas 

as coisas, não na sua realidade física, mas na sua forma conhecida. Subjetivismo e 

relativismo são as notas características do sistema de ceticismo de Protágoras. O 

pensamento individual, portanto, seria o parâmetro de todas as avaliações.   

                                                 
13

  Ibidem, p. 10-11. 
14  IHERING, Rudolf Von. A Luta Pelo Direito. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 
2000, p. 41. 
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 E os valores surgem na discussão como paradigmas, pois cada homem 

tem a referência própria do que vai valorar mais. Eis que se desvela o critério que 

hierarquiza os diferentes valores, fazendo com que um valor seja preferível a outro.  

 Sobre a posição do homem no mundo, Protágoras15, ao contar o mito de 

Prometeu, fez descrição imaginária da criação, com deuses moldando todas as 

formas com mistura da terra, do fogo e de outros compostos, devendo ser 

destinadas faculdades e capacidades apropriadas a cada uma delas. 

 Prometeu encarregou Epimeteu de distribuir dons (ou faculdades): para 

algumas criaturas, a força, mas com pouca rapidez; para outras, rapidez; outras 

receberam armas, enquanto algumas ficaram desarmadas; aquelas pequenas foram 

compensadas com asas, pois as grandes já eram consideradas protegidas pelo 

tamanho; em outras foram garantidas adequados pêlos e couros rígidos, protetores 

do inverno ou do calor, a depender de cada particularidade; sobre alimentação, 

cuidou-se de prover a cada um o que melhor servia, com pastagens da terra, com 

frutos das árvores, com raízes de plantas, além da caça de uns que serviriam de 

alimentos a outros. Todas foram, portanto, concebidas com defesas contra a 

aniquilação mútua.   

 Entretanto, o homem, ao contrário, estava desprovido de tudo, e 

inteiramente nu, descalço, sem teto e sem armas. Foi quando Prometeu deu ao 

homem a sabedoria das artes práticas junto com o fogo, a fim de adquirir 

conhecimento para garantir sua própria sobrevivência. Passando a venerar os 

deuses, o ser humano não demorou a capacitar-se em função de suas habilidades, 

articulando a voz e as palavras, inventando roupas, casas, calçados, nutrindo-se de 

alimentos provenientes da terra.  

 No entanto, não viviam em cidades, pois no começo estavam esparsos e 

isolados. Esta condição os fazia presa fácil de animais selvagens, fisicamente mais 

fortes, apesar das habilidades humanas. Com isso, passaram a se tolerar tentando 

viver juntos com o fim de garantir a sobrevivência. Fundaram cidades. Porém, atos 

de injustiça cometidos uns contra os outros voltaram a promover afastamentos. Com 

isso, Zeus envia Hermes para instaurar senso de pudor e justiça entre os seres 

humanos, de modo que a amizade pudesse prevalecer para unir a todos, dando a 

                                                 
15

  Platão. Diálogos. Vol. 1: Teeteto (ou do conhecimento), Sofista (ou do ser), Protágoras (ou 
sofistas). Tradução de Edson Bini. Bauru, SP: Edipro, 2007, p. 266.  
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cada um dons necessários à satisfação das necessidades.      

 Vê-se, assim, que as infinitas qualidades humanas promovem o 

afastamento entre os racionais dos irracionais.   

  

1.2 A defesa como garantia 

 

 O homem vivente em sociedade teve que estabelecer necessárias regras 

de convivência para sobreviver em grupo: contenção da vontade dos mais fortes ou 

mais ousados. No entanto, mesmo assim restaram situações que lembram o estado 

da natureza de Thomas Hobbes,16 em que todos os homens travam uma guerra 

contra todos os homens almejando, com a liberdade, o direito de se lançarem 

proprietários de todas as coisas. Porém, abrem mão desse direito em troca de paz e 

segurança para si mesmos e para todos.  

 Hobbes entendia que a liberdade era a ausência de impedimentos 

externos que muitas vezes retiravam parte do poder que cada um tem de fazer o 

que quer.17 Portanto, um homem livre seria aquele que não fosse impedido de fazer 

o que tem vontade de fazer, naquilo que é capaz de fazer.  

Cesare Beccaria,18 por sua vez, intuiu sobre os homens fatigados de só 

viver em meio a temores e de encontrar inimigos em toda a parte, cansados de uma 

liberdade cuja incerteza de conservá-la a tornava inútil, sacrificando uma parte dela 

para usufruir o restante com mais segurança.  

É pacífica a compreensão de que em todas as eras em que o ser humano 

atuou ativamente há relatos que o inserem como protagonista de guerras e 

batalhas. Presume-se, dessa forma, que sempre ocorreram ações ofensivas e 

reações defensivas. Quanto a isso, Rudolf Von Ihering19 deixou-nos a asserção de 

que o fim do direito é a paz, e o meio de que se serve para consegui-la é a luta. 

Para ele, há uma certeza: “enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça 

– e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –, ele não poderá prescindir da 

luta.”  

                                                 
16  HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução de Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2006.  O que se 
observa, no entanto, é que o direito de cada ser humano vai até quando ele encontra resistência que 
o impeça de continuar o que pretende.  
17  Ibidem, p. 101. 
18  BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das Penas. Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: 
Martin Claret. 2000, p. 19. 
19  IHERING, ibidem, p. 27.  
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 A vida do direito seria, portanto, a luta dos povos, dos governos, das 

classes sociais, dos indivíduos, e assim por diante. E sendo o ser humano movido 

por interesses diversos, sempre haverá luta pela defesa de algum interesse.20 E 

onde há luta haverá defesa sempre a legitimar as reações possíveis. A defesa do 

direito ofendido no plano do direito internacional tem sido feita ao longo da história 

pelas guerras, pois cada povo só pode contar consigo mesmo. No plano interno, 

atos de resistência têm sido utilizados contra os comandos despóticos, em que 

assumem a forma de revolta ou revolução. Todas as formas de defesa não passam, 

de fato, de uma luta por direitos, independentemente da dimensão ou do aspecto 

que assumem.  

 Já no ordenamento jurídico brasileiro, para melhor compreensão, é de se 

colacionar um exemplo clássico: o antigo instituto da legítima defesa. Definida no 

art. 25 do Código Penal, sua redação supõe a autuação pessoal de quem defende a 

integridade física de si mesmo ou de terceira pessoa.21 Ou seja, é defesa própria 

considerada em relação à agressão. É o ato de reação, de forma justa, ao atentado 

físico ou moral direcionado contra a pessoa. É a reação contra uma ação agressora 

com o escopo de anulá-la; tornar ineficaz a intenção do agente que está agredindo 

ou diminuir ao mínimo possível os resultados da intenção criminosa.  

 Quando o ataque injusto assume a ameaça de provocar um mal dotado 

de gravidade iminente, a defesa poderá até tomar um caráter de violência, desde 

que na exata medida em que a possa classificar como resposta à altura da 

agressão. Daí é que ela é considerada legítima que, nas palavras de De Plácido e 

Silva:   

 

A repulsa de quem se defende deve ser moderada, limitada aos meios 
indispensáveis para impedir o ataque que se mostre atual e iminente, não 
ultrapassando, assim, a atos que se mostrem excessivos ou 
desnecessários, quando por outros mais suasórios se evitaria o mal 
pretendido pela injusta agressão. 22   
 

                                                 
20  De fato, a paz sem luta é inglória. A História tem demonstrado que a paz somente surge – ou 
permanece – como produto de um esforço persistente e exaustivo. Isto é referido por Ihering, que 
lembra que todas as conquista da história do direito só puderam ser alcançadas através de séculos 
de lutas intensas e ininterruptas, dando como exemplo: a abolição da escravatura e da servidão, a 
livre aquisição da propriedade territorial, a liberdade de profissão e de consciência.        
21  Não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. É esta uma regra insculpida no 
art. 23, inciso II, do Código Penal brasileiro.   
22  DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário jurídico. Vol. I e II. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1991, p. 
20. 
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 A importância da legítima defesa remonta a Santo Agostinho, filósofo do 

direito e teólogo que viveu entre os anos de 354 e 450. Uma de suas obras – O 

Livre-arbítrio – traz passagem sobre a autodefesa, que se apresenta, em grande 

parte, em forma de diálogos mantidos com o amigo e conterrâneo Evódio. O 

religioso entendia que o inimigo somente poderia ser morto por necessidade, e não 

pela vontade do que está se defendendo. Além disso, dizia que somente seria justo 

matar quando o agente fosse autorizado pela lei para isso, em obediência ao 

princípio da autoridade. Eis parte de um dos colóquios entre Evódio e o amigo, onde 

o senso do que é justo era exaltado:  

 

Agostinho.  A mim parece-me ser preciso examinar, primeiramente, se 
acaso pode-se matar, sem nenhuma espécie de paixão, a um inimigo que 
violentamente nos ataca ou a um assaltante que se lança contra nós de 
modo traiçoeiro. Isso em defesa, seja da própria vida, seja da liberdade ou 
do pudor.   

    
Evódio. Como poderia pensar que estejam sem paixão aqueles que lutam 
para salvaguardar essas, as quais só poderiam vir a perder contra a própria 
vontade? Ou então, caso não as percam desse modo, qual seria a 
necessidade de defendê-las a ponto de causar a morte de um homem?  
 
Agostinho. Não serão então justas as leis que permitem a um viajante matar 
a seu assaltante, para que ele mesmo não seja morto? Ou ainda, o fato de 
ser permitido a um homem ou a uma mulher, cuja virtude querem violentar, 
de exterminarem o seu agressor, antes de serem estuprados? Ora, a 
própria lei ordena ao soldado de matar o inimigo. E no caso de ele se 
recusar a isso, teria punição por parte de seus chefes. Porventura, 
ousaríamos afirmar que tais leis são injustas e mesmo não serem leis? 
Porque a mim me parece que uma lei que não seja justa não é lei. 23 

 

 Também Santo Tomás de Aquino (que viveu entre 1225 e 1274) foi 

preciso ao afirmar: 

 

Do acto de quem se defende pode resultar um efeito duplo: um, a 
conservação da vida própria; outro, a morte do atacante. Portanto, tal acto, 
enquanto visa a conservação da vida, não é, de natureza, ilícito, pois a 
cada um é natural conservar a existência, na medida do possível. Um acto, 
porém, embora procedente de uma boa intenção, pode tornar-se ilícito se 
não for proporcionado ao fim. Portanto, age ilicitamente quem, para 
defender a vida própria, empregar violência maior que a necessária. Mas, 
se repelir a violência moderadamente, a defesa será lícita; pois, segundo o 
direito, repelir a força pela força é lícito, com a moderação de uma defesa 
sem culpa. Nem é necessário, para a salvação, deixarmos de praticar o 
acto da defesa moderada, para evitar a morte de outrem; pois, estamos 

                                                 
23  AGOSTINHO, Santo. O livre-arbítrio. São Paulo: Paulus, 1995, p. 36.  
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mais obrigados a cuidar da nossa vida que da alheia. 24 

 O Catecismo da Igreja Católica, um dos mais importantes documentos do 

catolicismo, cuja elaboração foi aprovada pela Assembléia Extraordinária do Sínodo 

dos Bispos em comemoração ao vigésimo ano de encerramento do Concílio 

Vaticano II, ensina que quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo 

se for obrigado a matar o agressor.25 E informa que a legítima defesa pode ser não 

somente um direito, mas um dever para aqueles que são responsáveis pela vida de 

outros – aqueles considerados os legítimos detentores de autoridade – uma vez que 

estão autorizados até a repelir com armas os agressores da sociedade.  

 O Catecismo prescreve, ainda, que o ensino tradicional da Igreja não 

exclui a pena de morte como única via praticável para defender eficazmente a vida 

humana contra o agressor injusto, quando houver prova cabal da identidade dele e 

for constatada a responsabilidade por culpa no fato. 26 

 Em Leviatã, Thomas Hobbes arguiu:  

 

Cada homem detém, devido ao natural e necessário apetite de sua própria 
conservação, o direito de proteger-se a si mesmo com sua força individual, 
o que é uma condição de guerra, contrária aos fins que levaram à 
instituição de todo Estado. 27 
 

 Na visão de Hobbes, um pacto em que alguém se comprometa a não se 

defender na mesma medida em que se der a agressão é sempre nulo, pois ninguém 

pode transferir ou renunciar a seu direito de evitar a morte, de ser ferido ou de 

experimentar o cárcere. “O homem escolhe, por natureza, o mal menor – que é o 

perigo de morte ao resistir –, e não o mal maior – que é a morte certa e imediata se 

não resistir.”28 O autor dá por certo esta assertiva dizendo que todos os homens a 

reconhecem como verdadeira na medida em que conduz os criminosos para a 

execução de pena capital ou para a prisão sempre rodeados de guardas armados, 

mesmo que quem praticou os delitos tenha acatado a lei que o condenou.   

                                                 
24  AQUINO, Santo Tomás. Suma Teológica (II parte da II parte – Q LVII - LXXIX). Tradução de 
Alexandre Correia. Porto Alegre: Livraria Editora Odeon, 1937, p. 143-144.  
25  Catecismo da Igreja Católica. São Paulo: Edições Loyola, 2000, p. 589.  
26

  Ibidem, p. 590. 
27  HOBBES, Thomas, ibidem, p. 136.   
28

  Ibidem, p. 108. 
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 Ihering,29 no entanto, sustenta que “o que determina o grau de resistência 

à agressão não é a pessoa do agressor, mas a intensidade do sentimento de 

justiça, a energia moral com que a pessoa costuma afirmar-se”. Ou seja, a força de 

um povo equivale à força do seu sentimento de justiça.  

 O Estado Liberal se notabilizou exatamente pela liberdade do homem 

perante o Estado: as pessoas deveriam decidir de acordo com suas preferências 

pessoais. Por essa liberdade as ações e as atividades de cada um eram realizadas 

de forma autônoma e de modo que não prejudicassem os interesses dos outros, 

sendo esta última a única razão para uma intervenção restritiva do Estado. Isso 

refletia o princípio da liberdade e estabelecia a esfera da liberdade e da não-

interferência, e a individualidade era o ingrediente de maior importância no bem-

estar humano.  

 No Estado Liberal, a vida em plenitude e a realização pessoal, em todos 

os sentidos, tinha sucedâneo na liberdade a ser observada pelo Estado de Direito. 

Este, no entanto, deveria atuar resguardando a individualidade de cada cidadão na 

busca do ideal dessa satisfação particular.  

 Sobre isso escreveu John Stuart Mill, em 1859:  

 

A única parte da conduta de qualquer pessoa, pela qual ela está submissa 
à sociedade é aquela que concerne aos outros. Na parte que meramente 
concerne a si próprio, sua independência é, de direito, absoluta. Sobre si 
mesmo, sobre seu corpo e mente, o indivíduo é soberano. 30  

 

 O autor também entende que nenhuma sociedade é livre quando não 

respeita liberdade de associação entre indivíduos, de gostos e objetivos e de 

pensamento, de expressão e de sentimento, com evidente propósito de não fazer 

mal aos outros. A humanidade deveria ser a maior beneficiária quando permitisse 

que cada um tivesse a vida da maneira que lhe perecesse adequada, ao invés de 

obrigar a cada um que vivesse do modo que agradasse o resto.31       

 Vê-se que a autodefesa tem intrínseca e inevitável relação com a 

autopreservação. É o que se percebe na vulgar expressão proclamada de instinto 

de sobrevivência, presente tanto no ser humano quanto na própria razão – que lhe é 

exclusiva –, enquanto os irracionais são programados pela natureza para ter instinto 
                                                 
29  IHERING, ibidem, p. 75. 
30  MILL, John Stuart. Ensaio sobre a liberdade. Tradução de Rita de Cássia Gondim Neiva. São 
Paulo: Escala, 2006, p. 28.   
31

  Ibidem, p. 31. 
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e agem conforme este direciona. 

 

1.3 A defesa e o processo 

 

 A concepção de defesa como garantia processual é antiga. O Digesto 

Romano já contemplava a possibilidade de orador que atuava como defensor. Pelo 

Livro III, Títulos I e II, advogado era tido como aquele que expunha ante o juiz 

competente a sua intenção ou a demanda de um amigo, ou para bem combater a 

pretensão de outro.32 Tal regra exerceu influência no mundo ocidental diante da 

irradiação de conceitos jurídicos permeados pelo sistematizado e longo Império 

Romano.  

 Já o termo processual, como aqui empregado, vem do latim processus, 

de procedere, e condiz, em um sentido amplo, como o conjunto de atos que devam 

ser executados em uma ordem pré-estabelecida para que se investigue e se 

solucione uma pretensão dirigida à tutela jurídica ou não, a fim de que seja 

satisfeita, quando procedente, ou não, se injusta ou improcedente. Não é o 

processo próprio da jurisdição, podendo ser exercitado tanto nas diversas atividades  

públicas – nas três esferas de Poder da República – como nas atividades privadas.   

 Para Teresa Arruda Alvim Wambier,33 “os traços característicos do 

processo são: a sua finalidade e a correspondência com uma relação jurídica de 

aspecto determinado”. E continua a autora: 

 

Tem o desenrolar de atos que nasceram com a propositura de uma ação 
que deve desembocar num pronunciamento judicial de caráter definitivo, 
pondo fim quer a essa cadeia de atos, quer à relação jurídica que lhe está 
na base, e que lhe empresta unidade e organicidade. 
 

 Cândido Rangel Dinamarco,34 por sua vez, defende que o processo é o 

instrumento da cooperação entre o agente do poder e as pessoas interessadas. É o 

palco de atuação dos protagonistas do drama litigioso. A faculdade de resistir à 

pretensão deduzida em juízo tem, no processo, igual relevância jurídica que a ação 

tem. Mas confirma que o conceito de processo ainda não teria encontrado uma 

                                                 
32  LANGARO, Luiz Lima. Curso de Deontologia Jurídica. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 39. 
33  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 5 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 22. 
34  DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 5 ed. São Paulo: 
RT, 2002, p. 122.  
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formulação definitiva na doutrina.  

 Entretanto, Dinamarco lembra, com propriedade, que a preocupação pela 

defesa no processo penal tem razões mais políticas que jurídicas, dada a ligação 

com o sistema de garantias constitucionais – como a da ampla defesa. De fato, os 

bens jurídicos que se procuram tutelar no processo penal têm, teoricamente, maior 

importância que no processo civil. Afinal, numa escala de valores, de senso comum, 

é inegável que a liberdade tem maior relevância que o patrimônio.       

 A expressão processual penal vem representar um dos ramos do 

processo. É o processo penal, para Júlio Fabbrini Mirabete:  

 

O conjunto de atos cronologicamente concatenados (procedimentos), 
submetido a princípios e regras jurídicas destinadas a compor as lides de 
caráter penal. Sua finalidade é, assim, a aplicação do direito penal objetivo. 
35 

 

 Já Nucci36 define o Direito Processual Penal como o conjunto de normas 

jurídicas cuja finalidade é regular o modo, os meios e os órgãos encarregados de 

punir do Estado, através do Poder Judiciário, a quem a Constituição incumbiu de 

aplicar a lei ao caso concreto. Já Carnelutti37 define, como finalidade preventiva do  

Processo Penal, fazer com que o delito se torne impossível; e como finalidade  

repressiva, fazer que o delito resulte inexistente.    

 O princípio do devido processo legal tem estreita relação com a defesa. 

Ele envolve as condições previstas na lei para privar a liberdade dos indivíduos, 

assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem como para impor restrições de 

direitos. Além disso, estipula regras de competência em busca da garantia da 

imparcialidade de quem recebe o encargo de tomar as decisões.   

 No processo penal o direito de defesa vem como resposta necessária à 

imputação – acusação. Berenice Maria Giannella é precisa quando afirma: “Se a 

ação serve como instrumento para tutelar o direito da acusação, a defesa é o 

instrumento para a tutela jurídica do direito à liberdade do acusado”.38 Porém, uma é 

autônoma em relação à outra, ou seja, não se interdependem. Há um elevado grau 

                                                 
35  MIRABETE, Júlio Fabrini. Processo Penal. 10 ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 29.  
36  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, 2 ed. RT, 2006, p. 
73. 
37  CARNELUTTI, Francesco. As funções do processo penal. Tradução de Rolando Maria da Luz. 
Campinas: Apta, 2004, p. 33 e 78.   
38  GIANNELLA, Berenice Maria. Assistência jurídica no processo penal: garantia para a 
efetividade do direito de defesa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 103. 
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de liberdade para escolha da tática utilizada tanto por quem acusa quanto por quem 

se defende. Assim, o acusado tem o direito impostergável de formular sua defesa 

independentemente da prova feita pela acusação.  

 Julio B. J. Maier nota:  

 

El derecho de defensa del imputado comprende la facultad de intervenir en 
el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción 
penal contra él y la de Ilevar a cabo en él todas las actividades necesarias 
para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del 
Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe.

39
    

 Pelo Código de Processo Penal 40 o ônus da prova é de quem alega. O 

órgão encarregado da acusação formulará os argumentos e levará ao juízo os 

elementos de prova que detém para confirmar a imputação; a defesa, por sua vez, 

deverá provar aquilo que alega – como no caso de legítima defesa, devendo fazer 

prova da ocorrência dessa licitude –, ou optar por aguardar, pacientemente, que a 

acusação não consiga seu intento.    

 Mas a outro fim pode o réu perseguir: a dúvida. O Direito Processual 

Penal nos Estado Unidos da América contempla bem o benefício da dúvida quando 

a prova não mostra a certeza da autoria. O Brasil também enveredou por este 

caminho, e o réu deve ser absolvido sempre nesta circunstância, quando não estiver  

provada a inexistência do fato, ou não houver prova da existência do fato, ou estiver 

provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir prova de ter o 

réu concorrido para a infração penal ou não existir prova suficiente para a 

condenação.     

 Para Francesco Carnelutti,41 o conceito de defesa é oposto e 

complementar ao de acusação. Seguindo a ordem de que esta seria a tese 

enquanto que aquela a antítese, com a síntese definida pelo juízo. Noutra linha, 

sugere o autor que tanto a acusação quanto a defesa representam propostas de 

decisão, cabendo ao juiz acolher uma delas inteiramente ou, optando por caminho 

intermediário, não acolher nenhuma. E assevera que se a acusação é o 

desenvolvimento racional da pretensão penal, a defesa é sua racional contestação. 
                                                 
39  MAIER, Julio B. J. Derecho Procesal Penal: Fundamentos. 2 ed. Tomo I. Buenos Aires: Del 
Puerto, 2004, p. 547. 
40  BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm >. Acesso em 28 maio 2008.   
41  CARNELUTTI, Francesco. Lições sobre o Processo Penal. Tradução de Francisco José Galvão 
Bueno. V. 1. Campinas: Bookseller, 2004, p. 221. 
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Por fim, completa dizendo que o termo defesa é usado para significar a natureza de 

uma atividade processual.        

 Pela CF de 1988 (art. 5º, LV), a defesa processual é essencial para o 

desenvolvimento do processo. Por ela, aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e  ampla 

defesa com os meios e recursos a ela inerentes.42 Ou seja, a proteção não se 

restringe ao processo penal, o que fez ampliar o sentido da expressão ampla 

defesa.      

 A defesa no processo penal pode ser direta ou indireta. A primeira ocorre 

quando se mantém a atenção sobre a prova produzida no processo a ensejar um 

juízo, condenatório ou não, em que o acusado corre o risco de ver prolatada uma 

decisão de mérito que lhe é desfavorável, ou outra que o absolva. A segunda é a 

que centra o foco no processo, apontando irregularidades que possam anular 

alguns de seus atos para providência de sua renovação antes do exame do mérito. 

 A defesa indireta tem o escopo de postergar a decisão que examina a 

essência e eficácia das provas colacionadas no processo, muitas vezes 

desfavoráveis ao acusado.           

 A própria índole de uma legislação processual pode ser entendida pela 

verificação dos limites atribuídos à defesa do réu, não admitindo que o mesmo se 

mantenha como mero expectador, mas, sim, como um ativo contribuinte do 

processo enquanto conflito. 43 

 

1.4 Natureza Jurídica da defesa 

 

 Pode a defesa ser considerada um princípio, um direito ou uma garantia. 

Como direito, a defesa pode se constituir em um importante meio para o alcance da 

liberdade ou da dignidade.  

 No processo penal nem toda decisão judicial tem o alcance de impedir a 

liberdade do acusado, uma vez que há crimes em que a pena aplicada permite o 

cumprimento de condições sem a necessidade do encarceramento. No entanto, a 

                                                 
42  BRASIL. Constituição (1988). Disponível em : 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 15 janeiro 2009. 
43  FERNANDES, Daniel André. Os Princípios da Razoabilidade e da Ampla Defesa. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 30. O autor ainda lembra que o princípio da ampla defesa tem ligação 
direta e vinculativa com o devido processo legal e representa a garantia da liberdade individual.  
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dignidade sempre pode ser atingida no processo, o que faz tornar relevante o direito 

de defesa. Assim sendo, todo ser humano é considerado único, exclusivo, em toda 

a existência da raça humana no planeta, independentemente da época em que 

nasce, sendo detentor de atributos exclusivos e inalienáveis que o fazem digno de 

expressão. Isso faz com que a sentença condenatória em processo penal, com 

aplicação de qualquer pena, possa impingir máculas na imagem e na honra do 

condenado.44    

 Também a defesa é vista como garantia de igualdade no processo. Não 

haveria equilíbrio no processo penal se à acusação fossem conferidos ilimitados 

poderes, sem a possibilidade de reação do acusado, com a observância de regras 

de atuação bem definidas. Estima-se que a legislação processual penal dos países 

que adotam os princípios democráticos procuram garantir aos acusados condições 

de igualdade com a acusação, chegando até a conferir benefícios maiores, como, e. 

g., a regra de manifestação sempre depois da acusação e a faculdade de não 

produzir prova alguma e, ainda assim, conseguir seu objetivo diante da fragilidade 

da acusação.   

 Fernando de Almeida Pedroso45 inclui a defesa como direito: um direito 

negativo ao de ação, como sua antítese. Nisso obtém a mesma natureza jurídica do 

direito pretendido pela ação, diversificando-se apenas quanto às conseqüências que 

podem advir. Tal como a ação, a defesa erige-se como direito público, abstrato, 

autônomo e subjetivo. Então, na essência, direito de defesa e direito de ação em 

tudo se assemelham. Mas é a defesa uma faculdade do réu, e não um dever 

imposto a ele. Mesmo assim, no processo penal brasileiro não é admitida a 

ausência de defesa, inclusive nos casos em que o réu é revel – ocasião em que é 

feita, necessariamente, a nomeação de defensor pelo próprio juiz presidente do 

feito.      

 Berenice Maria Giannella entende que a defesa pode ser vista quer como 

direito, quer como princípio ou garantia. Enxergando com os olhos do interesse do 

                                                 
44  Numa sociedade amedrontada pela violência, a segregação de ex-condenados ou ex-presidiários 
passa a ser percebida mais comumente. O componente que prevalece é o medo, pois é de senso 
comum que a ninguém é dado o poder de garantir que um condenado por estupro ou latrocínio não 
reincidirá na pratica de nova hediondez. Os seres humanos passam a ficar mais desconfiados de 
quem não conhecem. Com isso, a vida desses segregados fica muito mais difícil, tanto no convívio 
social quanto na vida profissional. Sempre carregam a fama como se fosse a própria sombra. Nossa 
realidade mostra que o cárcere mal gerenciado deforma muito mais que forma.  
45  PEDROSO, Fernando de Almeida. Processo Penal – O Direito de Defesa: repercussão, 
amplitude e limites. São Paulo: RT, 2001, p. 34. 
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acusado, a defesa é um direito a ser exercido em primazia sobre o interesse geral. 

Como garantia, um processo justo só existe com a defesa. Como princípio, a defesa 

espraia-se por todo o sistema processual, encontrado tanto no processo judicial, 

como no administrativo.46     

 No entanto, Rui Barbosa47 foi quem procurou diferir direitos de garantias 

com visão científica. Para ele, direitos seriam disposições meramente declaratórias, 

informando a existência normativa aos bens e valores reconhecidos. Já as garantias 

teriam o fim de assegurar a proteção dos direitos. Suas palavras merecem ser 

transcritas: 

 

Ora, uma coisa são garantias constitucionaes, outra coisa os direitos, de 
que essas garantias traduzem, em parte, a condição de segurança política 
ou judicial. Os direitos são aspectos, manifestações da personalidade 
humana em sua existencia subjectiva, ou nas suas situações de relação 
com a sociedade, ou os indivíduos, que a compõem. As garantias 
constitucionaes stricto sensu são as solemnidades tutelares, de que a lei 
circunda alguns desses direitos contra os abusos do poder.  
 
[...] A confusão, que irreflectidamente se faz muitas vezes entre direitos e 
garantias, desvia-se sensivelmente do rigor scientifico, que deve presidir à 
interpretação dos textos, e adultera o sentido natural das palavras. Direito 'é 
a faculdade reconhecida, natural, ou legal, de praticar, ou não praticar 
certos actos'. Garantia, ou segurança de um direito, é o requisito de 
legalidade, que o defende contra a ameaça de certas classes de 
attentados, de occurrencia mais ou menos facil. 
 
[...] Verdade é que também não se encontrará, na Constituição, parte, ou 
clausula especial, que nos esclareça quanto ao alcance da locução 
'garantias constitucionaes'. Mas a accepção é óbvia, desde que 
separarmos, no texto da lei fundamental, as disposições meramente 
declaratorias, que são as que imprimem existencia legal aos direitos 
reconhecidos, e as disposições assecuratorias, que são as que, em defeza 
dos direitos, limitam o poder. Aquellas instituem os direitos; estas, as 
garantias; ocorrendo não raro juntar-se na mesma disposição 
constitucional, ou legal, a fixação da garantia, com a declaração do direito. 
 

 Paulo Bonavides48 é categórico quando afirma que existe garantia 

sempre em face de um interesse que demanda proteção e de um perigo que se 

deve conjurar. Depois arremata informando que a garantia – meio de defesa – se 

coloca então diante do direito, mas com este não se deve confundir. E chega a uma 

conclusão de que a garantia constitucional é uma garantia que disciplina e tutela o 

exercício dos direitos fundamentais, ao mesmo passo que rege, com proteção 

                                                 
46  GIANNELLA, Berenice Maria, ibidem, p. 115. 
47  BARBOSA, Rui. A Constituição e os Actos Inconstitucionaes do Congresso e do Executivo 
ante a Justiça Federal. 2 ed., Rio de Janeiro: Atlântida Editora, s/d, p. 189 -194. 
48  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 527. 
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adequada, nos limites da Constituição, o funcionamento de todas as instituições 

existentes no Estado.49     

 Jorge Miranda50, com lúcida distinção, salienta que as liberdades 

assentam na pessoa, independentemente do Estado, enquanto as garantias 

reportam-se ao Estado em relação de atividade com a pessoa; as liberdades são 

formas de a pessoa agir e as garantias modos de organização ou de atuação do 

Estado; as liberdades valem por aquilo que vale a pessoa, as garantias têm valor 

instrumental e derivado. E completa o jurista português:  

 

os direitos representam só por si certos bens, as garantias destinam-se a 
assegurar a fruição desses bens; os direitos são principais, as garantias 
são acessórias e, muitas delas, adjetivas (ainda que possam ser objeto de 
um regime constitucional substantivo); os direitos permitem a realização 
das pessoas e inserem-se direta e imediatamente, por isso, nas respectivas 
esferas jurídicas, as garantias só nelas se projetam pelo nexo que possuem 
com os direitos; na acepção concentracionalista inicial, os direitos 
declaram-se, as garantias estabelecem-se.  

 

Assim, no processo penal a ampla defesa é garantia constitucional do 

direito à liberdade de quem é imputado autor de fato apontado como delituoso do 

qual está sendo acusado. E, por ela, o réu tem um conjunto de liberdades de ação 

dentro do processo. Portanto, a ampla defesa traduz-se como a utilização de 

recursos processuais – no sentido estrito – e também na faculdade que tem o réu de 

contestar a acusação. Além disso, é direito de praticar atos processuais que possam 

criar perspectivas favoráveis ao reconhecimento de sua inocência. Para se exercer 

esse direito pressupõe-se que o réu tenha conhecimento amplo da acusação que 

lhe é atribuída.  

Para Francisco Gérson Marques de Lima51, com sapiência, a defesa 

ampla envolve impugnabilidade possível das questões de fato e de direito, inclusive 

daquelas estritamente processuais. Ele defende ainda que o caráter instrumental 

das garantias não implica que elas possuam uma natureza processual, sendo seu 

traço característico o de servir de instrumento de cunho material ou processual. Ou 

seja, as garantias possuem índole assecuratória numa relação de instrumentalidade 

de direitos. Além disso, as garantias asseguram a fiel prestação da própria jurisdição 
                                                 
49

  Ibidem, p. 537. 
50  MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. 3 ed. Coimbra: Editora Coimbra, 
2000, p. 88/89. 
51  LIMA, Francisco Gérson Marques de. Fundamentos Constitucionais do Processo. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 186.  
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por garantirem a regularidade do processo como um todo.52  

Classificando as garantias, o autor inclui a ampla defesa como garantia 

processual, juntamente com o direito ao devido processo legal, o direito de prova, 

ao juiz natural, e à igualdade de tratamento do âmbito do processo. Para ele as 

garantias implicam uma atividade estatal voltada para a satisfação das pessoas com 

interesses violados ou ameaçados, enquanto os direitos assentam no próprio 

indivíduo, sem depender do Estado, consistindo em formas de agir do respectivo 

titular. Ou seja, enquanto as garantias buscam assegurar os direitos, estes, por sua 

vez, possuem cunho declaratório, em espécie.53     

 Ada Pellegrini Grinover54 classifica a defesa como garantia constitucional 

elevada a esta categoria juntamente com a ação pelo princípio da proteção judiciária 

(CF, art. 5º, XXXV). E testifica que defesa e contraditório estão indissoluvelmente 

ligados, sendo deste último que brota o exercício da defesa. Porém, esta última é 

que garante o contraditório por ser um poder correlato ao da ação.  

 Antônio Scarance Fernandes,55 divergente quanto à defesa técnica, 

considera-a como garantia e como direito, podendo o acusado escolher o defensor 

de sua confiança. Já Luigi Ferrajoli56 vê o direito de defesa atribuído ao imputado 

(nulla probatio sine defensione) como uma garantia processual. 

 De fato, a defesa é tida como garantia quando permite a 

instrumentalização de um ou mais direitos. É a defesa, latu senso, consubstanciada 

no exercício de um conjunto de ações voltadas a garantir que o acusado não seja 

atingido em sua dignidade e em sua liberdade.  

 Como exemplo de positivação do termo garantia, o Pacto de San José da 

Costa Rica – fruto da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos – foi 

ratificado pelo Brasil e tem previsão de diversos direitos relacionados à defesa nos 

itens do art. 8°. Este artigo, porém, leva o título Das garantias judiciais.57   

                                                 
52  Ibidem, p. 54. A imparcialidade do juiz é um dos exemplos dados pelo autor de instrumento da 
garantida de regularidade do processo.    
53  Ibidem. p. 36. 
54  GRINOVER, Ada Pelegrini, et al. As nulidades no processo penal. 7. ed. São Paulo: RT, 2001, 
p. 77. 
55  FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. São Paulo: RT, 2005, p. 284. 
56  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer 
Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 558. 
57  Dentre as garantias previstas, constata-se o direito a toda pessoa de ser ouvida por um juiz 
competente, independente e imparcial, o direito de ser considerado presumivelmente inocente até 
que se prove a culpa, direito à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada, direito 
aos meios adequados para a preparação da defesa, direito de inquirir testemunhas, entre outros.     
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1.5 Evolução histórica  

 

 O homem, como ser único na natureza dotado de razão, nunca deixou de 

viver suas crises e seus conflitos. Os primeiros delitos datam da época em que 

surgiram os primeiros humanos, o que acabou por fazer aparecer também a 

discussão sobre os meios de reprimi-los. 58  

 A inserção do homem no meio social o transformou no regente dos 

comportamentos. Tanto na antiguidade como hoje, para punir um infrator, eram 

utilizadas normas vigentes que refletiam os costumes contextuais, em que o próprio 

lesado fazia uso das próprias mãos para fazer jus ao que acreditava ser justiça. Ou 

seja, violência física era reprimida com mais violência física, com o consentimento 

da comunidade, imbuída do sentimento da pura vingança justificada.  

 Assim, o emprego da força foi o meio mais utilizado no passado para a 

solução dos conflitos. Um passado que pode ser chamado de não civilizado, pois a 

violência usada em resposta a outra gerava mais violência, agora patrocinada por 

grupos maiores ou até mesmo comunidades inteiras, em estado de beligerância 

contra outras. Praticavam-se, portanto, ao mesmo tempo, a autodefesa e as 

investidas mortais, em que a lei da selva definia o sucesso dos mais fortes, a 

exemplo do que ocorria com o reino animal. O fortalecimento do estado mudou tal 

concepção, pois ele passou a chamar para si a tarefa de organizar a sociedade, 

delimitando o patrimônio e reprimindo os ilícitos. Com isso, passou também a 

impedir a vingança privada.  

 Norberto Bobbio, estadista, preconizava que nas concepções em que o 

Estado assume a função de guardião da ordem pública, o direito se resume, pouco 

a pouco, ao direito penal; e uma das características do direito penal é, 

precisamente, ser composto, sobretudo, de normas negativas.59 Para o autor, ainda 

na contemporaneidade é dominante a concepção repressiva do direito em que a 

força seja considerada para obter respeito às normas, ou até mesmo para ser 

considerada o próprio conteúdo das normas. O ordenamento ainda é visto como 

coativo, com estabelecimento do termo sanção para definir, prioritariamente, as 

                                                 
58  PEDROSO, Fernando de Almeida, ibidem, p. 16. 
59  BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de Teoria do Direito. Tradução de 
Daniela Beccaccia Versiani. São Paulo: Manole, 2007, p. 4. 
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diversas punições.  

 A força passou, assim, a ser utilizada pelo Estado para reprimir o ilícito, e 

o Estado teria o monopólio de dizer e fazer justiça. O processo penal veio para 

regular o uso da força, limitando-a a termos estabelecidos. E sendo a defesa um 

direito que nasceu com o homem – verdadeiro atributo da autopreservação –, a ela 

deve ser dada a qualificação de atividade congênita e inalienável.            

 Fernando de Almeida Pedroso60 lembra que, no passado remoto, os 

cristãos, vítimas do poder, eram aprisionados e lançados aos leões nas arenas 

romanas. O autor destacou ainda que morreram, vitimados pelo poder despótico, 

São Sebastião e Sócrates. Galileu Galilei teve de negar de joelhos que acreditava 

ser o Sol o centro do sistema planetário e que a Terra girava em torno de si mesma 

– Teoria de Copérnico – para não sofrer a pena capital.61 Acreditava-se que o poder 

vinha de Deus e isso levou muitos à morte sob acusação de exercício de bruxaria 

ou atos praticados em associação com o demônio.  

 A Santa Inquisição fez história de arbitrariedades na Idade Média. Ela foi 

a operação oficial conduzida pela Igreja Católica a fim de apurar e punir pessoas 

por fatos considerados heresias. Foi ela instituída pelo Concílio de Verona, realizado 

no ano de 1183, época em que o poder religioso se confundia com o poder real.  

 Com a Inquisição era dado o direito ao arrependimento, e a pena de 

morte era aplicada para os hereges não arrependidos, bem como para os que 

haviam recaído após conversão ao catolicismo.62 O inquisidor acumulava as 

funções de julgador e acusador com o império do autoritarismo. Ocorre que não 

havia defesa, na prática, para o culpado, vez que se tinha por regra que ele era 

indigno dela. Tudo isso fazia o processo ter a finalidade de instrumento para a 

punição do acusado e não para a elucidação da verdade, com o fim de fazer justiça.  

 Ao longo da história processual surgiram questionamentos sobre a 

mecânica do processo com ausência de defesa e inexistência de juiz imparcial. Isso 

fez fortalecer o sistema acusatório a ser adotado na maioria dos países, tanto na  

Europa quanto na América, inclusive no Brasil. Por esse sistema há distinção de 
                                                 
60  PEDROSO, ibidem, p. 18. 
61  O próprio Jesus Cristo foi ouvido em seu julgamento. Entretanto, pouco tinha para provar contra a 
acusação infundada que lhe pesava, tendo Pilatos, diante da inconsistência dos fatos da imputação, 
decidido conceder ao povo o poder de decisão, com esteio na livre convicção, a exemplo do 
julgamento pelo tribunal do júri. Na verdade, Jesus optou por nada provar – ou argumentar – em sua 
defesa, resignando-se.  
62  A Inquisição teve força ativa em Portugal até depois do descobrimento do Brasil. INQUISIÇÃO. 
Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Inquisi%C3%A7%C3%A3o >. Acesso em: 3 fev. 2008. 
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funções de quem acusa63 e de quem julga. 

 No direito romano primitivo já se viam os sinais de evolução daquele que 

foi o mais duradouro dos impérios, pois havia a figura do assessor para defesa dos 

acusados em processo: era o patronato, em que o patronus era verdadeiro orador 

que atuava numa espécie de processo na defesa dos interesses de alguém que o 

contratava, aquele que é tido por cliente. 64      

 As Revoluções Francesa e Americana do século XVII trouxeram efusivas 

inspirações de liberdade que repercutiram em diversas áreas consideradas 

embrionárias dos direitos humanos, mas sob o manto do denominado direito 

natural. A Declaração de Direitos de Virgínia, de 1776, já incluiu o direito à defesa 

da seguinte forma:  

 

Que em todo processo criminal incluídos naqueles em que se pede a pena 
capital, o acusado tem direito de saber a causa e a natureza da acusação, ser 
acareado com seus acusadores e testemunhas, pedir provas em seu favor e a 
ser julgado, rapidamente, por um júri imparcial de doze homens de sua 
comunidade, sem o consentimento unânime dos quais, não se poderá 
considerá-lo culpado; tampouco pode-se obrigá-lo a testemunhar contra si 
próprio; e que ninguém seja privado de sua liberdade, salvo por mandado 
legal do país ou por julgamento de seus pares.65  

 

 Depois, em 1791, veio o conjunto de Emendas à Constituição dos 

Estados Unidos da América para constituírem a chamada Carta de Direitos – Bill of 

Rights. A previsão do direito de defesa estava inserida na 6ª Emenda, com a 

redação:   

 

Em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento 
rápido e público, por um júri imparcial do Estado e distrito onde o crime 
houver sido cometido, distrito esse que será previamente estabelecido por 
lei, e de ser informado sobre a natureza e a causa da acusação; de ser 
acareado com as testemunhas de acusação; de fazer comparecer por 
meios legais testemunhas da defesa, e de ser defendido por um 
advogado.66  

                                                 
63  Quem acusa tem o ônus de fazer a prova de sua pretensão. Ou seja, à acusação compete provar 
o alegado, sob pena de ver a improcedência de seu pedido com o consequente resultado 
consubstanciado na absolvição de quem está sendo acusado. A dúvida sempre deve favorecer o 
acusado, levando-o à absolvição.   
64  GIANNELLA, ibidem, p. 97. A autora menciona ainda que há no Digesto (Livro I, título III), capítulo 
intitulado De procuratoribus e defensoribus, onde se previa a atuação dos defensores.    
65  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Declaração de Direitos de Virgínia. Disponível em: < 
www.direitoshumanos.usp.br/counter/Doc_Histo/texto/Povo_Virginia.html >. Acesso em 22 de abril de 
2008.  
66  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Carta de Direitos. Disponível em: < 
http://www.embaixadamericana.org.br/index.php?action=materia&id=644&submenu=106&itemmenu=
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 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão – resultado da 

Revolução Francesa ocorrida em 1789 – já tinha previsão, no art. 9º, que os 

acusados eram considerados presumivelmente inocentes até decisão que os 

declarassem culpados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 

como documento posterior da vergonha do holocausto, transformador do eixo da 

interpretação das constituições dos Estados, trouxe importantes inovações para 

limitar abusos comumente observados em regimes totalitários. Mesmo considerado 

uma Carta de Intenções, ensejou a mudança em muitas constituições com o 

arejamento de garantias e direitos pouco contemplados no passado. 67 

 A Convenção Européia dos Direitos Humanos, de 1950, previu o direito à 

assistência a advogado no processo penal. Posteriormente, preocupados com maior 

formalização de compromissos em torno dos Direitos Humanos foram aprovados 

Pactos Internacionais com a intenção de serem incorporados aos ordenamentos 

jurídicos para serem respeitados pelos Estados que aderissem às novas propostas. 

 Assim, vieram o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – em 

1966 – e o Pacto de San José da Costa Rica – em 1969 –, ambos ratificados pelo 

Brasil somente no ano de 1992. Eles contemplam direitos e garantias de defesa, 

inclusive confere aos acusados o direito de defender-se pessoalmente ou de ser 

assistido por defensor de sua escolha. Porém, somente as constituições que vieram 

depois da Proclamação da República contemplaram expressamente a defesa ampla 

como direito.    

  

1.5.1 A defesa e a história da legislação processual penal do Brasil  

 

 Quando os primeiros portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, 

vigoravam em Portugal as Ordenações Afonsinas, em homenagem ao rei Afonso V. 

Vivíamos ainda em área enormemente inóspita, repleta de plantas, animais e seres 

humanos nativos – chamados de índios pelos descobridores. Somente em 1521, as 

Ordenações Manuelinas vigoraram em terras brasileiras por força de D. Manuel I, o 

Venturoso. Ele ordenou a revisão das ordenações, tendo o processo penal sido 
                                                                                                                                                        
110 >. Acesso em 22 abril 2008.   
67  O art. 11 prescreve que todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei, em julgamento público 
no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 
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tratado no Livro V. 68 

 Formalmente, as Ordenações Manuelinas vigoraram no período das 

capitanias hereditárias69 e dos primeiros governos gerais. No entanto, no Brasil 

também tiveram vigência as determinações régias aliadas às Cartas de doação com 

força semelhante à dos forais por elas regulando a justiça local. 70 Na prática, o 

direito empregado era quase o arbítrio dos donatários, pois estes se constituíam 

como autoridade máxima dentro da própria capitania, exercendo plena autoridade 

no campo judicial e administrativo para nomear funcionários e aplicar a justiça, 

podendo até decretar a pena de morte para escravos, índios e homens livres. 

Podiam também escravizar os indígenas, obrigando-os a trabalhar na lavoura ou 

ainda enviá-los como escravos a Portugal até o limite de trinta por ano.  

 Em 1603, o rei Filipe II promulgou as Ordenações Filipinas. Elas tiveram 

como fontes de referência as Ordenações Manuelinas, a Coletânea de Duarte 

Nunes Leão e legislação extravagante. 71 Em processo penal, repetiu-se em grande 

parte o conteúdo das outras ordenações. 

 Das três ordenações foram as Filipinas que tiveram a maior aplicação no 

Brasil, principalmente após a criação do Tribunal de Relação da Bahia (em 1609). O 

sistema do processo penal ordinário das Ordenações Filipinas tinha as mesmas 

ordens e solenidades do processo civil ordinário, no que fosse adaptável, em que os 

procedimentos observavam a divisão entre públicos e particulares.   

 Com a Proclamação da Independência do Brasil, o Príncipe Regente, D. 

Pedro II, decidiu convocar a Assembléia Nacional Constituinte com o fim de elaborar 

um projeto de Constituição. O resultado foi a Carta Constitucional de 1824, que 

contemplou, no Título VI, o então chamado “Poder Judicial”, além do importante 

Título VIII, que tratava das disposições gerais e garantias dos direitos civis e 

políticos dos cidadãos brasileiros. No entanto, nenhuma disposição sobre defesa 

                                                 
68  PORTUGAL. Ordenações Manuelinas. Wikipédia. Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordena%C3%A7%C3%B5es_Manuelinas >. Acesso em: 15 maio 2008.  
69  As capitanias se consubstanciaram numa das formas de administração territorial do império 
português, uma vez que a Coroa, com recursos limitados, delegou a tarefa de colonização e 
exploração de determinadas áreas a particulares através da doação de lotes de terra, sistema 
utilizado inicialmente com sucesso na exploração das ilhas atlânticas. No Brasil este sistema ficou 
conhecido como capitanias hereditárias, tendo vigorado, sob diversas formas, durante o período 
colonial, do início do século XVI até o século XVIII, quando o sistema de hereditariedade foi extinto 
pelo Marquês de Pombal, em 1759. (cf. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitanias_do_Brasil>. Acesso 
em: 3 fev. 2008. 
70  PIERANGELI, José Henrique. Processo Penal: Evolução histórica e fontes legislativas. 2 ed. São 
Paulo: IOB Thomson, 2004, p. 60. 
71

  Ibidem, p. 59. 
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processual foi contemplada. 

 Em 1832, foi promulgado o primeiro Código de Processo Penal Brasileiro, 

obtendo a denominação de Código do Processo Criminal de Primeira Instância. Ele 

era dividido em duas partes: a primeira cuidava da organização judiciária, enquanto 

a segunda da forma do processo. E optou-se pela adoção do procedimento misto – 

meio termo entre o procedimento acusatório, então vigente na Inglaterra, e o misto, 

adotado pela França, sendo inquisitório na fase instrutória e acusatório na fase de 

julgamento.72 

 Sobre as formas de procedimentos, cabe breve comentário a orientar a 

distinção. As legislações processuais penais em todo o mundo se dividem, 

basicamente, em três formas de procedimento: o inquisitivo – também chamado de 

inquisitório –, o acusatório e o misto ou eclético.  

 No sistema inquisitivo, o órgão jurisdicional assume preponderância 

porque nele se concentram as funções de acusar, de defender e de julgar.73 Não 

existe nele o contraditório, o que lhe retira regras de liberdade processual e de 

igualdade. Há, assim, sério risco para direitos e garantias individuais, uma vez que 

há suposta imparcialidade do juiz, pois é ele quem inicia o processo, de ofício, 

recolhe as provas e profere a decisão, podendo até obter a confissão por meio de 

atos de tortura.74  

 Francesco Carrara salienta que as principais características do processo 

inquisitório eram a direção das provas feita pelo pleno arbítrio do juiz, o sigilo 

processual permanente até sua conclusão, tanto em relação aos cidadãos quanto 

em função do próprio acusado.75 

 No sistema acusatório, por sua vez, existe uma acusação formulada por 

meio da qual se busca formar no espírito do julgador a convicção da 

responsabilidade penal do acusado. O destaque aqui é que as provas são 

produzidas em uma instrução sob o pálio do contraditório, com amplitude 

assegurada e debate público entre as partes, colocadas em igualdade de direitos e 

obrigações. Além disso, as funções de acusar, defender e julgar são atribuídas a 

pessoas distintas, não sendo dada ao juiz a atribuição de iniciar o processo, e sim à 

                                                 
72  Ibidem, p. 96. 
73

  Ibidem, p. 96. 
74  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. V. 1. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 1990, 
p. 83. 
75  CARRARA, Francesco. Programa do curso de Direito Criminal. Tradução de Ricardo 
Rodrigues Gama. Campinas: LZN, 2002, p. 316.     
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parte que acusa.76 Isso ocorre, porém, sem que do juiz seja retirado o poder 

inquisitório a continuar amplo na busca da chamada verdade material.  

 Carrara diz que o sistema acusatório apresenta, em máximo grau, as 

garantias da liberdade civil aos acusados, informando que a característica principal 

desse processo é a absoluta igualdade entre acusador e acusado, a passividade do 

juiz na colheita das provas, quer da acusação, quer da defesa, e a plena publicidade 

de todo o processo.77 

 Mas há um terceiro sistema contemplado pela história da doutrina 

processual penal: o sistema misto. Francesco Carrara, destacando que dito sistema 

é o mais adequado para as nações em que o povo goza de liberdade política 

moderada, informa que ele se dá com a aplicação de algumas particularidades dos 

dois outros sistemas. Suas principais características são: no primeiro período o 

processo segue o rito inquisitório e segredo absoluto, depois a direção das 

investigações passa a ser feita por juiz chamado instrutor, ao seu arbítrio, mas em 

seguida se desenvolve oral e publicamente. 78   

 Para Carrara o processo misto pressupõe a atuação de um funcionário 

especialmente investido dos poderes de denunciar os delitos ao conhecimento da 

justiça, com ânimo de sustentar até o final os argumentos, chamado Ministério 

Público. É representante da lei e deve ostentar a imparcialidade desta, sempre em 

busca da verdade material.  

 Fernando da Costa Torinho Filho mostra também que o processo misto 

tem a primeira fase do tipo inquisitório, com investigação preliminar e instrução 

preparatória em segredo e sem qualquer contraditório, com as funções de acusar, 

defender e julgar concentradas no juiz. Depois, passa-se ao julgamento público e 

oral. As atribuições de acusar, defender e julgar são entregues a outras pessoas. 79   

 A Constituição do Império, de 1824,80 já havia contemplado algumas 

garantias processuais penais que interessavam à defesa, feitas sob influência dos 

discursos de liberdade das democracias européia e americana. Entre elas estão: a 

independência do poder judicial (art. 151), a publicidade dos atos do processo 

                                                 
76  TOURINHO FILHO, ibidem, p. 81.      
77  CARARRA, ibidem, p. 310. 
78

  Ibidem, p. 321. 
79  TOURINHO, ibidem, p. 84. 
80  BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil – de 25 de março de 1824. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao24.htm >. Acesso em: 14 maio 
2008. 
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criminal, inclusive a inquirição de testemunhas (art. 159), a inviolabilidade dos 

direitos civis e políticos dos cidadãos com base na liberdade e na segurança 

individual (art. 179), a vedação de prisão sem a chamada formação da culpa (art. 

179, VIII), previsão de prestação de fiança (art. 179, IX), a prisão somente com 

ordem escrita de autoridade legítima ou por flagrante (art. 179, X), previsão de que 

ninguém seria sentenciado senão por autoridade competente (art. 179, XI), abolição 

de açoites, tortura, marca de ferro quente e as demais penas cruéis (art. 179, XIX), 

previsão de que nenhuma pena passaria da pessoa do delinqüente, além da 

proibição de confisco de bens (art. 179, XX).    

 O Decreto de 12 de julho de 182181, assinado por D. João – Rei do Reino 

Unido de Portugal, Brasil e Algarves – regulamentava princípios e procedimentos 

sobre a liberdade de imprensa. Nele, havia regras processuais penais com previsão 

de julgamento por Conselho formado de vogais. Os crimes eram de abuso de 

liberdade de imprensa. O rito tinha similaridade com o previsto no Código de 1832 

servindo de referência para sua elaboração.  

 A Lei de 11 de setembro de 182682 determinou que as sentenças de 

decretação de pena de morte somente deveriam ser executadas pelo Imperador. 

Este tinha, pela lei, o poder de perdoar ou moderar a pena, conforme o art. 101, § 

8º, da Constituição do Império, em uma das atribuições previstas para o Poder 

Moderador. 

 A Lei de 15 de outubro de 182783 criou cargos de juiz de paz, com 

previsão de que tinha a função de conciliar partes que pretendiam demandar e 

julgar pequenas causas definidas por fixação de valor na moeda da época. Também 

era dele a incumbência de fazer custódia de bêbado durante o estado em que se 

encontrava, e evitar rixas. Em outra, de outubro de 182784, D. Pedro I regulou a 

responsabilidade dos ministros e secretários de Estado e dos conselheiros de 

Estado quando se previam penas e procedimento criminal com regras em que a 

defesa era exercida, inclusive com interrogatório, oitiva de testemunhas e 

apresentação de documentos.  

 A Lei de 23 de setembro de 182885 previa formalidades que deveriam ser 

                                                 
81  PIERANGELI, ibidem, p. 336.  
82

  Ibidem, p. 349. 
83

  Ibidem, p. 351. 
84

  Ibidem, p. 354. 
85

  Ibidem, p. 365. 
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observadas nos processos criminais e a maneira pela qual deveriam ser instruídos e 

preparados para julgamento. Lei de 22 de setembro de 182986 previa a forma a ser 

observada nos processos de réus pronunciados foragidos ou ausentes, revogando 

artigos das Ordenações então vigentes. 

 A Lei de 20 de setembro de 183087 regulamentou o abuso da liberdade 

de imprensa, prevendo os ilícitos e procedimento criminal. Nela, havia procedimento 

para eleição dos jurados, previsão para interrogatório do réu, defesa, inquirição de 

testemunhas pelo juiz, com oportunidade de perguntas pela acusação e pela 

defesa, seguida de questionário aos jurados. A sentença do juiz observava 

necessariamente as respostas dos jurados.        

 Importante documento da nossa legislação processual penal foi o Código 

de Processo Penal de 1832.88 A defesa se fazia pela produção de prova 

testemunhal e documental, além do interrogatório do acusado. Também havia 

previsão de acareação e confrontação entre testemunhas ou entre elas e o réu. 

Contudo, a atuação do advogado somente se dava na fase de julgamento, sempre 

depois da acusação. No capítulo que trata da formação da culpa havia previsão de 

que o delinquente preso deveria ser levado à presença do juiz para assistir a 

inquirição das testemunhas e ser interrogado pelo juiz, podendo contestar as 

testemunhas sem as interromper (art.142). 

 Em seguida, em se convencendo da existência do delito e de quem foi o 

seu autor, o juiz declarava, por despacho nos autos, que julgava procedente a 

queixa ou a denúncia (art. 144). Em caso de não obter o juiz pleno conhecimento do 

delito ou de indícios veementes de quem era o autor, deveria declarar, por 

despacho, que julgava improcedente a denúncia ou queixa (art. 145).  

 No julgamento feito com a presença dos jurados seguia-se o 

interrogatório (art. 259), a manifestação do advogado do acusador lendo o libelo e 

as respostas obtidas no processo de formação da culpa (art. 261), passando à oitiva 

das testemunhas do acusador com perguntas dele e depois do advogado do 

acusado (art. 262), a manifestação do advogado do réu (art. 263), oitiva das 

testemunhas do réu, inquiridas primeiro pelo advogado deste e depois pelo do 

acusador (art. 264). Havia, ainda, a fase dos debates orais, sendo primeiro a 

                                                 
86

  Ibidem, p. 366. 
87

  Ibidem, p. 368. 
88

  Ibidem, p. 124. 
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acusação e depois a defesa (art. 265). 

 Ausentes eventuais incidentes submetiam-se questionários aos jurados 

(art. 269). O resultado poderia levar à condenação, à absolvição ou à 

desclassificação para outro delito, ensejando, neste último caso, a realização de 

novo julgamento (arts. 271 a 274). Era, como se vê, um procedimento semelhante 

ao adotado pelo atual Código de Processo Penal para o júri, que vai até a sentença 

de pronúncia e concluído com outro em sessão pública e com jurados.    

 Ocorre que, já em 1841, a Lei nº. 26189 promoveu uma reforma no 

Código de Processo de 1832. Com ele surgiu nova concepção que veio a ser 

denominada de polícia judiciária, cujos órgãos passaram a ter atribuições policiais 

de prevenção, de repressão, informativas e probatórias. Entretanto, ela também 

passou a ter algumas atividades judiciárias propriamente ditas, atuando na 

formação da culpa juntamente com os juízes municipais. 90 E foram criados cargos 

de promotor diante da alteração que previa a existência de, no mínimo, um promotor 

em cada comarca.  

 Uma das importantes alterações da Lei nº. 261 previa que poderiam 

prolatar sentenças de pronúncia os chefes de polícia, juízes municipais, os 

delegados e os subdelegados. Porém, as decisões dos dois últimos deveriam 

passar por confirmação dos juízes municipais (art. 54). A formação da culpa era feita 

por eles, portanto, conforme as disposições do Regulamento nº. 120, de janeiro de 

1842.  

 O julgamento perante o Conselho de Jurados era público e oral sendo, 

por sua vez, presidido pelo juiz de direito (art. 55 e seguintes). Os debates de 

julgamento entre acusação e defesa continuavam com o mesmo rito de 

formalidades como se previa no Código de 1832.  

 O Decreto nº. 27, de 22 de agosto de 1833,91 previa uma transição: o 

julgamento dos processos anteriores à publicação do Código de Processo Penal de 

1832. O Decreto nº. 1698, de 15 de setembro de 186992, previa que o réu absolvido 

em primeira instância, sendo interposta apelação, livrar-se-ia solto por meio de 

fiança até a decisão do recurso, quando a pena fosse menor que 14 anos de prisão 

                                                 
89

  Ibidem, p. 129. 
90

  Ibidem, p. 134. Os cargos de juízes municipais vieram substituir os de juízes de paz em algumas 
competências, passando a julgar os processos por crimes de contrabando.    
91

  Ibidem, p. 385. 
92

  Ibidem, p. 405. 
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simples, 12 anos de prisão com trabalho, ou 20 anos de degredo. Há previsão ainda 

de normas de processo penal.  

    Para regulamentar a Lei 2.033, de 20 de setembro 187193, foi editado 

pela Princesa Isabel, em nome do pai e Imperador D. Pedro II, o Decreto nº. 4.824, 

de 22 de novembro de 1871. Nele se disciplinou profunda alteração na organização 

judiciária, com seções prevendo as atribuições do chefe de polícia, dos delegados e 

dos subdelegados, a competência dos juízes de direito, dos juízes municipais, juízes 

de paz, atribuições dos promotores públicos, competência e funcionamento do júri.  

 No âmbito processual, o capítulo III tratava do processo criminal com 

previsão de procedimentos para a prisão, fiança, inquérito policial, processo e 

julgamento das infrações de posturas municipais (do qual o juiz competente era o 

juiz de paz), preparo do processo nos crimes policiais, sumário da culpa e recursos. 

Até então não havia a figura do inquérito policial como instrumento feito pela polícia 

judiciária, com necessária remessa à autoridade judiciária depois de sua conclusão.  

 O Decreto nº. 848, de 189094, organizou a Justiça Federal, inclusive com 

capítulo exclusivo de organização do Supremo Tribunal Federal. Regras de 

processo penal foram estipuladas no citado Decreto para processamento dos casos 

que tramitavam na Justiça Federal, com previsão de interrogatório, prazo razoável 

para juntada de documento, além de processo de formação da culpa com libelo 

crime-acusatório, pronúncia e júri federal – com as garantias de oitiva de 

testemunhas em sessão pública –, debates entre acusação e defesa e, por fim, 

sentença final. Somente depois é que era possível a interposição de recurso.  

 Também por Decreto foram estabelecidas, em 1923, penas para a prática 

de crimes de peculato, moeda falsa e falsificação de documentos, além de previsão 

de regras de processo. Mantinha, ainda, o procedimento de formação da culpa 

presidida por juiz. Depois, passava-se à fase do júri, com todo o ritual de produção 

de provas, com o interrogatório do réu, inquirição de testemunhas pelo juiz – sendo 

facultado às partes fazerem perguntas que julgarem convenientes – debates e 

sentença final. 

 Em 1938, o Decreto-Lei nº. 167 95 regulamentou a instituição do júri com 

107 artigos. Foi editado para ser aplicado em todo o território nacional, mas 
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ressalvou a subsistência de leis estaduais de processos concernentes a atos, 

termos ou prazos que, em razão das distâncias, dificuldades de comunicação ou 

peculiaridades locais, deveriam ser por eles regulados. O procedimento criminal se 

assemelhava muito ao nosso atual Código de Processo Penal, editado no ano de 

1941, dois anos depois, portanto.           

 O CPP, ainda vigente hoje, em grande parte, foi instituído pelo Decreto-

Lei nº. 3.689, no ano de 1941. Ele e as alterações que lhe sucederam serão 

examinados ao longo do trabalho. 

 

1.6 A defesa como garantia fundamental  

 

 A definição de direitos fundamentais vem sendo amadurecida pela 

doutrina. Marcelo Campos Galuppo entende por direitos fundamentais “os direitos 

que os cidadãos precisam reciprocamente reconhecer uns aos outros, em dado 

momento histórico, se quiserem que o direito por eles produzido seja legítimo, ou 

seja, democrático.” 96 

 Para Ingo Wolfgang Sarlet,97 direitos fundamentais são as posições 

jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional 

positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em sentido 

material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera da 

disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as 

que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à 

Constituição material, mesmo sem ter assento na Constituição formal.  

 Para Sarlet, os direitos fundamentais integram a nossa Constituição, que 

é escrita, permanecendo no ápice de todo o ordenamento jurídico. E são normas de 

comando obrigatório e imediato a todas as entidades, públicas ou privadas, vez que 

estão sob o manto das cláusulas pétreas, assumindo também o caráter de 

fundamentalidade material ao mesmo tempo que a formal. Ele lembra que a 

construção da concepção dos direitos fundamentais adveio basicamente da 

vagarosa afirmação das idéias de liberdade e dignidade da pessoa humana, 

                                                 
96  GALUPPO, Marcelo Campos. O que são os direitos fundamentais? In: José Adércio Leite 
Sampaio. (Org.). Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003, p. 236.  
97  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 91. 
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influenciada por todos os ensinamentos que serviram como embrião do pensamento 

jusnaturalista, permeados pela filosofia e pela religião na Antiguidade. Para a época, 

o homem tinha direitos naturais pelo simples fato de existir.   

 Willis Santiago Guerra Filho98 expõe sua opinião sob o foco da introdução 

no ordenamento jurídico. Para ele, os direitos humanos são “pautas ético-políticas” 

ou “direitos morais”, situados em uma dimensão supra-positiva diversa da que 

consta na norma jurídica. E somente quando inserida no ordenamento, 

formalmente, é que ditos direitos passariam a ser considerados fundamentais. Ele 

destaca que a nova redação trazida pela EC nº. 45 acentuou essa diferença, 

inserindo o termo direitos humanos no texto. Isso evidencia a visão universalista dos 

direitos humanos, ao contrário dos direitos fundamentais, vez que estes são 

assentados na ordem jurídica interna.       

 Paulo Bonavides99 é enfático: “em meu modo de entender, quem diz 

direitos humanos diz direitos fundamentais, e quem diz estes diz aqueles, isto é, a 

mesma coisa.” Ressalta que numa acepção mais genérica parece aceitável o uso 

dos termos de forma indistinta, principalmente quando se está refletindo sobre a 

democracia. 

 Para dar mais clareza e precisão, entretanto, Bonavides imprime ligeira 

variação conceitual: direitos humanos seriam os direitos do homem antes de seu 

ingresso nos Códigos e nas Constituições como direito positivo e público nos 

ordenamentos nacionais; direitos fundamentais seriam os próprios direitos humanos 

levados ao estado de concretude, tornados direito positivo com a inserção no 

espaço normativo dos sistemas constitucionais.     

 Somente com a organização do Estado o homem se viu compelido a 

tecer regramentos de contenção dos comportamentos. Antes dessa organização a 

repressão aos atos tidos por delituosos se dava pela vingança privada – não 

patrocinada pelo Estado. A elevada complexidade das relações sociais fez surgir a 

necessidade de previsão sistematizada dos ilícitos penais e de sua respectiva forma 

de punir aqueles que os perpetrassem. 

 Os primeiros documentos que revelam importância pelo seu caráter de 

libertação vieram com a independência americana. A Declaração dos Direitos da 

                                                 
98  GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4 ed. São 
Paulo: RSC Editora, 2005, p. 43.    
99  BONAVIDES. Paulo. Do País Constitucional ao País Neocolonial. A derrubada da Constituição 
e a recolonização pelo golpe de Estado institucional, 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 66. 
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Virgínia teve sustentação nas idéias iluministas. E já trazia, no art. 10, a concepção 

de que aos homens devem ser conferidos alguns direitos e garantias inerentes à 

defesa:   

 

Em todos os processos por crimes capitais ou outros, todo indivíduo tem o 
direito de indagar da causa e da natureza da acusação que lhe é intentada, 
tem de ser acareado com os seus acusadores e com as testemunhas; de 
apresentar ou requerer a apresentação de testemunhas e de tudo que for a 
seu favor, de exigir processo rápido por um júri imparcial e de sua 
circunvizinhança, sem o consentimento unânime do qual ele não poderá ser 
declarado culpado. Não pode ser forçado a produzir provas contra si 
próprio; e nenhum indivíduo pode ser privado de sua liberdade, a não ser 
por um julgamento dos seus pares, em virtude da lei do país. 100   

 

O primeiro artigo já trazia que todos os homens nascem igualmente livres 

e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais dos quais não podem, 

por nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade: tais são o direito de 

gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de 

procurar obter a felicidade e a segurança. Nasciam as discussões sobre o direito 

natural como direito à existência digna do ser humano. 

 Dias depois, foi declarada a independência dos Estados Unidos, em que 

treze colônias decidiram fundar uma nação que não mais ficasse sob o jugo da 

Inglaterra, rompendo os laços políticos que os ligavam. Com isso, elaborou-se em 

1787 a Constituição – a primeira e única. Emenda posterior incluiu o Art. VI com 

expressa previsão do direito de defesa em processos penais:  

 

Em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento 
rápido e público, por um júri imparcial do Estado e distrito onde o crime 
houver sido cometido, distrito esse que será previamente estabelecido por 
lei, e de ser informado sobre a natureza e a causa da acusação; de ser 
acareado com as testemunhas de acusação; de fazer comparecer por 
meios legais testemunhas da defesa, e de ser defendido por um advogado. 
101 

 

 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 

influenciada também pelos ideais do Iluminismo e pela Independência Americana, 

consagrou a máxima de que “todo homem é tido como inocente até o momento em 

                                                 
100  Ibidem.  
101  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Constituição Federal dos Estados Unidos. Disponível em: < 
http://www.braziliantranslated.com/euacon01.html >. Acesso em: 25 junho 2008.  
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que seja declarado culpado”102. Ensaiavam-se os primeiros estatutos com esteio na 

justificação de “conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem”.103  

 Passados longos anos, vieram os conflitos mundiais. A Declaração 

Francesa foi a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, momento em 

que surgiu a denominação que procurava estabelecer nova ordem para os 

chamados direitos naturais: Direitos Humanos. 

 A Declaração Universal veio logo depois da II Grande Guerra Mundial 

com a intenção de enaltecer os princípios centrados principalmente nos valores que 

circundavam a dignidade da pessoa humana, tema já inserido no seu primeiro 

artigo: “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos”.104 Já 

sobre direito de defesa, no art. 11, § 1º, trata claramente dele:  

 

Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a 
lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as 
garantias necessárias a sua defesa.105 
 

 Seguiram-se daí os pactos internacionais106 que tiveram por escopo dar 

mais efetividade aos preceitos da Declaração Universal. Os que têm dispositivos 

expressos sobre o direito de defesa são: Convenção para a Proteção dos Direitos 

do Homem e das Liberdades Fundamentais (de 1950), Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos (de 1966), Pacto de San José da Costa Rica (de 1969), 

Convenção sobre os Direitos das Crianças (de 1989), além do Estatuto do Tribunal 

Penal Internacional (de 1998). 

  Paulo Bonavides107 tece comentários sobre a teoria dos direitos 

fundamentais elencando-os em classificação por gerações, quando atenderia à 

cronologia, mas sem que os mais novos excluam ou anulem os mais antigos. Ele 

reconhece que o termo dimensões é de ser melhor empregado ao tema, 

substituindo com vantagem lógica e qualitativa. Assim, seriam de primeira geração 

                                                 
102  DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO. Art. 9º. Disponível em: < 
www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1793.htm >, Acesso em 22 abril 2008. 
103

  Ibidem, art. 2º. 
104  DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em .: < 
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/por.htm >. Acesso em: 14 maio 2008.  
105

  Ibidem.  
106  PACTOS INTERNACIONAIS DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA E DOS DIREITOS CIVIS E 
POLÍTICOS. Disponíveis em: <http://www.cedin.com.br/050trata_pgs/trata000.htm#05>. Acesso em: 
31 jan. 2008.   
107  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ibidem, p. 561. 
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os direitos da liberdade – os direitos civis e políticos –, em que o indivíduo seria o 

titular; os de segunda geração seriam os direitos sociais, culturais e econômicos, 

bem como os direitos coletivos ou de coletividade; os direitos de terceira geração 

seriam os centrados na fraternidade e solidariedade, consubstanciados no 

desenvolvimento, na paz, no meio ambiente, na comunicação e no patrimônio 

comum da humanidade; os de quarta geração seriam os direitos relativos à 

democracia, à informação e ao pluralismo.   

 Bonavides já apregoa, com propriedade, que a quinta geração de direitos 

agrega todos os outros direitos fundamentais em torno da paz. Para o jurista, quem 

negar o direito à paz cometerá um crime contra o ser humano, devendo o Estado 

que a violar responder às outras nações.108  

 Sobre a defesa, pela divisão feita, há que defini-la como direito de 

primeira geração – ou dimensão. A defesa é oponível ao Estado, vez que 

diretamente relacionada com a liberdade da pessoa – ou das pessoas, quando 

ocorre imputação coletiva. É um direito de resistência, bem demonstrada quando 

exercitada no processo penal em que o acusado luta para evitar a pretensão do 

Estado em obter uma decisão condenatória. Por certo, nos dois sentidos atribuídos 

ao termo, a defesa pode levar alguém à manutenção da vida – como no caso da 

legítima defesa – ou à liberdade – como na hipótese em que o réu consegue conter 

o Estado no processo que poderia levá-lo ao cárcere.   

 J. J. Gomes Canotilho109 lembra que a primeira função dos direitos 

fundamentais – sobretudo dos direitos, liberdades e garantias – é a defesa da 

pessoa humana e da sua dignidade perante os poderes do Estado, cumprindo, 

portanto, a função de direitos de defesa dos cidadãos sob perspectiva dupla: 

constituem normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo as 

ingerências na esfera jurídica individual; e implicam o poder de exercer 

positivamente direitos fundamentais – de liberdade positiva –, além de poder exigir 

omissões do poder público para evitar agressões por parte deles.     

 A incorporação dos tratados internacionais no Brasil foi feita por uma 

porta de natureza constitucional: o § 2º do art. 5º da CF. Por ela os direitos e 

garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 

                                                 
108  BONAVIDES, Paulo. Jurista ressalta o direito à paz. Jornal Diário do Nordeste. Disponível em: 
<http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=433578>. Acesso em: 31 jan. 2008. 
109  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional: e Teoria da Constituição. 7 ed. 
Coimbra: Almedina, 2007, p. 407. 
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dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte. Mas a própria Constituição fixou regras formais 

necessárias para a adesão com participação do Poder Executivo e do Legislativo.  

 Uma inovação trazida pela EC nº. 45 acabou por criar uma exigência de 

forma própria para que os pactos internacionais tenham recepção com força de 

norma constitucional: os tratados 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. Ou seja, ratifica a posição de que os tratados que não 

observarem a forma prevista na Constituição para aprovação de Emenda 

Constitucional terá recepção como norma com a mesma hierarquia de lei ordinária. 

 Assim, a resposta não pode ser outra: a defesa é um direito fundamental. 

No entanto, pode ser ainda uma garantia de liberdade e de dignidade. A primeira 

quando o processo pode levar o acusado à prisão; a segunda quando não leva à 

prisão, mas a rótulos que a sociedade abomina, a exemplo dos termos condenado e 

criminoso.    

 Como direito fundamental surge a indagação quanto ao direito à 

individualidade. John Stuart Mill salienta que a pessoa é quem tem mais interesse 

em seu bem-estar. O interesse que qualquer outra pessoa possa ter no outro é 

superficial se comparado com o próprio interesse em si mesmo, ressalvados os 

casos excepcionais de relação interpessoal extrema.110   

 Para Mill, se as pessoas têm direito, no que quer que interesse apenas a 

elas próprias, de agir como lhes parecer melhor a seu próprio risco, devem ser 

igualmente livres para consultar uma ou outra sobre o que é adequado a ser feito.111 

A sociedade não teria legitimação de interferir na vida de um único membro se não 

fosse para impedir o mal que ele possa praticar contra os outros. 

 Assim, a defesa de cada um é sagrada e interessa mais ao indivíduo  que 

à própria sociedade. O réu pode sofrer as conseqüências de uma condenação que 

pode ser até a privação da liberdade; a sociedade tem o interesse de ver realizado 

um julgamento justo, a servir de padrão de atuação do Estado a ser adotado em 

casos similares. Não agindo assim, qualquer um pode sofrer injustiça, até mesmo 

aqueles avessos à aplicação dos princípios constitucionais em processos.  

                                                 
110  MILL, John Stuart, ibidem, p. 109.   
111

  Ibidem, p. 137. 
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1.7 Tipos de defesa 

 

 Tem-se, na maioria dos países ocidentais, o entendimento de que a 

defesa no processo penal é subdividida em defesa técnica, exercida por defensor 

legalmente habilitado, e autodefesa, modalidade que é feita pelo próprio acusado no 

processo. Em verdade, a ampla defesa, como exercício de atividades no processo, 

é o gênero do qual a autodefesa e a defesa técnica são espécies.  

 

1.7.1 Defesa técnica 

 

 Por defesa técnica entende-se aquela feita no processo penal 

exclusivamente por atuação de advogado regularmente inscrito para o exercício da 

profissão. O advogado atua representando os interesses de quem está sendo 

processado, sendo considerado pela CF indispensável à administração da justiça 

(art. 133). A indicação é feita perante o juiz que, na ausência, anunciará a 

possibilidade de convocação de um defensor público para o encargo.  

 A defesa técnica é tida pela doutrina como indisponível por ser 

imprescindível à efetividade do princípio do contraditório. Almeja-se no processo o 

equilíbrio entre a acusação e a defesa no que tange à disponibilidade de 

instrumentos para construção das teses. É a chamada condição de paridade de 

armas,112 expressão que encontra guarida no princípio da igualdade – em que se 

quer garantir a igualdade de oportunidades às partes no processo. 

 Luiz Flávio Gomes113 assevera, na mesma linha, que a capacidade 

postulatória é da essência da defesa técnica por ser inerente aos advogados. Com 

isso pressupõe-se que eles têm conhecimento técnico capaz de assegurar a 

eficácia da igualdade no processo com o órgão acusatório – em geral, um 

representante do Ministério Público, presumível portador de conhecimento 

específico em atuação acusatória processual penal. Em regra, o acusado não é 

habilitado ao ponto de optar pela dispensa do causídico.  

 Pelo nosso sistema processual penal há uma exceção que admite que o 
                                                 
112  GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Ibidem. Esta expressão também é lembrada por Francisco 
Gérson Marques de Lima, op. cit., p. 189. 
113  PIOVESAN, Flávia e GOMES, Luiz Flávio. O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 
Humanos e o Direito Brasileiro. São Paulo: RT, 2000, p. 218. 
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próprio acusado faça sua defesa pessoalmente: quando ele é habilitado para tanto. 

Ou seja, todo aquele que for advogado regularmente inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil e que esteja sendo acusado em processo penal pode elaborar 

sua própria defesa, também chamada de defesa técnica.  

 O CPP, já na sua edição de 1941, veio com a expressa exigência da 

figura do advogado na atuação da defesa, apregoando que nenhum acusado, ainda 

que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. A ausência da 

nomeação de defensor ao réu presente enseja a irremediável nulidade do processo, 

classificada como absoluta, podendo o juiz assim declarar por sua própria iniciativa 

e em qualquer fase do processo, acarretando a necessária repetição de todos os 

atos contaminados pelo vício.114  

 Há argumentos chamados à evidência de senso comum, que manifesta 

inolvidável importância na defesa técnica: o processo, como conjunto de atos 

técnicos, é demasiadamente complexo para um leigo e não prescinde de 

conhecimento específico. A experiência na prática forense tem sua indiscutível 

importância para que se evitem enganos que possam prejudicar a própria atuação 

defensiva. 

 Por certo, a qualidade da defesa técnica depende de fatores processuais 

e extraprocessuais. A prova colhida é fundamental, pois o mais qualificado 

advogado não teria como, tecnicamente, evitar uma condenação se os elementos 

probatórios existentes no processo levassem, necessariamente, a um seguro juízo 

condenatório. Por outro lado, a preparação intelectual do advogado aliada à 

experiência na atividade forense viabiliza maior possibilidade de obtenção de 

melhores resultados.115  

 Luigi Ferrajoli116 enfatiza que a defesa consiste precisamente no 

contraditório entre hipótese de acusação e hipótese de defesa e entre as 

respectivas provas e contraprovas. A perfeita igualdade das partes é essencial para 

que a disputa se desenvolva lealmente. Afirma ainda que a defesa técnica 

obrigatória não  constitui uma obrigação para o imputado, mas sim um direito seu a 
                                                 
114  Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou súmula em sessão plenária ocorrida em 
dezembro de 1969, com a seguinte redação: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade 
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” 
115  Neste ponto, muitas vezes há incidentes processuais que a defesa promove que dão efeitos 
esperados.  
116

  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer 
Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 564.   
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que pode livremente renunciar para que surja para o Estado a obrigação de fornecer 

um defensor gratuito em caso de falta de condições de pagamento.117  

 Antônio Scarance Fernandes118 preconiza que, para ser ampla como 

exige o texto constitucional, a defesa técnica apresenta-se no processo penal como 

defesa necessária, indeclinável, plena e efetiva. O autor entende que o advogado 

será necessário para equilibrar a defesa com a acusação, uma vez que esta, em 

regra, é feita por membros do Ministério Público altamente qualificados, além de 

contarem com polícia técnica especializada em investigação criminal.       

 Assim, é facultado ao acusado constituir advogado de sua confiança. 

Caso não o faça, o juiz deve obrigatoriamente nomear um defensor para o exclusivo 

patrocínio da defesa, podendo ser defensor público em caso de declaração de que 

inexiste, para o acusado, a possibilidade de remunerar o causídico. 119 

 Mas Scarance destaca que o réu não pode renunciar à defesa. Não se 

pode dela declinar, portanto. Tal regra está assim na Constituição Italiana: “Art. 24, § 

2º. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.” 120 Sobre a 

efetividade da defesa, o autor salienta a imperiosa necessidade de ser 

fundamentada, mesmo se feita por defensor público ou dativo. A falta de defesa 

adequada pode levar à anulação do processo. 

 O direito do acusado de indicar defensor deve ser respeitado, salvo nos 

casos em que o indicado for negligente em qualquer das fases obrigatórias do 

processo. Neste caso, o juiz faculta a indicação de outro defensor, podendo nomear 

outro em caso de inércia do réu. Carnelutti121 referiu que “as pessoas enxergam ao 

advogado como um técnico, ao qual se pede uma obra, que quem solicita não seria 

capaz de realizar sozinho.” Para ele, o preso é, essencialmente, um necessitado e o 

próprio nome do advogado soa como um pedido de ajuda: advocatus, vocatus ad, 

chamado a socorrer.   

 Francesco Carnelutti refere-se ao contraditório como um duelo que serve 

ao juiz para superar eventual dúvida instalada no processo. As armas de que se 

utilizam a acusação e a defesa são as razões, ambos dotados de parcialidade para 

                                                 
117

  Ibidem, p. 565. 
118  FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. São Paulo: RT, 2005, p. 284. 
119  A assistência judiciária gratuita é direito previsto na Constituição de 1988, Art. 5º, LXXIV. 
120  FERNANDES, ibidem, p. 286. 
121  CARNELUTTI, Francesco. As Misérias do Processo Penal. Tradução de Isabela Cristina Sierra.  
Sorocaba: Minelli, 2006, p. 25. 
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que o juiz se mantenha afastado em posição de neutralidade em relação a eles.122          

 Fernando de Almeida Pedroso123 entende que a defesa pode ser 

compreendida tanto no sentido subjetivo quanto no objetivo. O primeiro seria a 

faculdade de contrariar a ação penal e o que nela se deduz, em abstrato; a segunda 

seria a defesa efetiva exercida no processo, em concreto. Sobre tipos de defesa, diz 

que ela pode ser pessoal, quando o próprio réu conduz fatos e elementos que 

possam favorecê-lo participando dos atos ativamente, diferentemente da 

autodefesa, que só seria definida quando o acusado tem habilitação para atuar 

como advogado, fazendo sua própria defesa técnico-jurídica. A defesa pessoal 

exigiria a nomeação de advogado para que fosse garantida a defesa técnica.   

 Além disso, o autor ressalta que a defesa pessoal seria inadequada, uma 

vez que o acusado não habilitado para advocacia correria os riscos pela falta de 

conhecimento das particularidades do processo e conseqüências jurídicas de seus 

atos. Seria a defesa técnica o reflexo da própria capacidade postulatória emitido do 

processo civil para a órbita do processo penal.  

 Não parece adequada a distinção entre defesa pessoal e autodefesa. O 

vernáculo orienta sobre o segundo termo uma indiscutível amplitude do conceito a 

que o processo penal dos EUA se referem como self.124 Ademais, a palavra auto já 

traduz, de senso comum, o significado das expressões “por si próprio” ou “de si 

mesmo”.  

 José Barcelos de Souza125 opta por classificar a defesa penal em sentido 

estrito e amplo. Pela primeira, a defesa consiste em alegações, escritas ou orais, 

como, e. g., as alegações preliminares – a também chamada defesa prévia –, as 

alegações finais escritas ou as produzidas oralmente nos debates em audiência, 

inclusive do júri, pelo defensor do réu, atos privativos do advogado inscrito na 

Ordem dos Advogados do Brasil; pela segunda, tudo o que o defensor, o procurador 

ou o próprio réu pratica no curso do processo em favor de sua defesa constitui ato 

de defesa no sentido mais amplo.  

 Ele distingue a defesa em direta, a chamada defesa de mérito, isto é, a 

feita diretamente contra o pedido consubstanciado na denúncia ou queixa, e a 

                                                 
122

  Ibidem, p. 40. 
123  PEDROSO, ibidem, p. 35.   
124  Exemplo disso, importante não olvidar, é que a expressão “legítima defesa” tem a tradução 
inglesa self defense, ou seja, a defesa de si mesmo, ou autodefesa.  
125  SOUZA,José Barcelos de. A defesa na polícia e em juízo – Teoria e prática do processo penal. 6 
ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 1.  
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indireta, em que o mérito é atingido indiretamente. Para esta última, o autor dá os 

exemplos da prescrição e decadência – de cunho material, conhecidas por meio de 

questionamento preliminar e prejudicial do mérito, extinguindo o processo. Outras 

são as de cunho processual, em que se procura a extinção da relação processual 

com a prática de atos intuitivamente peremptórios ou dilatórios, ou exame de 

elementos essenciais como os pressupostos processuais e as condições da ação.      

 José Barcelos de Souza lembra ainda que direito de defesa garantido 

pela Constituição engloba muitos atos, inclusive distintos do mérito da causa. São 

desde meros requerimentos até impugnações mais complexas, recursos, 

procedimentos incidentais, recursos em geral, dentre outros. Além disso, também 

não esquece o autor que o inquérito policial – como procedimento composto de 

conjunto de atos administrativos preparatórios da ação penal – contém momentos 

em que a defesa deve ser exercida em toda a sua plenitude, a exemplo das provas 

que são nele produzidas e não são repetidas em juízo, e terão forte impacto na 

sentença final. É o caso de perícia em vestígios de acidentes de trânsito. 126 

 Francesco Carrara127, comentando sobre a necessidade de defesa 

técnica do réu revel, enfatiza que o Estado deve exercer indistintamente o direito de 

todos, quando do exercício do magistério penal. Ele deve defender os homens 

honestos contra os culpados, punindo estes últimos; também deve defender os 

homens honestos contra acusações injustas; mas deve ainda defender os próprios 

culpados contra o zelo exagerado dos agentes do poder quando estes pretenderem 

fazer recair sobre os ombros do réu pena mais severa que a desejada pela lei.   

 Assim, a defesa técnica não prescinde de profissional habilitado para o 

seu exercício, ficando o réu, se quiser, numa função de assistência, prestando as 

informações importantes e necessárias para sua defesa. O defensor não é parte 

nem sujeito processual, nem, tampouco, substituto processual, agindo apenas como 

um representante técnico da parte, podendo, pela posição majoritária da doutrina, 

exercitar a defesa mesmo contra a vontade do réu, já que o direito de defesa é 

indisponível. 128   

                                                 
126

  Ibidem, p. 2. 
127  CARRARA, ibidem, p. 352.  
128  MOREIRA, Rômulo de Andrade, Direito ao Devido Processo Legal. SCHMITT, Ricardo Augusto 
(Org.). Princípios Penais Constitucionais – Direito e Processo Penal à luz da Constituição Federal. 
Salvador: Podium, 2007, p. 130.  



57 

 

 Víctor Moreno Catena129 é preciso quando assevera que “el defensor 

interviene en el proceso com la finalidad de conseguir la absolución de su 

defendido, poniendo a disposición de este objetivo todos sus conocimientos 

jurídicos.” Já Valdir Sznick130 entende que a defesa técnica tem, de início, a função 

de evitar o erro judiciário, assim como também o têm o magistrado e o membro do 

Ministério Público. Chega a defender que é impossível exercer a justiça sem a 

presença do defensor. Mas aponta três características: a defesa deve ser plena 

(ininterrupta), perdurando por todo o transcurso do processo – inclusive no recurso; 

a defesa deve ser real (efetiva), em que a atuação do defensor não pode ser 

deficiente por apatia; a defesa é irrenunciável, pois nenhum réu pode abrir mão 

dela, considerando que há um interesse público inerente a esse direito como 

garantia da justiça, interesse da sociedade.       

 

1.7.2 Autodefesa 

 

 O vernáculo deve necessariamente ser utilizado para conceituar o que se 

propõe nominar de autodefesa processual penal plena. Para Aurélio Buarque de 

Hollanda Ferreira,131 autodefesa tem como significado a defesa de um direito feita 

pelo seu titular, enquanto o termo plena é adjetivo que traduz a idéia de cheio, 

completo, inteiro, perfeito.  

 Para confrontar os termos plena e ampla – de ampla defesa132 –, é de 

boa índole reportar o significado da última. Ampla é, para Aurélio Buarque, portanto, 

espaçoso, extenso, dilatado, desafogado. Vê-se que os significados não se 

confundem, pois o que é pleno parece ser de maior completude. O que é amplo não 

é, necessariamente, completo. Assim, o que é pleno demonstra ser mais perfeito, ou 

mais próximo do que se pretende conceituar como algo que busca uma almejada 

perfeição.  

 Para distinguir ampla defesa de plenitude de defesa, lúcida é a referência 

                                                 
129  CATENA, Víctor Moreno. Derecho Procesal Penal. Madrid: Ed. Colex, 1999, p. 143.    
130  SZNICK, Valdir. Princípios de defesa na Constituição. São Paulo. IGLU Editora, 2002, p.124. 
131  FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Eletrônico Aurélio: com corretor 
ortográfico. Curitiba: Editora Positivo, 2004, CD-ROM. 
132   A CF optou pelo termo ampla defesa, podendo ser encontrado em diversos textos: art. 5º, LV, no 
art. 41, § 1º, II e III, no art. 55, §§ 2º e 3º, no art. 93, II, d, e VIII, no art. 103-B, § 4º, III, no art. 128, § 
5º, I, b, no art. 130-A, § 2º, III e no art. 247, parágrafo único.     
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feita por Guilherme de Souza Nucci133, em que informa que “os vocábulos são 

diversos e também o seu sentido: amplo quer dizer vasto, largo, muito grande, rico, 

abundante copioso; pleno significa repleto, completo, absoluto, cabal, perfeito. O 

segundo é, evidentemente, mais forte que o primeiro.” Dito autor exemplifica a 

plenitude de defesa com situações práticas, mas sem considerar a possibilidade de 

autodefesa. Pela ampla defesa há a possibilidade de o réu se defender sem sofrer 

limitações indevidas, quer pela parte contrária, quer pelo Estado-juiz. Já pela 

plenitude de defesa garante-se uma defesa irretocável, sem qualquer arranhão, 

calcada na perfeição, dentro da natural limitação humana.  

 Nucci134 destaca que a vontade do constituinte foi, de fato, distinguir a 

ampla defesa da plenitude de defesa, aplicando a última no cenário do júri, quando 

a oralidade assume papel essencial e a imediatidade é crucial, uma vez que a 

decisão é dos juízes leigos, que decidem por íntima convicção, sem necessidade de 

motivação. Isto faz requerer um destaque especial para o réu, com alargamento das 

possibilidades de defesa. Já na parte da instrução criminal, Nucci assevera que é 

adotado o termo ampla defesa. Portanto, no júri a ampla defesa precisa de um 

toque a mais: além de ampla, deve ser plena. 

 Enfatiza Nucci que “júri sem defesa plena não é um tribunal justo e, 

assim, não sendo, jamais será uma garantia ao homem.” Para ele, a plenitude de 

defesa é característica expressiva e essencial da própria instituição. Diferentemente 

da defesa técnica, a autodefesa é disponível, ou seja, pode o réu abrir mão de 

exercê-la sem qualquer prejuízo processual imediato. Cabe à defesa o juízo da 

conveniência, portanto.   

 Os grandes processualistas da doutrina processual penal brasileira 

entendem que a autodefesa – no processo penal – abrange, em suma, tão somente 

o direito de estar presente aos atos do processo e o direito ao interrogatório135, 

considerado um dos seus meios mais eficazes.  

 Ainda pela doutrina pátria, a participação pessoal do réu no contraditório 

e nos debates não ensejam a permissão de manifestação verbal. Eventual 
                                                 
133  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, ibidem, p. 80. 
134  NUCCI, Guilherme de Souza. Ampla defesa e plenitude de defesa no Tribunal do Júri. Boletim do 
Instituto Manoel Pedro Pimentel. Centro de Estudos Penais e Criminológicos. Ano V, n. 22, Junho-
Julho-Agosto de 2003, p. 09-11.  
135  É interrogatório um ato processual presidido pelo juiz em que o réu é qualificado e auscultado 
sobre dados pessoais e sobre os fatos narrados na denúncia criminal. O silêncio do réu não 
importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Pelo CPP, é feito com 
observância dos art. 185 e seguintes.   
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manifestação somente é permitida no próprio interrogatório, momento em que há 

livre direito de expressão do processado, inclusive podendo articular fatos e 

circunstâncias que não correspondem à verdade. Desse modo, temos como 

obrigatória a participação do advogado no processo penal, na atuação como 

defensor, agindo como procurador ou representante da parte – aqui, o próprio réu.   

 Júlio Fabbrini Mirabete136 constata essa evidência quando relata que  

 

A defesa técnica obrigatória é complementada pela autodefesa, que pode 
se desenvolver ao seu lado no processo. Essa autodefesa do acusado, que 
é facultativa, consiste na participação do réu em quase todos os atos do 
processo, inclusive com a possibilidade de apresentar alegações, como no 
interrogatório. Pode ela, inclusive, transbordar para o campo de atividades 
essencialmente postulatórias, citando-se como exemplo a manifestação do 
réu do desejo de apelar da sentença condenatória, que torna efetivo o 
recurso.    
  

Ele menciona que, por faltar capacidade para o exercício do jus 

postulandi (capacidade postulatória) à parte (acusado), é necessário suprir tal 

deficiência com a outorga de procuração (mandato) ao advogado que, além de 

representar o cliente do processo, atua para que a tutela jurisdicional seja prestada 

com acerto e justiça.  

Ada Pellegrini Grinover doutrina que o réu, sujeito da defesa, não tem 

obrigação nem dever de fornecer elementos de prova que o prejudiquem. Pode 

calar-se ou até mentir. E lembra ainda:  

 

O retorno ao direito ao silêncio, em todo seu vigor, sem atribuir-lhe 
nenhuma conseqüência desfavorável, é uma exigência não só de justiça, 
mas sobretudo de liberdade. O único prejuízo que do silêncio pode advir ao 
réu é o de não utilizar a faculdade de autodefesa que se lhe abre através 
do interrogatório. Mas quanto ao uso desta faculdade, o único árbitro há de 
ser a sua consciência, cuja liberdade há de ser garantida em um dos 
momentos mais dramáticos para a vida de um homem e mais delicado para 
a tutela de sua dignidade.137  
 

Fernando da Costa Tourinho Filho138 diz que a autodefesa ocorre quando 

a defesa é levada a cabo pelo próprio imputado. E confirma a posição da doutrina 

majorante: “se o imputado não for profissionalmente habilitado, não é possível a 

                                                 
136  MIRABETE, ibidem, p. 337. Ele ressalta que o advogado exerce um munus público, sendo até, 
por dispositivo constitucional, indispensável à administração da justiça (Art. 133 da CF).   
137  GRINOVER, Ada Pelegrini. O processo em sua unidade. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 111. 
138  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Vol. 2. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 
1997, p. 473.  
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autodefesa”. E declara sua opção pela restrição da autodefesa – a que atribui o 

significado de defesa material – às manifestações do imputado, quando pode 

abster-se de responder as perguntas que lhe forem formuladas pelo juiz, no 

interrogatório.   

 E verbera, enaltecendo a defesa técnica:  

 

O caráter público da defesa acentua-se mais ainda, se se atentar para a 
circunstância de que o atual sistema legal exige a defesa profissional, a 
defesa técnica, ou seja, assumida por quem tenha habilitação técnica. 
Ainda que o imputado a recuse, não pode o juiz atendê-lo, pois, se o fizer, 
isto é, se permitir que o próprio réu se defenda, sem qualquer preparação 
científica, haverá a degradação da tutela profissional.139 

 

 Fernando Capez140 também segue a linha corrente, consignando que:  

 

A ampla defesa de que fala  o texto constitucional desdobra-se em dois 
aspectos: a defesa técnica, exercida por profissional habilitado 
(indispensável – CPP, art. 261), e a autodefesa, desempenhada pela 
própria parte (dispensável a critério do acusado), e que se manifesta no 
interrogatório, no direito de audiência com o juiz (comparecimento em 
juízo), na possibilidade de interpor, por si, recurso etc.    
 

Guilherme de Souza Nucci141 faz distinção entre ampla defesa e 

plenitude da defesa, tema tratado na seção do conceito. Porém, não faz nenhuma 

referência à autodefesa, deixando claro em exemplo que a ampla defesa abrange 

diversos direitos exclusivos do réu, como no caso de ajuizamento de revisão 

criminal – o que é vedado à acusação –, e a verificação da eficiência da defesa pelo 

magistrado com possibilidade de substituição do causídico quando necessário. 

Antônio Scarance Fernandes142, por sua vez, defende que a autodefesa 

se manifesta no processo de várias formas: direito de audiência, direito de presença 

e direito a postular pessoalmente. A primeira seria através do interrogatório (tido 

como o momento adequado para o acusado, em contato direito com o juiz, trazer 

sua versão sobre o fato da imputação; o segundo garantiria ao acusado a 

oportunidade de acompanhar os atos de instrução ao lado do seu defensor, 

auxiliando-o na realização da defesa.  

 Quanto ao direito do réu postular pessoalmente – em sua própria defesa, 

                                                 
139  Ibidem, p. 471 
140  CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 153.  
141  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, ibidem, p. 80. 
142  FERNANDES, ibidem, p. 293-294. 
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Scarance se refere aos exemplos da interposição de recursos, impetração de 

habeas corpus, formulação de pedidos no juízo da execução penal, como o pedido 

para progressão de regime de pena. Nesse sentido, segue a doutrina adotada no 

Brasil, atualmente.   

 Luiz Flávio Gomes, fazendo referência às garantias mínimas do devido 

processo criminal, considera a autodefesa uma garantia e informa que ela pode ser 

observada com o direito de audiência (sobretudo no ato do interrogatório), o direito 

a intérprete ou tradutor, o direito de presença nos atos processuais (que envolve o 

direito de confronto com testemunhas e vítimas), o direito de participação no 

contraditório (colheita de provas, por reperguntas), o direito de comunicação livre e 

reservada com o seu defensor, além do direito de postulação pessoal (exercido 

quando da interposição de alguns recursos processuais – Código de Processo 

Penal, art. 584 e 598 –, impetrar habeas corpus e propor revisão criminal, conforme 

autoriza o art. 633 do mesmo Código.143  

 Flávio Gomes é categórico sobre a atuação processual:  

 

Em sistemas jurídicos como o brasileiro o acusado não pode pessoalmente 
fazer reperguntas às testemunhas ou vítimas, salvo se conta com 
habilitação técnica, mas poderá fazê-lo por intermédio do seu defensor, daí 
a relevância não só da sua presença física no ato processual, senão 
sobretudo do direito de se comunicar livremente e em particular com 
aquele.

144
     

 

Grinover et al 145 também entendem que a autodefesa se compõe de dois 

aspectos a serem escrupulosamente observados: o direito de audiência e o direito 

de presença. Pelo primeiro, o acusado pode influir no convencimento do juiz através 

do interrogatório. Pelo segundo, pode o acusado acompanhar os acontecimentos do 

processo, sob o pálio da oralidade, perante o juiz. Ditos autores destacam as várias 

nulidades ocorridas quando a falta de defesa no processo penal prejudica o 

acusado. E citam súmula do Supremo Tribunal Federal para lembrar que a nulidade 

só ocorre se houver, de fato, comprovado prejuízo. 146 

                                                 
143  PIOVESAN, Flávia e GOMES, Luiz Flávio (Coordenadores). O Sistema Interamericano de 
proteção dos Direitos Humanos e o Direito brasileiro. São Paulo: RT, 2000, p. 213.  
144

  Ibidem, p. 216. 
145  GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. As nulidades no processo penal. São Paulo: RT, 7 ed. 2001, 
p. 77. 
146  BRASIL. Supremo Tribunal Federal, súmula 523: “No processo penal, a falta de defesa constitui 
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo.” 
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 José Barcelos de Souza147, examinando o princípio da amplitude de 

defesa, vê na autodefesa a oportunidade de estar o réu presente aos atos da 

instrução criminal. Lembra que a presença pode ser de grande utilidade, pois 

esclarecimentos e informações que podem ser por ele prestadas – especialmente 

na inquirição de testemunhas – servirão de orientação para a tática de defensiva. 

Porém, ressalta que a presença do defensor é indispensável, sob penal de nulidade. 

E Valdir Sznick148 categoriza: “Em nosso direito, a autodefesa exercida pelo réu, 

quando leiga, é nula, por não atender ao princípio da ampla defesa”.    

 E a jurisprudência acompanha a doutrina. O Supremo Tribunal Federal, 

em decisão recente, proferida em agosto de 2007 pela Segunda Turma – à 

unanimidade –, cuja relatoria foi do Ministro Cezar Peluso, confirmou que, em 

essência, a autodefesa consubstancia-se nos direitos de audiência e de presença 

ou participação do acusado. A atuação deste último seria pessoal, sobretudo no ato 

do interrogatório, quando oferece ele sua versão dos fatos ou invoca o direito ao 

silêncio, podendo, nesta ocasião, por si próprio, solicitar a produção de provas. 149
 

 O argentino Raúl Washington Ábalos150 diz que a doutrina de seu país 

tem sustentado que a autodefesa técnica – aquela feita quando o réu é advogado – 

não se mostra conveniente porque se encontra numa relação de inferioridade 

psicológica com relação ao Ministério Público, diminuindo a eficácia do direito de 

defesa. Para ele, “el temor, la timidez, la inseguridad por la suerte del proceso, son 

argumentos que también se esgrimen para negar la posibilidad a que el imputado se 

defienda técnicamente.”  

 Mas o autor lembra que não se deve desconhecer que o direito de defesa 

é um direito subjetivo público individual. E, por isso, o Estado agiria de forma 

arbitrária se pretendesse modificar a vontade individual do imputado. Assim, dita 

vontade deve ser aceita se sua defesa se revela eficaz. Cita, no entanto, duas 

condições para aceitação da autodefesa: que o imputado, ao defender-se, não 

prejudique a eficácia da defesa e que a autodefesa não deve obstar o normal 

desenvolvimento do processo.151     

                                                 
147  SOUZA, ibidem, p. 26. 
148  SZNICK, ibidem, p. 123. 
149  BRASIL. Supremo Tribunal Federal – Segunda Turma, HC 88.914 /SP, Min. Cezar Peluso, 
julgamento: 14 de agosto de 2007, DJ 05.10.2007, p. 37. 
150  ÁBALOS, Raúl Washington. Derecho Procesal Penal. 2.ed. Tomo II. Mendonza: Jurídicas Cuyo, 
2007, p. 217. 
151

  Ibidem, p. 218. 
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1.8 Ampla defesa e plena defesa: aproximações e distanciamentos 

 

 Cabe analisar as peculiares entre ampla defesa e plena defesa. Como já 

foi visto, o termo plena reluz a idéia de algo cheio, completo, inteiro, representando 

maior completude – ou maior força – em relação ao termo ampla. Pode mensurar 

que nem tudo que amplo é pleno, mas tudo o que é pleno é amplo. Na semântica, 

no entanto, de senso comum, os termos ampla e pleno refletem a idéia do que é 

vasto, abrangente, extenso, sem restrições – exemplo disso está no caso de amplos 

poderes conferidos por alguém em mandato a outrem.    

 A CF admite a coexistência dos dois termos – ampla e pleno – no mesmo 

art. 5º: no inciso LV é preconizada a regra de que aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; na letra “a” do inciso 

XXXVIII grafou-se o dispositivo de que é reconhecida a instituição do júri, com a 

organização que lhe der a lei, assegurada a plenitude de defesa.152  

 Pontes de Miranda153, comentando a Constituição de 1946, discorreu 

sobre a plenitude de defesa dizendo que ela compreende “as medidas, meios e 

recursos de que cogita, noutros lugares, a Constituição, bem como o que é 

essencial à imparcialidade do tribunal popular.” Como exemplo, salientou “o 

impedimento dos inimigos capitais e dos amigos íntimos dos acusados”.  

 Assevera Uadi Lammêgo Bulos154 que a plenitude de defesa assenta-se 

na possibilidade de o acusado se opor ao que contra ele se afirma, tratando-se de 

uma variante do princípio da ampla defesa. Marcos Antônio Santos Bandeira155, por 

sua vez, ressalta que a defesa no tribunal do júri deve ser a mais completa possível, 

dando como exemplo dessa amplitude algumas situações correntes na doutrina 

processual penal e na jurisprudência: inclusão pelo juiz-presidente do júri de quesito 

tomando como fonte o interrogatório do acusado mesmo que seja tese antagônica 

                                                 
152  Além da Constituição vigente, a Constituição Federal de 1946 também previu expressamente a 
plenitude de defesa como garantia no julgamento pelo júri. Mas o CPP – norma legal que regula 
detalhadamente o processo dos crimes da competência do tribunal do júri – não faz qualquer 
referência à condição de plenitude.   
153  MIRANDA, Pontes. Ibidem, p. 333.   
154  BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 197.  
155  BANDEIRA, Marcos Antônio Santos. Tribunal do Júri: uma leitura Constitucional e atual. 
Princípios Penais Constitucionais: Direito e Processo Penal à Luz da Constituição Federal. 
Salvador: Jus Podium, 2007, p. 475.      
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em relação à tese da defesa técnica; a declaração pelo juiz de deficiência do réu em 

plenário156; constatação de comprometimento da defesa efetiva quando um único 

defensor promove a defesa de mais de um réu, com teses conflitantes ou 

colidentes; possibilidade conferida à defesa de apresentar mais de uma tese, 

mesmo que incompatíveis; vedação de provas ilícitas apresentadas pela acusação e 

aceitação delas pelo réu quando necessárias para provar sua inocência. 

 Adriano Marrey inclui entre as possibilidades de externação da plenitude 

de defesa a contradição no júri entre a palavra do réu e do advogado. Narra que 

pode o acusado negar a autoria, mas tal fato não vincula seu defensor, uma vez que 

este, verificando que os autos não permitem a sustentação da tese escolhida pelo 

réu, pode optar por outra tese que leve à condenação com pena menos grave. Com 

isto, não haverá violação da ordem ética na conduta do defensor, pois no exercício 

do munus da defesa deve verificar o que mais convenha ao seu cliente, obtendo 

larga margem de independência para este fim. 157  

 Elaine Borges Ribeiro dos Santos158 entende que há uma diferença 

enorme entre ampla defesa e plenitude de defesa, sendo a última muito mais ampla 

e complexa. Para ela, a explicação é simples: a plenitude de defesa é admitida 

somente no Tribunal do Júri, pois é usada para conscientizar os jurados. E os juízes 

de fato não decidem por livre convicção, e, sim, por íntima convicção, sem 

fundamentar de forma secreta e respondendo somente perante a consciência de 

cada um. No Júri, pela plenitude de defesa, o defensor poderá usar de todos os 

argumentos lícitos para convencer os jurados.  

 De fato, no júri o jurado é quem decide a causa. Isto faz dele um 

personagem importante, em quem recaem as atenções dos defensores do réu, tanto 

com relação à vida pessoal e profissional quanto a outros fatores que possam 

influenciar na convicção sobre os fatos do processo e o juízo de reprovabilidade, 

necessariamente externados no instante da votação dos quesitos elaborados pelo 

juiz-presidente do julgamento.    

 Outras circunstâncias apontadas por Elaine Borges dizem respeito 

                                                 
156  Conforme disposição do art. 497, V, do CPP.  
157  MARREY, Adriano. FRANCO, Alberto Silva (Coord.). STOCO, Rui (Coord.).Teoria e prática do 
júri: doutrina, jurisprudência, questionários e roteiros práticos. 7 ed., revista, atualizada e ampliada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 362.  
158  SANTOS, Elaine Borges Ribeiro dos. A plenitude defensória perante o Tribunal do Povo. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 9, n. 822, 3 out. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7367>. Acesso em: 16 mar. 2008. 
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também à plenitude defensória perante o Tribunal do Povo: possibilidade de o 

advogado formular reperguntas ao réu no interrogatório; inquirição das testemunhas 

em plenário postulando que elas respondam às reperguntas feitas pelo próprio 

jurado, devendo ser respondidas pelas testemunhas voltadas diretamente para os 

jurados. Assim, eles poderão visualizar expressões das testemunhas e sentir a 

veracidade de cada depoimento; leitura de peças processuais com o escopo de 

fazer conhecer aos jurados os detalhes da colheita de provas, inclusive mostrando 

fotos e outros elementos relacionados a eles.   

 Para Elaine Borges, perante o juízo singular a amplitude de defesa tem 

limites, pois o magistrado é o presidente do processo, devendo empenhar-se em 

escoimar as provas impertinentes para a Justiça togada. Ao contrário, na plenitude 

de defesa o magistrado não deve retirar e desentranhar dos autos documentos 

jungidos, pois o que parece impertinente ao juiz pode ter grande relevância aos 

jurados, uma vez que estes decidem por íntima convicção e darão aos documentos 

o valor necessário. No final das contas, tudo poderá prejudicar ou beneficiar o réu, 

sempre por conta e risco da defesa.159
 

 Outra possibilidade que não deve ser olvidada se exterioriza quando, em 

virtude do princípio constitucional que impõe a possibilidade de defesa perante o 

Tribunal do Júri ou até mesmo diante de processos de competência do juiz singular, 

percebendo o juiz presidente que o defensor apresenta teses não jurídicas 

inconciliáveis com a verdade dos fatos ou incompatíveis entre si, surge o dever de 

dissolução do Conselho de Sentença ou suspensão da audiência. Deve declarar o 

réu indefeso e marcar novo julgamento com outro defensor nomeado ou indicado 

pelo acusado, ou novo ato audiencial.160  

 Walter Nunes da Silva Júnior161 enfatiza que parte da doutrina processual 

penal brasileira defende que a plenitude de defesa apenas corrobora a cláusula da 

ampla defesa. Outra parte entende que a plenitude de defesa é um plus em relação 

à ampla defesa, sendo mais que a simples repetição desta, assegurando-se 

maiores garantias ao acusado quanto à participação no processo. 162 

                                                 
159

  Ibidem. 
160  Quando o artigo 564, III, letra “l”, do CPP, afirma a ocorrência de nulidade por falta de acusação 
ou defesa na sessão de julgamento, não se refere apenas a presença física destes, mas sua atuação 
positiva e eficiente.  
161  SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do 
Processo Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 717. 
162  A Lei n. 11.689, de 2008, já autoriza o julgamento do réu ausente pelo Tribunal do Júri, conforme 
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 Ressalta o autor que a ausência do réu no julgamento pode causar-lhe 

prejuízo diante da condição de laicidade dos componentes do conselho de 

sentença, vez que é ele formado de pessoas destituídas de formação jurídica. A 

presença do acusado para ser oitivado pelo juiz e pelos próprios jurados permite 

maior conhecimento dos motivos e das circunstâncias que culminaram com a 

prática do ilícito, além da captação das impressões pessoais de cada um que vai 

participar do julgamento.  

 Walter Nunes conclui o tema asseverando que “devido à forma bastante 

ampla que é dada ao direito à ampla defesa, a bem da verdade, não resta muito 

espaço para se alargarem as garantias quando o julgamento se dá perante o 

tribunal do júri.”163 

 Também importa consignar que foi aberta pelo art. 479 do CPP a 

possibilidade de apresentação, durante o julgamento, de qualquer documento, ou 

objeto novo que interessar ao processo para o fim de desvendar alguma conclusão, 

desde que feito com antecedência mínima de três dias, a fim de cientificar a parte 

contrária para evitar-lhe a surpresa. 164     

 Pontos que revelam maior zelo podem ainda ser destacados no art. 472 

do CPP, quando o momento exige que os jurados tenham acesso a peças dos autos 

do processo – cópia de pronúncia e relatório – para se cientificarem mais 

detidamente dos fatos e dos argumentos trazidos pelos debatedores de plenário. 

Havendo algum fato que seja considerado essencial para a decisão da causa e não 

possa ser verificado no ato do julgamento, o juiz deverá dissolver o conselho de 

sentença dando conhecimento às partes do impedimento, conforme art. 481 do 

mesmo diploma legal. 

 Em outro momento, depois da leitura dos quesitos, as partes podem 

apresentar reclamações e sugestões, devendo tudo constar em ata relatorial. Pelo 

art. 484 do CPP, antes de dar o voto respectivo a cada quesito formulado, cada 

jurado poderá consultar novamente os autos ou examinar qualquer elemento 

material de prova existente em juízo no instante do julgamento.165 Quando 

                                                                                                                                                        
expressa disposição da nova redação dada ao art. 457 do CPP.  
163

  Ibidem, p. 721.  
164  Esta vedação inclui as provas obtidas por meios ilícitos, por serem inadmissíveis no processo na 
forma do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, valendo para a acusação. Quanto à defesa, cabe 
tolerar o uso de tais provas quando imperiosas para fazer prova da inocência do processado, diante 
ao princípio da presunção de não-culpabilidade.      
165   A livre manifestação dos jurados será assegurada pelo juiz, ficando vedado aos acusadores e 
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verificadas as respostas dos quesitos, o juiz, constatando que ocorreu contradição, 

deverá explicitar aos jurados a divergência, submetendo a eles nova votação para 

solução da dúvida.166  

 Porém, mesmo a defesa imputada como plena não exclui a necessidade 

de observância estrita dos prazos processuais, vez que são eles peremptórios. 

Exemplo disso é o prazo de intimação da sentença de pronúncia feita por edital 

quando o réu está solto e não é encontrado, conforme o art. 420, parágrafo único, 

do CPP. Noutros casos em colação o art. 477 dispõe sobre o tempo de hora e meia 

destinado às partes em plenário, com réplica e tréplica de uma hora. O art. 593 

garante o prazo de cinco dias para apelação em hipóteses como quando há erro ou 

injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança e quando a 

decisão dos jurados for manifestamente contra a prova dos autos. 

 Assim, a ampla defesa guarda inteira consonância com a plena defesa, 

pois esta não se distancia daquela de forma a justificar que seja destacada e 

diferenciada a requerer maior atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
aos defensores qualquer ato considerado perturbador. Neste caso, pode o juiz ordenar a retirada da 
sala de quem esteja sendo impertinente (cf. art. 483 do CPP). 
166

  É esta a regra do art. 489 do CPP. 
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2 AUTODEFESA PROCESSUAL  

 

2.1 Autodefesa processual na Constituição Federal 

 

 A Constituição de 1988 inovou na consagração de direitos fundamentais, 

inserindo garantias de natureza processual penal em seu texto, com destaque maior 

para vários incisos do art. 5º. Rogério Lauria Tucci167 elenca, com propriedade, as 

garantias constitucionais inerentes ao processo penal: do devido processo legal, de 

acesso à justiça criminal, do juiz natural, do tratamento paritário dos sujeitos parciais 

do processo penal, da publicidade dos atos processuais penais, da motivação dos 

atos decisórios penais, do término da persecução penal em prazo razoável, da 

legalidade da execução penal e, como de maior importância para este estudo, a da 

plenitude da defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes.         

 Como item de destaque, a ampla defesa tinha sido prevista em 

Constituições anteriores. A CF de 1946168 optou, no art. 141, § 25, pela expressão 

“plena defesa”, enquanto a de 1967169, no art. 150, §§ 15 e 16, fez a opção por 

“ampla defesa”, o mesmo ocorrendo com a EC n. 1, de 1969. A Constituição de 

1988, por sua vez, preconiza, no inc. LV do art. 5º, que aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 170  

 Assim, a Constituição de 1988 contemplou os princípios norteadores do 

processo penal de forma expressa. Tucci, enaltecendo um dos mais importantes 

princípios – o devido processo legal – ressalta a quem ele deve ser concedido:  

 

Ao ser humano enredado numa persecutio criminis todas as possibilidades 
de efetivação de ampla defesa, de sorte que ela se concretize em sua 

                                                 
167  TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 1993. 
168  BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1946). Constituição da República Federativa do Brasil de 1946. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao46.htm>. Acesso 
em: 25 junho 2008. 
169  BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1967). Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao67.htm>. Acesso 
em: 25 junho 2008. 
170   É de se notar que a inclusão de garantias na Carta de 1988 ocorreu depois da aprovação do 
Pacto de San José da Costa Rica, em 1969, em que são previstas diversas garantias de cunho 
estritamente processual no art. 8º, bem como quanto ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos, de 1966, com garantias processuais penais insculpidas no art. 14.   



69 

 

plenitude, com a participação ativa, e marcada pela contraditoriedade, em 
todos os atos do respectivo procedimento, desde a fase pré-processual da 
investigação criminal, até o final do processo de conhecimento, ou do de 
execução, seja absolutória ou condenatória a sentença proferida naquele. 
171 
    

 Mas a Constituição de 1988 foi mais longe ao ressalvar a regra de que os 

direitos e garantias expressados em seu texto 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.172 

 Na mesma linha, uma inovação em 2004 à Constituição permitiu maior 

força à incorporação de normas externas no ordenamento jurídico interno, com 

ênfase de que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

serão equivalentes às emendas constitucionais quando forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros. 

 

2.1.1 A autodefesa e o princípio da dignidade da pessoa humana  

 

 A dignidade humana como idéia nuclear dos Direitos Humanos foi a 

tônica da Declaração Universal de 1948 e de diversos tratados que vieram nos anos 

seguintes. Após a metade do século XX, o mundo viu-se obrigado a repensar os 

fundamentos da ordem jurídica. Os horrores vivenciados na Segunda Grande 

Guerra Mundial trouxeram aos países a necessidade de reeditar uma nova 

concepção afirmativa de direitos do homem. Em consequência, aprovou-se, em 

1945, a Carta das Nações Unidas, marcando o surgimento de uma nova ordem 

internacional tendente a estabelecer um modelo de conduta nas relações 

internacionais voltado à manutenção da paz e segurança entre as nações, incluindo 

a proteção aos direitos humanos, em sentido amplo.  

 Ana Paula de Barcellos173 lembra que, com o pós-guerra, nova 

concepção de direitos do homem foi proclamada no mundo, entendendo-se que “o 

direito não surge no mundo por si só, mas relaciona-se de forma indissociável com 

valores que lhes são prévios, ideais de justiça e de humanidade que se colhem na 

                                                 
171  TUCCI, ibidem, p. 205. 
172  CF, art. 5º, § 2º. 
173  BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 24. 
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consciência humana e na experiência civilizatória dos povos.”    

 Logo em seguida foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, representando a carta de compromissos a serem seguidos pelos países 

para garantir a existência, com o mínimo de qualidade, do gênero humano. Ela 

representou a constatação, por parte da Organização das Nações Unidas, de que o 

Estado, vez ou outra, agia de forma abusiva, o que tornava necessária maior 

vigilância a governantes que não respeitavam direitos básicos de liberdade, com 

uso do discurso da força pela legitimidade conquistada com opressão.   

 Mesmo não tendo o formato de um tratado com o escopo de vincular os 

países, a Declaração Universal dos Direitos do Homem teve por meta estabelecer 

um padrão mínimo de direitos humanos e liberdades fundamentais de 

reconhecimento universal, inaugurando um novo conjunto de termos sobre direitos 

que traduziam o sentimento generalizado de transformação pró-dignidade. 

 Ingo Sarlet174 diz:  

 

A dignidade vem sendo considerada qualidade intrínseca e indissociável de 
todo e qualquer ser humano e certos de que a destruição de um implicaria 
a destruição do outro, é que o respeito e a proteção da dignidade da 
pessoa (de cada uma e de todas as pessoas) constituem-se (ou, ao menos, 
assim o deveriam) em meta permanente da humanidade, do Estado e do 
Direito.  
 

  Cármen Lúcia Antunes Rocha 175 assevera que o direito à existência 

digna abrange o direito, a todos, de viver com dignidade, de ter todas as condições 

para uma vida que se possa experimentar segundo os próprios ideais e vocações, 

de não ter a vida atingida por comportamentos públicos e privados, de fazer as 

opções na vida que melhor assegurem à pessoa a sua plena realização.  

  Diz também a autora que "cada ser humano tem direito à vida digna em 

sua condição individual e em sua dimensão sociopolítica, plural, integralizada na 

espécie." Para ela176, ainda, a Justiça somente é passível de concretizar-se, tornar-

se o dia-a-dia de cada pessoa, se a dignidade for atendida em sua plenitude em 

relação à humanidade. Afinal, toda forma de aviltamento ou de degradação do ser 

humano é injusta. Toda injustiça é indigna, sendo, assim, consequentemente, 
                                                 
174  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais: na 
Constituição Federal de 1988. 4 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 27.  
175  ROCHA, Cármen Lúcia Antunes (Coordenadora). O direito à vida digna. Belo Horizonte: Fórum, 
2004, p. 17. 
176

  Ibidem, p. 26 
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desumana.  

Para Cármen Lúcia o homem existe para ser feliz e assim quer viver. 

Tudo o que tolhe, limita, dificulta ou impede esse estágio de realização humana 

pode conduzir à indignidade da pessoa. Paralelamente, o que alargue as humanas 

condições tende a ser benéfico à dignidade. Nem sempre, contudo, essa conduta se 

confirma. Por isso o direito há de cuidar da vida do homem com a indisponibilidade 

que o caracteriza, com a integridade que a assegura, com a liberdade que a 

humaniza, com a responsabilidade que a possibilita. Enfim, a dignidade humana não 

pode ser elemento de mínima concessão.177 

 Para ela, ao tratar do princípio da dignidade humana, a Constituição 

brasileira, tal como se dá em outros corpos constitucionais, abriga o valor maior do 

humano em sua inteireza. Não se cuida, constitucionalmente, da dignidade como 

merecimento, mas como valor absoluto do ser humano, elemento que lhe é 

intrínseco e intangível. Ana Paula Barcellos178 assevera que “um dos poucos 

consensos teóricos do mundo contemporâneo diz respeito ao valor essencial do ser 

humano”. E neste ponto, Kant já preconiza com sapiência a definição de ser 

humano digno. Ele defendia: 

 

Mas supondo que haja alguma coisa cuja existência em si mesma tenha um 
valor absoluto e que, como fim em si mesmo, possa ser o fundamento de 
determinadas leis, nessa coisa, e somente nela, é que estará o fundamento 
de um possível imperativo categórico, quer dizer, de uma lei prática. Agora 
eu afirmo: o homem – e, de uma maneira geral, todo o ser racional – existe 
como fim em si mesmo, e não apenas como meio para uso arbitrário desta 
ou daquela vontade. Em todas as suas ações, pelo contrário, tanto nas 
direcionadas a ele mesmo como nas que o são a outros seres racionais, 
deve ser ele sempre considerado simultaneamente como fim.

 
179

 

 

E continua: “O imperativo prático será, pois, o seguinte: 'age de tal 

maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de 

qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como 

meio'”.
 
180

  

Kant também pronunciou sua preocupação sobre a conservação da vida 

humana como fundamental:  

                                                 
177

  Ibidem, p. 82 
178  BARCELLOS, Ana Paula, ibidem, p. 103. 
179  KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Tradução 
de Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 58.  
180

  Ibidem, p. 59. 
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Segundo o conceito do dever necessário para consigo mesmo, o homem 
que anda pensando em se suicidar indagará a si mesmo se a sua ação 
pode estar de acordo com a idéia da humanidade como fim em si mesma. 
Se, para fugir a uma situação penosa, se destrói a si mesmo, serve-se ele 
de uma pessoa como de um simples meio para conservar até ao fim da 
vida uma situação tolerável. Mas o homem não é uma coisa; não é, 
portanto, um objeto passível de ser utilizado como simples meio, mas, pelo 
contrário, deve ser considerado sempre em todas as suas ações como fim 
em si mesmo. Não posso, pois, dispor do homem em minha pessoa para 
mutilá-lo, degradar ou matar.

 
181

 

 

 E mais adiante reforçou o argumento da existência de uma lei universal a 

negar a utilização do homem como meio para outro fim que não seja ele mesmo: 

“Todos os seres racionais estão, pois, submetidos a essa lei que ordena que cada 

um deles jamais se trate a si mesmo ou aos outros simplesmente como meios, mas 

sempre simultaneamente como fins em si.”182
  

 
Kant conceitua a dignidade como algo que torna único o ser humano, 

pelo simples fato de que não pode ele ser tratado como instrumento, mas um fim em 

si mesmo. Para ele, no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. 

Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente; por outro 

lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer 

equivalência, compreende uma dignidade. E salienta:  

 

O que se faz condição para alguma coisa que seja fim em si mesma, isso 
não tem simplesmente valor relativo ou preço, mas um valor interno, e isso 
quer dizer, dignidade. Ora, a moralidade é a única condição que pode fazer 
de um ser racional um fim em si mesmos, pois só por ela lhe é possível ser 
membro legislador do reino dos fins. Por isso, a moralidade e a 
humanidade enquanto capaz de moralidade são as únicas coisas providas 
de dignidade.

 
183 

 

 O filósofo deu destaque à identidade de cada humano quando preconizou 

que “a autonomia é, pois, o fundamento da dignidade da natureza humana e de 

toda a natureza racional.”184

 

Ou seja, é a razão que constitui o valor absoluto do ser 

humano e a dignidade é o atributo de um ser racional que somente obedece 

àquelas leis que ele mesmo se permite seguir. 

 Em suma, Kant pretendeu convencer que a dignidade da pessoa humana 

                                                 
181  Ibidem, p. 60. 
182  Ibidem, p. 64. 
183  Ibidem, p. 65. 
184  Ibidem, p. 66.  
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é resultado da conjugação da autonomia do ser tido por racional com a constatação 

de que ao ser humano não pode ser atribuído preço, vez que deve sempre existir 

enquanto fim em si mesmo e jamais como mero instrumento para a satisfação dos 

interesses de outros humanos. 

 Para Sarlet185 é justamente no pensamento de Kant que a doutrina 

jurídica mais expressiva – tanto no Brasil quanto no exterior – parece estar, ainda no 

dias atuais, identificando as bases de uma fundamentação e, de certa forma, de 

uma conceituação da dignidade da pessoa humana. E defende que a dignidade, 

como qualidade intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável e inalienável, 

constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser 

destacado. 186   

 Fábio Konder Comparato187 esclarece que o preço é o valor daquilo que 

pode ser substituído por outra coisa. Mas os homens em geral, e cada homem em 

particular, são propriamente insubstituíveis na vida. Além disso, o homem é o único 

ser no mundo capaz de agir e comportar-se segundo as leis que ele próprio edita, 

vivendo segundo o princípio da autonomia da vontade. Eis o paradigma da 

liberdade.  Este fundamento autoriza Flávia Piovesan a dizer que “para a Declaração 

Universal a condição de pessoa é o requisito único e exclusivo para a titularidade de 

direitos”.188    

 Comparato também enfatiza, falando de dignidade, que “o paradigma da 

pessoa humana reúne em si a totalidade dos valores; ela é o supremo critério 

axiológico a orientar a vida de cada um de nós.”189  

 Na linha entendida por Kant, Cesare Beccaria foi preciso ao consignar – 

referindo-se aos poderosos que mantinham acorrentados seus escravos – que “a 

liberdade deixa de existir sempre que as leis permitam que em determinadas 

circunstâncias um cidadão deixe de ser um homem para vir a ser uma coisa que se 

possa pôr a prêmio.” 190 

 E Jorge Miranda, comentando sobre direitos fundamentais, afirma que “é 

com o cristianismo que todos os seres humanos, só por o serem e sem acepção de 
                                                 
185  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, p. 34. 
186

  Ibidem, p. 41.  
187  COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006, p. 297. 
188  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, p. 131.  
Reportava-se à Declaração de 1948. 
189  COMPARATO, ibidem, p. 481. 
190  BECCARIA, ibidem, p. 75.  
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condições, são considerados pessoas dotadas de um eminente valor.” 191  

 Rizzato Nunes observa que “a dignidade nasce com a pessoa. É-lhe 

inata, inerente à sua essência.”192 Por isso, a dignidade não é maior que a vida 

humana, nem esta é maior que aquela. Ou seja: inexiste vida sem dignidade; nem 

há dignidade sem vida.     

 A incerteza sobre a precisão do conceito de dignidade humana advém 

dos seus inafastáveis contornos vagos em que impera uma categoria axiológica de 

extrema abertura, de conceito polissêmico. Como princípio regulador do sistema 

jurídico, a dignidade humana é a idéia referencial que converge todas as 

interpretações jurídicas no Estado Democrático de Direito. Por isso, Sarlet entende 

que a dignidade é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais.193 O Estado 

tem como tarefa criar condições que possibilitem o pleno exercício e fruição da 

dignidade.    

 De outro lado, cada vez mais os tribunais vêm fazendo uso da dignidade 

da pessoa humana como critério hermenêutico que a introduz como fundamento 

para solver controvérsias, interpretando as normas infraconstitucionais sob o manto 

da dignidade humana, considerada esta como condição de valor informador de toda 

ordem jurídica. Assim, em cada interpretação é possível perquirir sobre malferir a 

dignidade de alguém.  

 Com critério hermenêutico a dignidade dá parâmetros para a solução de 

conflitos, sendo ela “a luz de todo o ordenamento. Tanto no conflito em abstrato dos 

princípios como no caso real, concreto, é a dignidade que dirigirá o intérprete – que 

terá em suas mãos o instrumento da proporcionalidade – para a busca da 

solução”.194 Deste modo, como princípio mais importante, a dignidade é que fornece 

as diretrizes para viabilizar a harmonização dos princípios, socorrendo-se da 

igualdade e da proporcionalidade, tendo a meta do justo equilíbrio.     

 Günther Maluschke195 escolheu sua definição de dignidade da pessoa 

humana agregando alguns focos importantes: um conceito jurídico normativo 

designa o valor absoluto de cada ser humano. Denominador comum de todos os 
                                                 
191  MIRANDA, ibidem, p. 17.     
192  NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: 
doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 49. 
193  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais: na 
Constituição Federal de 1988. Ibidem, p. 47. 
194  NUNES, ibidem, p. 55. 
195  MALUSCHKE, Günther. A Dignidade Humana como Princípio Ético Jurídico. Nomos, n. 27, 2007, 
p. 95-117,  
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homens, é também uma forma de comportamento pelo qual se distinguem 

comportamentos dignos e indignos. É um valor intrínseco do homem, uma qualidade 

inerente ao homem, um atributo do ser humano, um princípio absoluto. Positivada 

nas constituições, é o núcleo essencial dos direitos fundamentais, fonte jurídico-

positivo dos direitos fundamentais, valor básico fundador de todos os direitos 

humanos. Núcleo forte da Constituição, é, simultaneamente, limite e tarefa dos 

poderes estatais, estando no epicentro da ordem jurídica.  

   Já Sarlet196 define a dignidade como a qualidade intrínseca e distintiva 

reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 

as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência 

e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 

 Como visto, a dignidade tem estreita relação com a autodeterminação do 

ser humano. É, assim, a determinação de cada um como expressão do fenômeno 

da própria existência. Daí nasce a necessidade de respeito de todos pelas opções 

de cada pessoa, em todos os aspectos da vida. Para Ana Paula de Barcellos197, “a 

dignidade da pessoa humana é hoje considerada, sob vários pontos de vista, o 

pressuposto filosófico de qualquer regime jurídico civilizado e das sociedades 

democráticas em geral.”   

 Já a autonomia é a capacidade de autodeterminação e uma característica 

essencial da dignidade humana. Com isso, a autodefesa processual busca 

exatamente a autonomia do réu na condução de seus interesses no processo.  Com 

a autonomia o ser humano visa à formatação de sua própria existência, tornando-se 

sujeito de direitos. Sem ela há mitigação de sua dignidade, pois somente um ser 

autônomo pode ser capaz de escolher para si mesmo os seus próprios fins.  

 Segundo Paulo Mota Pinto:198  

 

A afirmação da liberdade de desenvolvimento da personalidade humana e 

                                                 
196  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, ibidem, p. 60. 
197  BARCELLOS, ibidem, p. 203.  
198  PINTO, Paulo Mota. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1999, p. 152.  
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o imperativo de promoção das condições possibilitadoras desse livre 
desenvolvimento constituem já corolários do reconhecimento da dignidade 
da pessoa humana como valor no qual se baseia o Estado.   
 

 Com a exaltação da dignidade evitam-se ofensas à honra, à privacidade, 

à imagem, à intimidade, à liberdade, além de procurar meios de garantir tratamento 

isonômico entre todos para o fim de evitar tratamento discriminatório e arbitrário, 

abolindo-se qualquer tipo de escravidão, de discriminação racial, perseguições por 

motivo de religião, sexo e tantas outras ofensas ao princípio isonômico. Também 

almeja-se respeito e proteção da integridade física e psíquica de todo ser humano, 

evitando-se tratamento degradante, ou seja, o que é imposto para reduzir qualquer 

tipo de participação do ser humano nas coisas da vida pode levar ao 

enfraquecimento de sua dignidade. O caso concreto vai dizer se a redução é 

autorizada e pode ser implementada para evitar que a dignidade de outras pessoas 

seja mitigada.199 Por esta concepção a autodefesa processual é direito natural de 

qualquer pessoa acusada em processo penal, podendo exercer em plenitude, uma 

vez que nenhum mal causará a outrem. Para corroborar tal entendimento, o art. 5º 

da mesma Declaração Francesa de Direitos 200 assevera que “a lei não proíbe 

senão as ações nocivas à sociedade.”  

 

2.1.2 A autodefesa e o princípio do contraditório 

 

 A todo réu de processo penal deve ser dada a oportunidade de contrariar 

a imputação feita contra si. O contraditório é, em essência, intimamente ligado à 

noção de igualdade, uma vez que decorre da necessidade de reconhecimento de 

concessão das oportunidades equivalentes no processo.  

 Assim, o princípio do contraditório centra sua definição na plena 

igualdade de oportunidades processuais, em que para cada atuação deva ser 

permitida uma reação. Assim, os atos e termos do processo devem ser informados 

às partes de forma adequada. Além disso, devem elas ter a garantia de que poderão 

                                                 
199  A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, dispõe, no art. 4º, que a 
liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo: assim, o exercício dos 
direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros 
membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites só podem ser determinados pela 
lei. FRANÇA. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em : < http://www.direitos 
 humanos.usp.br/counter/Doc_Histo/texto/Direitos_homem_cidad.html >. Acesso em 26 junho 2008. 
200

  FRANÇA. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ibidem. 
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contrariá-los, com alegações e provas, em momento oportuno.    

 A Lei nº. 11.690, de 2008, tornou mais clara a exigência do contraditório 

no processo penal, dando nova redação ao art. 155 do CPP. Assim, deverá o juiz 

formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 

judicial, sendo vedado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, que não 

podem ser repetidas, além daquelas que forem antecipadas por imperiosa 

necessidade. 201 

 Tal norma fortalece o argumento de que o inquérito policial deve receber 

maior atenção do réu quando há prova pericial não repetível no processo. 

Indagações feitas pela defesa devem ser consideradas pela autoridade policial, sob 

pena de vulneração dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Isso é certo 

porque há casos de condenação em que a prova principal é a perícia feita no 

inquérito.       

 Nelson Nery Júnior202 lembra que a garantia do contraditório é inerente 

às partes litigantes, ou seja, a todos aqueles que tiverem alguma pretensão de 

direito material a ser deduzida no processo. Seriam, quanto ao interesse, o autor, o 

réu, o litisdenunciado, o opoente, o chamado ao processo, o assistente 

litisconsorcial, o assistente simples e o representante do Ministério Público – este 

último, mesmo  que atue na função de fiscal da lei. Ficam de fora as testemunhas e 

os peritos, uma vez que eles não têm, de fato, pretensão alguma a ser discutida no 

processo.  

 No processo penal a pretensão pode ser excepcionalmente externada 

pela vítima ou por alguém de sua família203. Em geral, o Ministério Público é o titular 

da ação penal por força do art. 129, I, da Constituição de 1988, e tem regularmente 

a pretensão de perseguir a verdade no processo para ver a punição do autor do 

ilícito criminal, ou a absolvição quando o caso recomendar, tudo em nome da 

sociedade.   

 Para Nelson Nery204 “por contraditório, deve entender-se, de um lado, a 

                                                 
201  BRASIL, Lei n. 11.690, de 9 de junho de 2008. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm.  Acesso em: 29 junho 
2008. 
202  NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 2 ed. São 
Paulo: RT, 1995, p. 123. 
203  Conforme dispõe o art. 24, § 1º, do CPP.  
204

  NERY JÚNIOR, Nelson, ibidem, p. 124. 
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necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do 

processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que 

lhe sejam desfavoráveis”. Assim, afirma que os contendores têm direito de deduzir 

suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requererem para demonstrar 

a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no 

processo em todos os seus termos.         

 O autor assevera que o princípio, para o processo penal, significa 

contraditório efetivo, real, substancial, exigindo a defesa técnica mesmo em caso de 

réu ausente (art. 261 do CPP) para observância do mandamento constitucional ou 

em caso de que haja necessidade de considerar o réu indefeso (art. 497, V, do 

CPP). Isso mostra que a defesa desidiosa ou tecnicamente insuficiente feita por 

advogado pode dar ensejo à anulação e à nomeação de novo defensor, já que o 

contraditório se completa com a ampla defesa.205 

 Tormentoso tema que invade a doutrina processual penal é a falta do 

contraditório no inquérito policial. É polêmica que subsiste porque há provas que 

somente são elaboradas no procedimento administrativo inquisitorial, a merecerem 

a atuação da defesa para que haja participação na condução deste tipo complexo 

de prova, muitas vezes essenciais para convencer o magistrado do juízo 

condenatório. Exemplo disso é a perícia em locais onde criminosos deixam 

vestígios. 

 Noutro prisma vem o júri, em que as provas são analisadas pelos jurados 

e as decisões são proferidas por eles sob convicção íntima e sem necessidade de 

expressa motivação. Neste caso, podem ser consideradas provas erguidas no 

inquérito policial para que os jurados votem pela condenação do processado, o que  

causa o desequilíbrio em prejuízo da defesa, maculando o contraditório.  

 Cândido Rangel Dinamarco206 destaca que “em qualquer sistema 

processual é imenso o valor da oferta de meios de participação aos litigantes, 

porque ordinariamente são eles os sujeitos mais aptos a fazê-lo, conhecendo 

melhor os fatos relevantes e os meios de prova disponíveis em cada caso.” E 

lembra que “quem vem a juízo postular ou resistir é movido pela aspiração ao bem 

da vida litigioso, seja para obtê-lo (autor, demandante), seja para conservá-lo (réu, 

                                                 
205  No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o 
anulará se houver prova de prejuízo para o réu (súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal).  
206  DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno, ibidem, p. 125. 
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demandando).”  

 Dinamarco entende que a garantia do contraditório significa que a lei 

deve instituir meios para a participação dos litigantes no processo e o juiz deve 

franquear-lhes ditos meios. Seriam, então, oportunidades para participar pedindo, 

participar alegando e participar provando. E o contraditório se identifica pelo binômio 

informação-reação, uma vez que a efetividade das oportunidades para participação 

depende sempre do conhecimento que a parte tenha do ato a ser atacado:  

 

As partes, conhecendo os fatos até porque os vivenciaram na maior parte 
dos casos, sabem de quais pessoas poderão valer-se como testemunhas, 
conhecendo realidades captáveis mediante perícias (contábeis, médicas, 
de engenharia, entre outros), têm documentos ou, quando não os tem, 
sabem onde estão. 207  

 O contraditório se exerce, em suma, mediante reação aos atos 

desfavoráveis. Esta evidência se impõe pelo fato de que ninguém contraria aquilo 

que está de pleno acordo.  

 Francesco Carrara208 impõe destaque à cientificação da acusação. Para 

ele “a cientificação é necessária em virtude do direito que tem o réu de apresentar a 

sua defesa, e pelo enorme interesse, de toda a sociedade, em que o juízo objetivo 

resulte conforme a verdade.” E assevera que a cientificação deve ser completa e 

tempestiva. Pela primeira, ao réu devem ser dadas condições de elaboração da 

defesa conhecendo a acusação em toda sua inteireza – devendo-se evitar 

surpresas – sob pena de descrédito do juízo criminal, inclusive por toda a 

sociedade, gerando insegurança; pela segunda, depois que a imputação for 

comunicada ao réu em toda sua inteireza, há que lhe conferir tempo adequado e 

suficiente à realização da defesa.    

 A estreita relação entre igualdade e o contraditório não é olvidada por 

Cândido Rangel, que menciona a necessidade de se garantir a igualdade de 

oportunidades às partes no processo, formando o equilíbrio entre a ação e a 

exceção.209 Ou seja, o contraditório pressupõe que a ação e a reação sejam 

oportunizadas em iguais chances de efetividade.  

                                                 
207

  Ibidem, p. 126. 
208  CARRARA, ibidem, p. 365.  
209

  Ibidem, p. 115. 
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 Luigi Ferrajoli210 salienta: 

 

A defesa, que por tendência não tem espaço no processo inquisitório, 
forma, portanto, o mais importante instrumento de solicitação e controle do 
método de prova acusatório, consistente precisamente no contraditório ente 
a hipótese de acusação e hipótese de defesa e entre as respectivas provas 
e contraprovas [...]. Para que a disputa se desenvolva lealmente e com 
paridade de armas, é necessária, por outro lado, a perfeita igualdade entre 
as partes: em primeiro lugar, que a defesa seja dotada das mesmas 
capacidades e dos mesmos poderes da acusação; em segundo lugar, que o 
seu papel contraditor seja admitido em todo o estado e grau do 
procedimento e em relação a cada ato probatório singular, das 
averiguações judiciárias e das perícias ao interrogatório do imputado, dos 
reconhecimentos aos testemunhos e às acareações.  211  

 Portanto, a faculdade de refutação de cada ponto da acusação incorpora 

o mais sublime toque do contraditório, imbricado, inevitavelmente, na ampla defesa, 

servindo esta última como se fora irmã siamesa daquele.  

 

2.1.3 A autodefesa e o princípio da liberdade de expressão  

 

O termo expressão denota a enunciação do pensamento por meio de 

gestos ou palavras escritas ou faladas. Pode ser tido como sinônimo de verbo, de 

frase, de manifestação, de representação. Define-se como ato de exprimir-se. Como 

conceito, Emerson Garcia aduz que212 a liberdade expressão consiste na faculdade 

reconhecida a qualquer pessoa de expressar, por qualquer forma ou meio, sem 

censura prévia, os universos cognitivo, valorativo, simbólico e moral formados no 

interior do seu ser: trata-se de um aspecto essencial da liberdade política e 

espiritual.    

O autor lembra que “a liberdade de expressão, no entanto, encontra seus 

limites na proteção de outros bens jurídicos igualmente relevantes ao Estado de 

Direito, como a honra, a intimidade e a própria dignidade das pessoas.”213 Para 

Antonio Jeová Santos:214 

 

O livre pensar, fenômeno que se produz no íntimo das pessoas e não pode 

                                                 
210  FERRAJOLI, Luigi, ibidem, p. 564. 
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  Ibidem, p. 565. 
212  GARCIA, Emerson. Conflito ente normas constitucionais: esboço de uma teoria geral. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 395. 
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sofrer nenhum tipo de violação, é uma atividade que o homem exerce, 
porque assim lhe é facultado conceber, raciocinar e extrair conclusões. A 
exteriorização do pensamento pode sofrer restrições. Não o pensamento 
considerado em si mesmo. Esse é inapreensível, pois necessariamente 
livre. Não existe ainda procedimento técnico que impeça o livre pensar. 
Essa liberdade de pensamento é insuficiente porque o homem quer 
externar o que lhe passa pela cabeça. É necessário que o homem 
comunique seu pensamento endereçando-o a outros indivíduos. Primeiro, 
na família, depois a um rol de amigos, na rua onde mora, no bairro, na 
cidade é daí, a tendência à universalidade.          

Para o mesmo autor, é inevitável a necessidade de exteriorização do 

pensamento, o que faz tanto a liberdade de pensamento quanto a liberdade de 

exprimi-lo em atitudes indivisíveis. E conclui: “o atributo de pensar não foi entregue 

ao homem para que permaneça nos desvãos do cérebro, no mais oculto do foro 

íntimo, mas para exprimi-lo da maneira mais conveniente.”  

A Constituição de 1988 consagrou a regra de que é livre a expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença.215 Naquele momento a sociedade brasileira vivenciava o fim da 

vigência de atos normativos restritivos iniciados pelo Ato Institucional nº 1, de 

1964,216 que previu a suspensão dos direitos políticos por dez anos, proibindo as 

atividades ou manifestações sobre assunto de natureza política, o que resultou na 

restrição da garantia à liberdade de pensamento, de convicção política ou filosófica 

e a prestação de informação sem sujeição à censura que havia sido incluída na 

Emenda Constitucional nº. 1, em 1969.  

Outros atos institucionais se seguiram com a mesma intenção restritiva, 

em nome sempre do interesse da paz e da honra nacional, na estreita visão de 

quem fazia parte como Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da 

Aeronáutica. O Ato Institucional nº. 5, que entrou em vigor em 13 de dezembro de 

1968, era o mais abrangente e autoritário de todos os outros atos institucionais – de 

inesquecível crueldade, e, na prática, revogou os dispositivos constitucionais de 

1967, além de reforçar os poderes discricionários do regime militar. Vigorou até 31 

de dezembro de 1978. 

O período negro da ditadura gerou repressão de diversas matizes, física 

e psicológica, causando profundos sentimentos de horror e injustiça. Novos 

                                                 
215  BRASIL. CF, ibidem, art. 5º, IX. 
216  BRASIL. Ato Institucional n. 1, de 1964. Disponível em: < 
http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_2.htm >. Acesso em 23 abril 2008.  
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discursos de enaltecimento da democracia e das liberdades influenciaram a 

inserção de direitos e garantias na CF, sob argumento de que havia sido rompido 

período que deveria ser esquecido e instaurado outro que contemplava a 

restauração das liberdades individuais.  

O art. 220, caput, da CF é também categórico: “A manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 

ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

Constituição.” Da redação retro, é de fácil percepção que os termos sob qualquer 

forma e não sofrerão qualquer restrição217 excluem, peremptoriamente, qualquer 

tipo de impedimento restritivo à liberdade de expressão de qualquer pessoa.  

A captação do sentido da redação, tanto do inciso IX do art. 5º quanto do 

art. 200, caput, da CF tomados em conjugação com o princípio referencial da 

dignidade humana, permitem uma ilação: a liberdade de expressão é direito 

fundamental de amplitude própria das nações verdadeiramente democráticas, cujo 

respeito pela manifestação de cada um é a regra geral irrestrita. Este é um dos 

conceitos que há de ter uma compreensão e extensão com a amplitude que seus 

termos possam comportar.   

A própria DUDH de 1948 já trazia em seu bojo a amplitude deste conceito 

quando insculpiu a máxima de que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e 

expressão, incluindo a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 

receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios, independentemente 

de fronteiras (artigo XIX).  

Tal regra foi seguida no Pacto de San José da Costa Rica (ratificado em 

1992 pelo Brasil), onde se afirmou que toda pessoa tem direito à liberdade de 

expressão, que compreende a liberdade de procurar, receber e divulgar informações 

e idéias de toda índole sem consideração de fronteiras, seja oralmente, por escrito, 

de forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo que escolher (art. 

13.1). 218 

O mesmo se dá no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

tomando força normativa no Brasil diante da ratificação forma, também no ano de 

1992, a asseverar que toda pessoa tem direito à liberdade de expressão, que 

compreende a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e idéias de 

                                                 
217  Nosso destaque. 
218  PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA, ibidem.  
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toda índole sem consideração de fronteiras, seja oralmente, por escrito, de forma 

impressa ou artística, ou por qualquer outro processo que escolher (art. 19.2).219 

A liberdade de expressão sempre teve grande importância nos Estados 

Unidos da América. Numa livre tradução, o Congresso daquele país não deve fazer 

leis a respeito de se estabelecer uma religião, ou proibir o livre exercício das 

mesmas; ou diminuir a liberdade de expressão, ou da imprensa; ou sobre o direito 

das pessoas de se reunirem pacificamente, e de fazerem pedidos ao governo para 

que sejam feitas reparações por ofensas.220 

Emerson Garcia221 salienta a importância da citada Emenda I, aduzindo:   

 

A teoria da preferred position tem sido construída pelo Supremo Tribunal 
norte-americano ao longo de sua história, indicando o primado dos quatro 
direitos fundamentais previstos na Primeira Emenda à Constituição, de 
1971, estendidas aos Estados por força da Décima Emenda, de 1868. 

 

Menciona a liberdade de expressão dentre ditos direitos, informando que 

essa preferência faz com que casos de conflito entre bens jurídicos devem ser 

resolvidos com o predomínio dos quatro direitos da referida Primeira Emenda, 

mesmo em relação às demais disposições constitucionais e à legislação 

infraconstitucional, que somente pode limitá-los quando imprescindível para garantir 

o bem-estar social.  

J.J. Gomes Canotilho nota que as liberdades – elencando as liberdade de 

expressão, de informação, de consciência, religião e culto, de criação cultural e de 

associação – costumam ser caracterizadas como posições fundamentais subjetivas 

de natureza defensiva, identificando-se como direitos a ações negativas. 222 

A liberdade de expressão constitui um valor indissociável da ideia de 

democracia no mundo contemporâneo. O Supremo Tribunal Federal tem 

demonstrado como a nova concepção democrática não tolera abusos contra a 

liberdade de expressão, adotando uma das mais importantes medidas de sua 

história quando, por decisão plenária, por maioria de votos, referendou liminar que 

suspendeu, parcial ou integralmente, 20 dos 77 artigos da Lei de Imprensa (Lei nº. 

                                                 
219  PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS, ibidem.  
220  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Emenda I da Constituição. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_emenda_da_constituiC3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Unidos_
da_Am%C3%A9rica >. Acesso em 23 abril 2008.  
221  GARCIA, Emerson, ibidem, p. 369.  
222  CANOTILHO, ibidem, p. 1259.    
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5.250/67).223 Era, de fato, uma norma com coloração arbitrária herdada dos anos de 

chumbo. 224 

Quanto ao processo penal, por cultura de pragmatismo, os juízes 

brasileiros solenizam os atos processuais e acolhem a doutrina processual penal 

restringindo o conteúdo prático da autodefesa processual penal a dois momentos: 

no interrogatório e no direito de presença nas audiências. O advogado assume 

papel extraordinário de defensor da vida do réu, conduzindo-lhe o destino. Um erro 

do defensor – mesmo que seja simples e aparentemente sem importância – pode 

levar à condenação do cliente. 

 A autodefesa processual penal destaca-se por ação direta do acusado, 

com amplitude da participação no processo penal, principalmente por manifestação 

oral. É, portanto, a própria consagração da liberdade de expressão – ou de 

manifestação – no processo criminal. Assim, há na restrição injustificada de livre 

pronunciamento do acusado uma malferência à sua dignidade e à liberdade irrestrita 

de expressão no seio do processo. Castram-se, equivocadamente, seus 

argumentos, suas considerações, suas observações, suas reclamações, ensejando, 

por ser possível, o imediato aparecimento de angústias e descrenças.  

                                                 
223  A ação, chamada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, levou o nº. 130 e foi 
ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). A decisão foi tomada em 27 de fevereiro de 
2008. O andamento do processo está disponível em : < 
http://www.stf.gov.br/portal/processo/verProcessoAndamento.aspnumero=130&classe=ADPF&origem
=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M >. Acesso em 23 abril 2008.  
224  A decisão do relator, o Ministro Carlos Ayres de Brito, enalteceu a abertura vivenciada dizendo 
que “a Democracia é o princípio dos princípios da Constituição de 1988. Valor dos valores, ou valor-
continente por excelência. Aquele que mais se faz presente na ontologia dos outros valores, 
repassando para eles a sua própria materialidade.” E continua: Exatamente por se colocar no corpo 
normativo da Constituição como o princípio de maior densidade axiológica e mais elevada estatura 
sistêmica é que a Democracia avulta como síntese dos fundamentos da nossa República Federativa 
(“soberania”, “cidadania”, “dignidade da pessoa humana”, “valores sociais do trabalho” e da “livre 
iniciativa e pluralismo político”) e dos objetivos fundamentais desse mesmo Estado Republicano 
Federativo (“construir uma sociedade livre, justa e solidária”, “garantir o desenvolvimento nacional”, 
“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, “promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de 
discriminação”). Além disso, a decisão sustenta que emerge da nossa Constituição a inviolabilidade 
da liberdade de expressão e de informação (incisos IV, V, IX e XXXIII do art. 5º) e todo um capítulo 
que é a mais nítida exaltação da liberdade de imprensa, referindo-se ao Capítulo V do Título VIII. 
Concluiu que a Lei de Imprensa não parece mesmo serviente do padrão de democracia e de 
imprensa que ressaiu das pranchetas da Assembléia Constituinte de 1987/1988. Assim, a posição do 
excelso Tribunal aponta para a retirada da validade de normas que impediam, ostensivamente, a 
liberdade de expressão e informação nos moldes reconhecidos pela Constituição de 1988. Desse 
modo, por exemplo, restaram suspensos artigos que prescreviam censura prévia, nas suas mais 
diversas modalidades. A ação, chamada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 
levou o nº. 130 e foi ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). A decisão foi tomada em 
27 de fevereiro de 2008. O andamento do processo está disponível em: < 
http://www.stf.gov.br/portal/processo/verProcessoAndamento.aspnumero=130&classe=ADPF&origem
=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M >. Acesso em 23 abril 2008.  
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 A atitude de restringir a atuação do réu contra sua vontade equivale ao 

ato de calá-lo, mesmo que seja a castração aplicada em processo penal de 

interesse do processado. É censurá-lo, portanto. Tal restrição não condiz com as 

liberdades consagradas pela Constituição de 1988, mormente quando a restrição 

não tem o condão de beneficiar a sociedade.  

 O direito ao recurso é um dos aspectos da liberdade de expressão 

processual. O Código de Processo Penal Brasileiro, por exemplo, assegura que o 

recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, ou pelo 

réu, por seu procurador ou por seu defensor. Eis, aqui, lúcido reconhecimento da 

efetividade da manifestação do réu, que pode expressar sua vontade pessoalmente, 

mesmo que tenha procurador ou defensor nos autos.   

 Walter Jellinek225 já afirmava: “O Estado somente pode limitar com 

legitimidade a liberdade do indivíduo na medida em que isso for necessário à 

liberdade e segurança de todos”. Deste modo, limitação à liberdade e a direitos 

somente pode ser imposta quando justificável em bases sólidas perquiridas no 

conjunto dos direitos fundamentais. 

 

2.2 Autodefesa processual nos Tratados Internacionais  

 

2.2.1 Considerações iniciais  

  

 É de se enfatizar que na metade do século XX o mundo viu-se obrigado a 

repensar os fundamentos da ordem jurídica. Os horrores vivenciados na II Grande 

Guerra Mundial trouxeram aos países a necessidade de reeditar uma nova 

concepção afirmativa de direitos do homem, até então não tratada com a visão 

decorrente das crueldades vivenciadas.  

 Aprovou-se, em 1945, logo após a vergonha do holocausto, a Carta das 

Nações Unidas, dando início a uma nova ordem internacional tendente a 

estabelecer um modelo de conduta nas relações internacionais voltado à 

manutenção da paz e da segurança entre as nações com inclusão da proteção de 

direitos humanos em sentido amplo. 

 Em seguida, em 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos 

                                                 
225  JELLINEK, Walter Gesetz, Gesetzesanwendung und Zweckmässegketsewägung (1913), apud 
BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 407. 
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do Homem, representando a carta de compromissos a serem seguidos pelos países 

para garantir a existência, com o mínimo de qualidade, do gênero humano. Dita 

Carta representou a constatação por parte da Organização das Nações Unidas de 

que o Estado, vez ou outra, agia de forma abusiva, tornando-se necessário impor o 

poder a quem não respeitava direitos. 

 Mesmo não tendo o formato de um tratado com o escopo de vincular os 

países, a Declaração Universal dos Direitos do Homem teve por meta estabelecer 

um padrão mínimo de direitos humanos e liberdades fundamentais para 

reconhecimento universal, inaugurando-se uma nova linguagem sobre direitos. 

 Depois vieram os pactos internacionais prescrevendo direitos e garantias, 

alguns com ampliação em relação à Declaração Universal. A Constituição brasileira 

de 1988, diferente do que ocorrera até o advento da Constituição de 1967 – mesmo 

com a Emenda de 1969 –, trouxe expressamente elenco de direitos e garantias 

fundamentais, incorporando diversos textos preconizados na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais aprovados e aderidos, 

promovendo a inclusão no ordenamento jurídico nacional.226 

 Portanto, o marco divisório entre a supremacia da lei e a supremacia da 

Constituição ocorreu com o final da guerra de Hitler. Encerra-se a era dos códigos, 

cujas regras tinham a força para ingresso na era dos princípios, tidos 

indubitavelmente como normas mais importantes. Nascia o Estado Constitucional 

Democrático como aperfeiçoamento do Estado de Direito. 

 Inseridos numa nova ordem de idéias, os países optaram por fortalecer 

os pactos internacionais, tornando os direitos humanos um conjunto requintado de 

direitos eminentemente internacionalizados. Os mais importantes, que interessam 

ao presente estudo, são: o Pacto de San José da Costa Rica (resultado da 

Convenção Americana dos Direitos Humanos realizada em 1969), e o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos.     

 A ratificação de um Tratado impõe aos Estados aderentes a obrigação de 

que cumpram e garantam a observância dos direitos nele contidos. E quando o 

Tratado é sobre direitos fundamentais há o encargo para cada Estado de fazer 

                                                 
226  A Constituição de 1988 foi bem ampliativa, pois prescreveu a possibilidade até mesmo da 
incorporação de outros Pactos cujos artigos não foram contemplados na própria Carta, conforme o § 
2° do art. 5º: “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.” 
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implementar os instrumentos que possam ser utilizados por qualquer pessoa para 

impedir a falta de execução dos dispositivos do próprio tratado ou exigir a reação do 

dano no caso de violação pela inobservância.  

 Antônio Augusto Cançado Trindade227 lembra que, em matéria de direitos 

humanos, as normas jurídicas – tanto internacionais quanto internas, formando 

interação constante – procuram socorrer os seres humanos que têm direitos 

violados ou ameaçados, formando um ordenamento jurídico de proteção. Ao longo 

do tempo alguns países passam a adotar normas de instrumentos internacionais de 

direitos humanos em aplicação direta internamente – tidas como self-executing –, 

enquanto outros optam pela inserção nos respectivos ordenamentos através de leis 

– ou outro ato normativo com força legislativa – para que alcançassem eficácia228 

pelos tribunais e autoridades administrativas. E conclui que a interação é, pois, 

manifesta e inquestionável.      

 

2.2.2 A interpretação dos tratados e o princípio da primazia da norma mais favorável 

 

Trindade229 informa que a doutrina jurídica dos direitos humanos centrou 

preocupação sobre a primazia do direito internacional ou do direito interno. Mas, no 

contexto atual, a primazia é da norma mais favorável às vítimas. A busca pela 

proteção integral da pessoa como princípio fundamental do discurso de defesa dos 

direitos humanos enaltece a primazia da norma mais favorável quando do exercício 

de interpretação do conjunto normativo. Tem-se o princípio da primazia da norma 

mais favorável como preceito consagrado de forma expressa em tratados de direitos 

humanos. 

 Paulo Henrique Gonçalves Portela defende que a inclusão desse 

princípio no texto constitucional decorre da consagração da dignidade humana 

como um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, o que faz 

com que todo o ordenamento jurídico brasileiro confira o máximo de eficácia a essa 

dignidade, vez que é inerente ao indivíduo, independentemente de qualquer 

condição de que se revista.230 Ou seja, a dignidade humana é o mais importante 

                                                 
227  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. v. 1, 2. ed. Porto Alegre: Fabris, 2003., p. 506. 
228 Cançado Trindade opta por exigibilidade e implementação. (cf. TRINDADE, ibidem, p. 538). 
229

  Ibidem, p. 542. 
230  PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Tratados Internacionais de Direitos Humanos: análise 
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referencial de aplicação das normas jurídicas, tanto internacionais quanto internas.   

 Gonçalves Portela salienta que o Brasil assumiu um compromisso 

prioritário com a proteção e promoção da dignidade humana em território nacional e 

no mundo, valor entendido pela comunidade internacional como de suprema 

relevância e cuja realização na vida social pode ocorrer mesmo que haja algum 

sacrifício da própria soberania nacional. 231 

 Por isso, há no Direito Internacional a clara concepção de que as normas 

sobre direitos humanos devem prestigiar sempre os mecanismos que melhor 

possam proteger a dignidade humana.232 Tal idéia encontra expressa previsão no 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em que não se admite qualquer 

restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou 

vigentes em qualquer Estado-Parte do presente pacto em virtude de leis, 

convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente pacto não 

os reconheça ou os reconheça em menor grau. 233  

 Observa-se, pela redação acima, que direitos humanos chamados 

fundamentais, quando expressamente afirmados e reconhecidos em qualquer 

Estado que aderiu formalmente aos termos do Pacto, não sofrerão restrições ou 

suspensões por leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de não 

reconhecimento ou de reconhecimento parcial. Por evidência, eventuais dúvidas de 

interpretação podem ser dirimidas sem que se impeça a aplicação das normas mais 

benéficas. 

 Outro importante documento que materializou norma sobre o tema foi o 

Pacto de San José da Costa Rica, resultado da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (de novembro de 1969). A redação do art. 29 trata de normas de 

Interpretação, informando que nenhuma disposição desta Convenção pode ser 

interpretada no sentido de: a) permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupos ou 

pessoas, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na 

Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista; b) limitar o gozo e 

exercício de qualquer direito ou liberdade que possa ser reconhecido de acordo com 
                                                                                                                                                        
à luz do princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil. 2007. 
309 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, 2007, p. 107.   
231

  Ibidem, p. 110. 
232 Esta posição é defendida por Antônio Augusto Cançado Trindade. (cf. TRINDADE, Antônio 
Augusto Cançado. A proteção dos Direitos Humanos nos plano nacional e internacional: 
perspectivas brasileiras. Brasília: F. Naumann, 1992, p. 317-318.  
233  PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS, ibidem, art. 5º − 2.  
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as leis de qualquer dos Estados-Partes ou de acordo com outra convenção em que 

seja parte um dos referidos Estados; c)  excluir outros direitos e garantias que são 

inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de 

governo; e d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da 

mesma natureza. 234 

 Vê-se, dessa maneira, um comando ostensivo no direcionamento da 

interpretação das normas emitido aos países signatários do Pacto de San José. 

Percebe-se, desta feita, que a intenção de vedar a supressão do gozo e do 

exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção restou induvidosa. 

Deste modo, é possível chegar à asserção dedutiva de que em caso de conflito 

entre norma internacional de direitos humanos e norma interna – tida como aquela 

produzida segundo os preceitos de elaboração normativa de cada país –, deverá 

prevalecer, sempre, aquela que melhor proteja o indivíduo em sua dignidade.  

 Flávia Piovesan235 trouxe importante contribuição neste ponto, 

destacando que a “interpretação a ser adotada no campo do Direito dos Direitos 

Humanos é a interpretação axiológica e teleológica que conduza sempre à 

prevalência da norma que melhor e mais eficazmente proteja a dignidade humana.” 

A autora afirma, ainda, que o Pacto de San José da Costa Rica consagra o princípio 

da prevalência da norma mais benéfica para orientar que a Convenção só se aplica 

se ampliar, fortalecer e aprimorar o grau de proteção de direitos, ficando vedada sua 

aplicação se resultar na restrição e limitação do exercício de direitos previstos pela 

ordem jurídica de um Estado-Parte ou por tratados internacionais por ele ratificados. 

 Com isso, a primazia é sempre da norma mais benéfica e protetiva aos 

direitos humanos, seja ela do Direito Interno ou do Direito Internacional. Este 

princípio há de prevalecer e orientar a interpretação e aplicação da normatividade 

de direitos humanos, ficando afastados os princípios interpretativos tradicionais, 

como o princípio da norma posterior revoga a anterior com ela incompatível, ou o 

princípio da norma especial que revoga a geral no que apresenta de especial.  

 Sobre o âmbito e o sentido dos direitos fundamentais, a Constituição 

Portuguesa tem interessante previsão no art. 16.2: “Os preceitos constitucionais e 

legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de 

                                                 
234 PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA, ibidem. 
235  GOMES, Luiz Flávio e PIOVESAN, Flávia, ibidem, p. 26. 
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harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem.”236 Isto revela o 

propósito de garantir maior efetividade às normas internas diante da amplitude 

humanista alcançada pela Declaração de 1948, o pós-guerra. 

 No entanto, no Brasil, Paulo Bonavides lembra, tratando especificamente 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948:   

 

Erra todo aquele que vislumbra no valor das Declarações dos Direitos 
Humanos uma noção abstrata, metafísica, puramente ideal, produto da 
ilusão ou do otimismo ideológico. A verdade é que sem esse valor não se 
explicaria a essência das Constituições e dos tratados, que objetivamente 
compõem as duas faces do direito público – a interna e a externa. 237     

 
  
 Na aplicação dos tratados no âmbito do ordenamento jurídico interno, 

mesmo que sejam utilizados os parâmetros hermenêuticos tradicionais – quanto ao 

critério da hierarquia de normas ou da cronologia –, prevaleceria o critério da regra 

mais favorável ao ser humano. Isto se deve ao fato de que o objetivo principal dos 

tratados é conferir às pessoas a mais ampla proteção possível, com interpretação 

ampliativa das normas para este específico fim.   

 Dito isto, não cabe suscitar disposições de direito interno para impedir a 

aplicação de direitos considerados mais benéficos aos seres humanos que estejam 

previstos nos tratados ratificados, regra esta que está expressa na maioria dos 

tratados. Porém, deve prevalecer a norma interna quando esta for mais favorável  

que as do Tratado.  

 Para Augusto Cançado Trindade238, a tendência constitucional 

contemporânea de dispensar um tratamento especial aos tratados de direitos 

humanos é, pois, sintomática de uma escala de valores na qual o ser humano passa 

a ocupar posição central.  

 Dessa forma, a primazia de normas mais favoráveis não se restringe à 

proteção da vítima, mas sim à proteção do ser humano em toda a dimensão de 

direitos. Por isso qualquer pessoa que responda a processo criminal – e por 

evidência seja qualificado como imputado – pode invocar direito ou garantia 

internacional materializado em tratado como sendo mais benéfico que a lei interna 

                                                 
236  PORTUGAL. Constituição Portuguesa. Disponível em: 
<http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Portugal/Sistema_Politico/Constituicao/constituicao_p02.htm>. 
Acesso em: 26 junho 2008.  
237  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, ibidem, p. 574.  
238  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, p. 515. 
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do país em que vive.  

 Sobre a interação das normas, Augusto Cançado assevera com ênfase: 

“O direito internacional e o direito interno interagem e se auxiliam mutuamente no 

processo de expansão e fortalecimento do direito de proteção ao ser humano.”239 

Pela primazia da norma mais favorável, eventual conflito com o direito interno deve 

ser resolvido pelo grau de benefício ao ser humano. Ou seja, caso os direitos 

constantes dos tratados internacionais de direitos humanos revelem-se mais 

benéficos estes deverão prevalecer. O contrário ocorrerá se as normas do 

ordenamento jurídico interno conferirem maior proteção ao ser humano, devendo 

estas serem aplicadas, não importando se o tratado foi ratificado posteriormente e 

ou se a norma interna possui natureza infraconstitucional.  

 

2.2.3 Os tratados internacionais e o ordenamento jurídico brasileiro  

 

 Duas são as teorias de incorporação dos tratados internacionais na 

ordem jurídica interna dos países: a monista, definida pela incorporação automática 

em decorrência de normatização que assim estabelece; e a dualista, em que a 

incorporação não é automática. A maioria dos países europeus, os Estados Unidos 

da América e alguns países latino-americanos adotam a incorporação automática.  

 Nélida Astezia Castro Cervantes240 diz que a forma de aplicação e a 

hierarquia dos tratados internacionais no âmbito interno são determinadas pelas 

respectivas constituições de cada Estado, além da interpretação jurisprudencial. E 

as relações entre o direito interno e direito internacional – ou seja, as dúvidas sobre 

aplicação ou não dos tratados no âmbito interno e eventuais conflitos – devem ser 

estudadas levando em conta o debate entre as teorias monista e dualista.  

 Pela teoria monista o ordenamento jurídico é um só, formado de      

normas internas e internacionais. Dentro dela duas correntes se formaram: uma que 

afirma a primazia do direito interno e outra que defende o primado das normas de 

direito internacional. Cervantes241 lembra, ainda, que os monistas defensores da 

                                                 
239

  Ibidem, p. 558. 
240  CERVANTES, Nélida Astezia Castro. Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos: vícios 
na Emenda Constitucional 45/2004. 2006. 164 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 
Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006, p. 44.   
241  Nélida Astezia recorda que, no Brasil, a teoria monista como primazia para o Direito Internacional 
tinha em Pontes de Miranda um de seus principais defensores. Já Valério de Oliveira Mazzuoli 
defendia que a primazia do Direito Internacional sobre o Direito Interno seria tendência mundial e 
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primazia do Direito Internacional têm subdivisão em dois grupos: os extremados, 

encabeçados por Kelsen, e os moderados, que tinham como principal expositor 

Verdross. Os primeiros não admitiam conflito entre a norma interna e a de direito 

internacional sob o argumento de que a Constituição do Estado (norma interna) 

tiraria da norma internacional seu fundamento de validade, evitando a colisão. Já o 

segundo grupo defendia a coexistência das normas de direito interno e de direito 

internacional e, quando as primeiras fossem contrárias às segundas, teriam 

validade e obrigatoriedade perante os Estados, cabendo impugnação junto ao 

direito internacional. 

 A teoria dualista242 entende que existem dois ordenamentos jurídicos 

igualmente válidos, mas que são independentes e autônomos, o que torna 

impossível o conflito entre as normas dos ditos ordenamentos, uma vez que o 

direito interno rege as relações jurídicas intraestatais e o direito internacional ocupa-

se com as relações interestatais com destinatários diversos. 243 

 A doutrina jurídica sobre direitos humanos no Brasil mantém a 

classificação de quatro correntes sobre a incorporação dos pactos internacionais no 

ordenamento jurídico brasileiro: uma que entende que os pactos são 

supraconstitucionais e teriam mais força normativa que a própria Constituição; outra 

corrente entende que os pactos são recepcionados como normas de índole 

constitucional (posição de Flávia Piovesan244, Valério Mazzuoli245 e Luiz Flávio 

Gomes246); uma terceira defende a recepção como norma de mesma hierarquia de 

lei ordinária (ora vigente no Supremo Tribunal Federal); e a última, externada no 

julgamento dos Recursos Extraordinários nº. 349.703 e 466.343 e do Habeas 

Corpus nº. 87585247, em que se concebem os tratados internacionais de direitos 

humanos como direito supralegal – ou seja, de valor normativo inferior à 

                                                                                                                                                        
decorria de regra pactuada pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969.     
242  Nélida informa que a teoria dualista ou pluralista era encabeçada por Triepel, tendo sido o 
primeiro a desenvolver um estudo sistemático acerca de um conflito entre normas em sua obra 
Volkerrecht und Landesrecht.   
243  DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 91.  
244  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. Ibidem, p. 331. 
245  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. A influência dos tratados internacionais de proteção dos 
direitos humanos no direito interno brasileiro. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/brasil/textos/mazzuoli.html>. Acesso em: 14 abril 2008. 
246  GOMES, Luiz Flávio. Tratados de direitos humanos: nível supralegal. Revista Juristas. 
Disponível na internet, no site: <http://www.juristas.com.br/mod_revistas.asp?ic=2698>.  Acesso em: 
14 abril 2008.  
247  BRASIL. STF. Recursos Extraordinários n. 349.703 e 466.343 e do Habeas Corpus n. 87585. 
Disponíveis em: www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp. 
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Constituição, mas superior às leis federais.  

 No Brasil, o art. 84, VII, da CF prevê que cabe privativamente ao 

Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais 

sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Noutro prisma, o art. 49, I, estabelece 

que é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente 

sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional.  

 Assim, há o fortalecimento do Congresso Nacional no exame dos 

tratados com opção pela representação popular para dizer a última palavra sobre a 

introdução no ordenamento jurídico nacional de normas elaboradas pelas 

representações dos países, nas assembléias internacionais agendadas 

especificamente para este fim.  

 Por previsão constitucional, os tratados internacionais são celebrados 

pelo Presidente da República e o Congresso Nacional os examina aprovando por 

meio de decreto legislativo. Depois de aprovado no Congresso, o Poder Executivo 

deve ratificar o texto. Tratando-se de matéria relativa a Direitos Humanos, a própria 

CF consignou dispositivo que automatiza a incorporação. É o caso do art. 5º, § 1º, 

em que está disposto que as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata.  

 Sobre a força normativa, Flávia Piovesan nos faz recordar que desde 

1977 o Supremo Tribunal Federal equipara juridicamente o tratado internacional à lei 

federal, em decisão proferida no Recurso Extraordinário nº. 80.004. Decidiu-se que 

os tratados estão na mesma hierarquia das leis, portanto ensejam a utilização do 

princípio de que a norma posterior revoga a anterior sempre que estejam na mesma 

hierarquia.248 Mas a autora opta por outra opinião quando defende que os tratados 

internacionais de direitos humanos têm hierarquia constitucional diante do seu 

caráter especial de proteção: 

 

Acredita-se, ao revés, que conferir grau hierárquico constitucional aos 
tratados de direitos humanos, com a observância do princípio da 
prevalência da norma mais favorável, é interpretação que se situa em 
absoluta consonância com a ordem constitucional de 1988, bem como com 
sua racionalidade e principiologia. Trata-se de interpretação que está em 
harmonia com os valores prestigiados pelo sistema jurídico de 1988, em 
especial com o valor da dignidade humana – que é valor fundante do 

                                                 
248  PIOVESAN, Flávia e GOMES, Luiz Flávio (Coordenadores). O Sistema Interamericano de 
proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro. São Paulo: RT, 2000, p. 164. 
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sistema. 249  
 

O art. 5º, § 2º, dá ainda mais força à introdução do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos quando consagrou a regra de que 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. 

 Mas, uma importante mudança foi introduzida na Constituição pela 

Emenda Constitucional nº. 45, em 2004. Ao art. 5º foi acrescido o § 3º com a 

seguinte redação: “Os tratados 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.” 

 Tal dispositivo remete ao questionamento sobre a força normativa dos 

tratados. A interpretação literal concede força à rigidez da forma para que os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos tenham força de 

emendas constitucionais. É opção que veio fortalecer a posição do Supremo 

Tribunal Federal.   

 Cançado Trindade250 menciona, no que tange à natureza jurídica dos 

tratados internacionais dos direitos humanos, que o binômio respeitar/fazer respeitar 

significa que as obrigações dos Estados-Partes abarcam, de forma incondicional, o 

dever de assegurar o fiel cumprimento das disposições de suas normas por todos 

os seus órgãos ou agentes, assim como por todas as pessoas sujeitas à sua 

jurisdição. Além disso, têm ainda o dever de assegurar que suas disposições sejam 

respeitadas por todos, particularmente pelos demais Estados-Partes, configurando-

se em deveres que se situam no plano das obrigações erga omnes.         

 Porém, o STF inovou quando considerou os pactos internacionais normas 

supralegais, sepultando-se as dúvidas sobre a hierarquia de normas. Isso fez com 

que nenhuma lei interna brasileira tenha mais força normativa do que o Pacto de 

San José da Costa Rica ou do Pacto dos Direitos Civis e Políticos.   

 

                                                 
249

   Ibidem, p. 169. 
250 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, ibidem, p. 357. 
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2.2.4 A autodefesa na redação dos Pactos Internacionais   

 

 A previsão normativa dos mais importantes Pactos aderidos pelo Brasil 

revelam uma redação que permite concluir pela possibilidade de uma maior atuação 

do acusado. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos diz, no art. 14.3.d e 

e, que toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, às  

garantias mínimas de estar presente no julgamento e a defender-se pessoalmente 

ou por intermédio de defensor de sua escolha; a ser informada, caso não tenha 

defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo, e sempre que o interesse da justiça 

assim exija, a ter um defensor designado ex officio gratuitamente se não tiver meios 

para remunerá-lo; a interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e a 

obter o comparecimento e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas 

condições de que dispõem as de acusação. 

Já do Pacto de San José da Costa Rica se extraem as garantias judiciais 

no art. 8º, letras d e e, onde se resguarda o direito do acusado de defender-se 

pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-

se, livremente e em particular, com seu defensor, assim como o 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. 

Os textos colacionados têm similaridade em suas redações consistente 

na possibilidade de que o acusado se defenda pessoalmente ou por defensor. 

Entretanto, há uma particularidade: o Pacto de San José da Costa Rica admite a 

possibilidade de o acusado ser assistido por advogado. O termo assistido, numa 

captação literal do sentido, significa dar ou prestar assistência, permitindo levar à 

ilação de que não seja retirada a faculdade de defesa pelo próprio acusado, a 

exemplo do processo penal dos Estados Unidos quanto ao self-representation. 251        

 Sendo assim, pelo Processo Penal dos EUA, a assistência de advogado 

sugere uma certeza: a defesa é monopólio do acusado. Ou seja, a condução da 

defesa deve ser confiada ao próprio acusado e não à pessoa do seu advogado, 

atuando este último como conselheiro. Desta forma, desvela-se a conveniência 

sobre a atuação do réu na formação da prova. Os vários argumentos e 

                                                 
251 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Constituição. Emenda VI, ibidem. 
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direcionamentos sobre a prova devem ser, inicialmente, submetidos ao próprio réu 

para, podendo e querendo, consultar seu advogado sobre cada tema perquirido. 

 O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, por sua vez, permite 

que o réu confie a defesa ao advogado, utilizando para isso o termo por meio de. 

Mas, mesmo assim, há dispositivo que sugere a atuação concreta do acusado na 

parte que permite a ele interrogar diretamente as testemunhas – o que leva à 

possibilidade de captar o sentido mais benéfico à vontade do réu em fazer 

perguntas sem a necessidade de que seja por meio do seu defensor. A própria 

redação da letra e do art. 14.3 do Pacto traz expressa a previsão da faculdade de 

usar o advogado quando usa a expressão fazer interrogar logo depois de interrogar.    

 Além dos dois pactos mencionados, há também o resultante da 

Convenção Européia de Direitos Humanos252, art. 3, c e d, com importante redação 

normativa, onde assevera que o acusado tem, como mínimo, os seguintes direitos: 

defender-se a si próprio ou ter a assistência de um defensor da sua escolha e, se 

não tiver meios para remunerar um defensor, poder ser assistido gratuitamente por 

um defensor oficioso quando os interesses da justiça o exigirem. Além disso, pode 

interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e obter a convocação e o 

interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições que as 

testemunhas de acusação. 

 Vê-se que até no continente europeu foi fixada expressa previsão de 

ampliação da autodefesa logo depois da Segunda Grande Guerra, reconhecendo – 

ou assegurando – para os europeus, quando acusados, direitos considerados 

mínimos.  

   

2.2.5 A força normativa dos Pactos Internacionais e do CPP   

 

Os critérios de solução de antinomias das regras definem o aparente 

conflito no caso de prevalecer a tese de que o tratado tem a mesma hierarquia de lei 

ordinária, mormente depois que o STF afirmou serem os Pactos normas 

suprelegais. 

Pelo critério cronológico tem-se que, na existência de duas normas 

incompatíveis, prevalece a norma posterior. Eis a efetivação do brocardo: lex 

                                                 
252  CONVENÇÃO EUROPÉIA DOS DIREITOS DO HOMEM. Disponível em : < 
http://www.cidadevirtual.pt/cpr/asilo1/cesdh.html#artigo_60 >. Acesso em: 1 jun 2008. 
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posterior derogat legi priori. A eficácia da lei no tempo é limitada ao prazo de sua 

vigência, iniciada com a sua publicação e perdura até a sua revogação. A lei, dessa 

maneira, só começa a produzir seus efeitos após a vigência, e deixa de produzi-los 

quando revogada.  

 Pelo critério hierárquico, também nominado de lex superior, na existência 

de normas incompatíveis entre si prevalece a hierarquicamente superior. O contrário 

é inadmissível, pois uma norma inferior nunca revoga uma superior. Ele teve 

inspiração na expressão latina lex superior derogat legi inferiori.  

 O critério da especialidade, também denominado lex specialis, 

corresponde à expressão latina lex specialis derogat legi generali. Por esse critério, 

quando duas normas são incompatíveis, sendo uma geral e outra especial, 

prevalece a segunda. O entendimento que define esse critério diz respeito à 

circunstância de a norma especial contemplar um processo natural de diferenciação 

das categorias, o que viabiliza, assim, a aplicação da lei especial no grupo que 

contempla as peculiaridades nela presentes, sem ferir a norma geral, de amplitude 

elevada.  

 Nos dois casos temos sempre a superioridade normativa dos pactos 

Internacionais. No primeiro, se os pactos submetidos à formalidade exigida por 

emenda constitucional têm força de norma constitucional, prevalecem eles sobre o 

Código de Processo Penal pelo critério da hierarquia normativa; se os pactos são 

considerados com força superior às leis ordinárias por terem sido considerados com 

força supralegal, prevalecem sobre o Código de Processo Penal pelo critério 

também da hierarquia normativa. Ou seja, de uma forma ou de outra, os pactos 

internacionais terão sempre mais força normativa do que as leis processuais 

aprovadas no Brasil.  

 Assim, o Pacto de san José da Costa Rica prevalece, e. g., sobre a Lei n. 

11.689, de 9 de junho de 2008.253 Esta última norma legal alterou os procedimentos 

referentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri, restringindo, por omissão, a atuação 

pessoal do acusado na formulação de perguntas no momento da instrução em 

plenário, em que se afirmou, no art. 473, que prestado o compromisso pelos 

jurados, seria iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério 

                                                 
253  BRASIL, Lei n 11.689, de 9 de junho de 2008. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm >. Acesso em: 29 junho 
2008. 
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Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomariam, sucessiva e 

diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquiririam as testemunhas 

arroladas pela acusação. 

 Além disso, para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o 

defensor do acusado formularia as perguntas antes do Ministério Público e do 

assistente, mantidos, no mais, a ordem e os critérios estabelecidos no artigo 473 do 

CPP. Os jurados poderiam formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por 

intermédio do juiz presidente. 

 Tal regra inova se tomarmos o CPP como referência, configurando, 

teoricamente, afronta aos Pactos de San José da Costa Rica e dos Direitos Civis e 

Políticos, pois não teria a força normativa para revogá-los naquilo que contrariasse. 

Ademais, não se afigura como razoável entender que a nova lei criou regra de 

exceção à recepção dos referidos pactos, pois estes foram incorporados ao 

ordenamento jurídico brasileiro sem ressalva quanto à colheita de prova 

testemunhal.     

 Flávia Piovesan254 se refere à Convenção de Viena para destacar a 

posição dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Salienta que o artigo 53 

é aplicável para definir tais tratados como norma cogente (jus cogens), a ser 

observada como obrigação erga omnes e com especial força de observância 

obrigatória – normas de comando peremptório, imperativo. Eis a redação do art. 53:  

 

É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma 
norma imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da presente 
Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma 
norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados 
como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e 
que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral 
da mesma natureza.255 

 

 Com isso Piovesan sustenta que os direitos humanos, quando inseridos 

em tratados, têm hierarquia especial e privilegiada em relação aos tratados 

internacionais tradicionais. E argumenta que o Brasil fez opção por um sistema 

misto de disciplinamento dos tratados combinando regimes jurídicos diferenciados: 

um aplicável aos tratados de direitos humanos; o outro aplicável aos tratados 

                                                 
254

  Ibidem, p. 171. 
255   CONVENÇÃO DE VIENA. Disponível em: < http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm >. Acessado em 
8 abril 2.008.  
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tradicionais.  

 Para Piovesan tal divisão faz com que os tratados de proteção 

internacional de direitos humanos tenham hierarquia constitucional e sejam 

incorporados automaticamente ao ordenamento jurídico interno. Já os tratados 

tradicionais, por sua vez, apresentam hierarquia infraconstitucional e não se 

incorporam de forma automática no ordenamento.  

 A autodefesa processual é, pelo visto, direito que deve ser firmado na 

coerência do sistema de proteção aos diretos humanos. A dignidade passa a sofrer 

riscos com a fragilização no reconhecimento da liberdade de agir do réu.  

 Cabe reprisar que quando o STF resolveu dar aos tratados aprovados 

antes da EC n. 45 força de norma supralegal, em julgamento concluído em 

dezembro de 2008, proferido sobre caso que tratava de prisão de depositário infiel, 

consolidou novo posicionamento para dar mais força aos tratados internacionais de 

direitos humanos. Assim, os tratados serão menos fortes que a Constituição 

Federal, mas terão maior força normativa que as leis ordinárias e complementares 

brasileiras. A posição de Flávia Piovesan foi superada, portanto.   

 

2.3 Autodefesa processual no Código de Processo Penal 

 

 O processo, como conjunto ordenado de atos destinados a um fim, tem 

previsão constitucional como meio para fazer implantar as penas – reprimendas 

tratadas propriamente pelo Direito Penal.256 Pelo processo podem os acusados 

perder a primariedade, sofrer restrições a direitos ou perder a própria liberdade. 

Assim, o Estado utiliza o processo para fazer com que o Direito Penal aplique 

sanção a quem desrespeita regra social definida como crime, com o fim de evitar a 

prática da vingança por parte da vítima ou de seus familiares.257  

 A doutrina brasileira é assente no entendimento de que as provas 

levadas ao processo penal têm por fim o convencimento do juiz. Nas disposições 

gerais do capítulo do Código de Processo Penal que trata das provas há dispositivo 

                                                 
256  João Gualberto Garcez Ramos diz que “o processo é um instrumento ético de busca da verdade”. 
(RAMOS, João Gualberto Garcez. Curso de processo penal norte-americano. Vol. 1. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 184.) 
257  Para Aristóteles existe diferença entre vingança e  punição, pois a punição tem por escopo quem 
a sofre, ao passo que a vingança, a satisfação de quem a efetua. (Cf. Em FERRAJOLI, ob. cit., p. 
276).  
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informador de que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova.258  

 A prova da alegação, no processo penal, incumbe a quem a fizer. 

Contudo, o juiz tem o poder para, no curso da instrução ou antes de proferir 

sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto 

relevante.259 A classificação mais genérica das provas é comentada por 

Malatesta260, que as dividiu formalmente em prova testemunhal, prova documental e 

prova material. Tal divisão tem consonância no Código de Processo Penal 

Brasileiro.  

 Dentro da lógica das provas cabe dizer que qualquer restrição ao direito 

de produção de prova – requisito de efetivação da defesa tida por ampla – deverá 

passar por análise para aferição da razoabilidade. Concluindo o juiz que a restrição 

não é plausível por falta de justificativa, deve afastá-la para permitir a prova 

pleiteada.261 

 Em verdade, a autodefesa processual penal tem estreita similaridade com 

o chamado jus postulandi. Este nada mais é que a capacidade de postular em juízo. 

Daí chamar-se, também, de capacidade postulatória262 aquela reconhecida pelo 

ordenamento jurídico para a pessoa praticar, pessoal e diretamente, atos 

processuais perante o juiz. Nisso estão incluídos todos os tipos de manifestação, 

escritos e verbais, direcionados ao juiz a quem se pede algo – como, e. g., a prática 

de alguma diligência ou a juntada de algum documento –, dentro do processo.   

 A capacidade postulatória, de regra, pertence aos advogados e aos 

membros do Ministério Público. Incluem-se nela a capacidade de pedir ou articular, 

em recurso, a de defesa, nas ações e nos recursos, e a de debate oral ou escrito. O 

processo penal brasileiro restringe essa capacidade de postular, deixando para os 

advogados a missão, salvas algumas expressas exceções. Na dicção de Fernando 

de Almeida Pedroso, “a defesa técnica do réu, como é insofismável, há de ser 

                                                 
258  BRASIL. CPP. Ibidem. Art. 157 do CPP. 
259  Ibidem, art. 156 do CPP. 
260  MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A lógica das provas em matéria criminal. 6 ed. Campinas: 
Bookseller, 2005, p. 316. 
261  Jonh Locke deixou-nos a máxima de que todo homem nasce com o direito à liberdade sobre a 
qual ninguém mais goza de poder, cabendo só a ele próprio dispor dela livremente. Ou seja, para ele 
o direito de defesa é cabível a todo e qualquer homem, em estado natural, para garantir a própria 
autoconservação. (cf. op. cit., p. 131).  
262  Não somente quem ingressa com a ação penal é chamado “postulador”. A título de exemplo, é 
facultado à defesa também postular pela produção de provas, pelo reconhecimento da prescrição e 
pela absolvição. 
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exercida por pessoa jurisperita, com a devida habilitação legal.”263  

 

2.3.1 A autodefesa e a verdade possível  

 

 A produção da prova no processo penal centra-se no objetivo da verdade. 

A doutrina construiu o termo “verdade real” ou “material” para fixar o que se entende 

por verdade plena dos fatos.  Do senso comum extrai-se que a verdade 

corresponde a tudo que mais se aproxima da realidade ou que está em 

conformidade com o que é real. É possível dizer, no entanto, que há uma enorme 

dificuldade em se encontrar a exata verdade dos fatos que envolvem o ilícito diante 

das incontáveis circunstâncias que envolvem os acontecimentos da vida. 

 A ação de alguém que pratica um ilícito pode ser narrada de diversas 

formas. Um crime visto por várias testemunhas pode ser descrito por cada uma 

delas de forma diferente, uma vez que a compreensão das coisas e sentimentos  

que existem no mundo varia de pessoa a pessoa. Isso denota como a percepção da 

realidade depende de condições especiais particulares de cada um. Porém, para 

este estudo é possível definir a verdade como a interpretação mental da realidade 

transmitida pelos sentidos de alguém e, necessariamente, confirmada por outras 

pessoas aptas a compreenderem dita realidade, mesmo que haja coincidência 

parcial.  

 Francesco Carnelutti264 diz bem: 

 

A dúvida é uma expressão da limitação da mente humana; para nós, a 
verdade se fragmenta nas razões, como a luz nas cores. Não podemos 
apreender a verdade a nação ser em pequenas doses: cada razão contém 
uma dose de verdade, uma vezes relevantes e outras desprezíveis. Cada 
um de nós apenas chega a descobrir uma parte da verdade; por isso em 
cada um de nós a verdade está misturada com o erro, e para depurá-lo 
cada um de nós necessita do outro – tal é a necessidade do diálogo. 

   

 A fidelidade do relato de uma testemunha depende de sua atenção no 

momento em que aconteceram os fatos, guardados em sua memória, além das 

condições psíquicas no momento em que faz a narração, valendo isso também para 

o interrogatório do réu. 265   

                                                 
263  PEDROSO, ibidem, p. 217. 
264  CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. 
Belo Horizonte: Ed. Lider, 2005, p. 71.   
265

  Ibidem, p. 55.  
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 De tudo o que compõe o mundo resta ao intérprete extrair o significado. 

Raimundo Falcão266 apregoa que “o sentido é inesgotável por definição e a 

inesgotabilidade do sentido é a base filosófica da Hermenêutica.” Eis aqui uma 

importante dificuldade para tornar mais próxima a compreensão das coisas.   

 Valter Nunes da Silva Júnior267 defende posição pacífica da doutrina e da 

jurisprudência:  

 

Não é correto asseverar que o processo criminal é inteiramente regido pelo 
princípio da verdade real, visto que esta, pelo fato mesmo de decorrer do 
princípio da presunção de não-culpabilidade, informa que o Ministério 
Público, para conseguir a procedência de sua pretensão acusatória, tem o 
ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito-dever de punir, 
porquanto o juiz somente pode condenar o agente com base na certeza de 
que é ele culpado.   

 De fato, nem sempre é possível dizer que o juiz absolve o acusado por 

insuficiência de provas apoiando-se no princípio da verdade real ou material. 

Portanto, há absolvições que se confirmam em nome da verdade formal ou 

processual. Entretanto, o mais próximo da verdade deve chegar o juiz que conclui 

pelo juízo condenatório. Seria o que se pode nominar verdade verdadeira, ou seja, a 

percepção de algo que mais se aproxima do que realmente ocorreu.   

 Pela doutrina, a verdade real, que é também chamada material, difere da 

verdade formal, nominada ainda de processual. Fernando da Costa Tourinho 

Filho268 traduz o pensamento da doutrina processual assim:  

 

Enquanto o juiz não-penal deve satisfazer-se com a verdade formal ou 
convencional que surja das manifestações formuladas pelas partes, e a sua 
indagação deve circunscrever-se aos fatos por elas debatidos, no Processo 
Penal o juiz tem o dever de investigar a verdade real, procurar saber como 
os fatos se passaram na realidade, quem realmente praticou a infração e 
em que condições a perpetrou, para dar base certa à justiça.  

 Vê-se que o juiz penal deve ter mais compromisso na descoberta da 

verdade mais próxima da realidade que o juiz cível. Isso coloca aquele como ator 

mais ativo na produção da prova durante o processo penal, sendo essa a regra. Só 

de forma excepcional o juiz penal julga de conformidade com a verdade formal.      

                                                 
266  FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2004. 
267  SILVA JÚNIOR, ibidem, p. 544. 
268  TOURINHO FILHO, v.2, ibidem, p. 37. 
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 O CPP tem diversas regras onde se prevêm a busca da verdade. Pelo 

art. 184, “salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial 

negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao 

esclarecimento da verdade.” Ou seja, a busca da verdade deve justificar a 

necessidade da prova pericial.  

 No interrogatório o juiz indaga do réu se é verdadeira a acusação, 

conforme previsão do art. 187, § 2º, I, do CPP. Pelo art. 203 do mesmo diploma 

legal a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do 

que souber e Ihe for perguntado. E pelo art. 211, se o juiz, ao pronunciar sentença 

final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a 

verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração de 

inquérito.  

 Já o art. 217 assevera que se o juiz verificar que a presença do réu, pela 

sua atitude, poderá influir no ânimo da testemunha de modo que prejudique a 

verdade do depoimento, fará retirá-lo, prosseguindo na inquirição com a presença 

do seu defensor, caso não haja possibilidade de realizar o ato por videoconferência. 

Neste caso deverão constar do termo a ocorrência e os motivos que a 

determinaram.  

 Uma das atribuições do juiz-presidente do Tribunal do Júri é ordenar, de 

oficio, ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências 

destinadas a sanar qualquer nulidade, ou a suprir falta que prejudique o 

esclarecimento da verdade, conforme expressa disposição do art. 497, XI, do CPP. 

 Um dos mais importantes artigos que se referem à regularidade do 

processo é o art. 566. Por ele não será declarada a nulidade de ato processual que 

não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. 

Isso revela a manifesta intenção de aproveitar os atos processuais com o máximo 

de eficiência possível, evitando decretação de nulidades de forma desnecessária.   

 A autodefesa processual ampliada, por sua vez, poderá fornecer ao juízo 

mais elementos de corroboração da verdade dos fatos. Tanto pelo fato de o acusado 

poder esclarecer mais intensamente a dinâmica do ocorrido no dia do crime, como 

também pela confrontação de sua versão com de outros réus, bem como de 

testemunhas, além da própria vítima, quando possível. 

 O réu pode optar pelo silêncio quando observar que a prova produzida 

pela acusação é frágil e vai levá-lo à absolvição. Caso contrário, vai colaborar com 
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dados que podem esclarecer pontos obscuros. 

 A dúvida sobre a certeza probatória sempre beneficia o réu. É a exaltação 

do princípio do favor rei. A falta absoluta de provas ou a simples insuficiência leva o 

juiz, necessariamente, a absolver o acusado, advindo daí a imperiosidade da 

certeza real. Para Carnelutti, “quando o juiz não chega a comprovar a culpabilidade, 

tem de declarar a inocência.”269     

 Mesmo em caso de eventual conflito com defensor sobre determinada 

postura do réu na produção de alguma prova, a busca da verdade é sempre o valor 

máximo do processo penal. O réu pode até ser prejudicado com pergunta por ele 

feita à testemunha, mas a verdade pode ser desvelada com dita atitude.  

 Se a percepção da verdade é feita por cada ser humano de uma forma 

bem peculiar, revela-se mais produtiva chamar a verdade almejada no processo de 

“verdade possível”. A verdade dos fatos é, na verdade, a verdade obtida pela 

colheita dos depoimentos. A “verdade verdadeira” seria utópica, portanto, pois 

nenhuma testemunha ou réu ou vítima tem capacidade de descrever, com exatidão 

absoluta e exaustiva, o que de fato ocorreu, com todas as suas infinitas 

particularidades, no exato instante do delito.     

 

2.3.2 Do interrogatório 

 

 Pela doutrina processual penal brasileira, o interrogatório é o ato 

processual mais importante da autodefesa. Ele é regulado entre os artigos 185 a 

196 do CPP, sendo a confissão270 tida como uma possibilidade natural do ato, 

tratada nos arts. 197 a 200. 

 Luigi Ferrajoli entende que, “informado pela presunção de inocência, o 

interrogatório tem a única função de dar vida materialmente ao contraditório e de 

permitir ao imputado contestar a acusação ou apresentar argumentos para se 

justificar.” E completa:  

 

É a primeira máxima do garantismo processual acusatório, anunciada por 
Hobbes e recebida desde o século XVII no direito inglês. Disso resultaram 

                                                 
269  CARNELUTTI. Como se faz um processo. Ibidem, p. 98.  
270  A confissão já não era obrigatória na opinião de Hobbes. Ele dizia que caso alguém fosse 
interrogado pelo soberano ou por sua autoridade, portanto, relativamente a um crime que cometeu, 
não era obrigado a confessá-lo, porque ninguém pode ser obrigado por um pacto a recusar-se a si 
próprio. (Cf. Hobbes, Leviatã. p. 163). 
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como corolários: a proibição daquela ‘tortura espiritual’, como a chamou 
Pagano, que é o juramento do imputado; o ‘direito ao silêncio’, nas palavras 
de Falangieri, assim como a faculdade do imputado de responder o falso; a 
proibição não só de arrancar a confissão com violência, mas também de 
obtê-la mediante manipulação da psique, com drogas ou com prática 
hipnótica, pelo respeito devido à pessoa do imputado e pela inviolabilidade 
de sua consciência; a conseqüente negação do papel decisivo da 
confissão, tanto pela refutação de qualquer prova legal como pelo caráter 
indisponível associado às situações penais; o direito do imputado à 
assistência e do mesmo modo à presença de seu defensor no 
interrogatório, de modo a impedir abusos ou ainda violações das garantias 
processuais.271 

 A redação originária do Código instituía o interrogatório como ato 

privativo do juiz, vedando a interferência ou influência, por qualquer modo, do 

Ministério Público ou do advogado de defesa.272 Alteração legislativa de 2003 veio 

tornar o ato de interrogatório mais detalhado e participativo. O art. 188 dispôs que, 

após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes273 se restou algum fato 

para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se as entender 

pertinentes e relevantes.274  

 Assim, deixou o interrogatório de ser ato privativo do juiz para se tornar 

ato coletivo em que o Ministério Público e o defensor do réu lançam suas 

indagações. Cabe notar que, prima facie, a busca da verdade é sempre a tônica do 

interrogatório. Disso se depreende que não se pode garantir, em momento algum, 

que indagações feitas pelo Ministério Público e pelo defensor ao réu serão 

benéficas à acusação ou à própria defesa, vez que sempre haverá risco em cada 

questionamento. 

 É evidente que o conceito de verdade é ainda limitado ao conjunto de 

elementos trazidos ao processo. Depoimentos, documentos e perícias conhecidas 
                                                 
271  FERRAJOLI, ibidem, p. 560.  
272  Redação original do art. 187 do CPP. 
273  O conceito de "partes" no processo penal foi bem definido por Rogério Lauria Tucci, ressaltando 
que "a relação jurídica penal concreta objetivada na persecutio criminis, ou em qualquer outra 
atuação procedimental ou processual correlata, compreende, sempre, duas situações jurídicas 
contrapostas, ou melhor, justapostas, correspondendo uma à titularidade do ius puniendi e outra à do 
ius libertatis". E continua dizendo que o Ministério Público, na ação penal pública de caráter 
condenatório, é parte em sentido processual, enquanto que o acusado, ficando no pólo oposto, é 
também classificado como parte no mesmo sentido. Por fim, não esquece de lembrar o autor que há 
casos em que o Ministério Público atua como custos legis ( termo em latim que significa fiscal da lei), 
com a mesma incumbência de defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais - 
indisponíveis - do peticionário ou paciente - este em caso de habeas corpus. (Cf. TUCCI, Rogério 
Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 172 
e 176).  
274  A Lei n. 10.792, de 2003, alterou todo o capítulo que trata do interrogatório. Cf. BRASIL. Lei n. 
10792, de 1º de dezembro de 2003. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm >. Acesso em: 26 junho 2008.  
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através dos autos traduzem o que o juiz e as partes pensam do processo, quando 

se permitirá a formação de juízo sobre a admissibilidade da acusação ou não. 

Presume-se que tanto fatos quanto documentos têm importância somente quando 

compõem o caderno processual.  

 Sendo o ato de maior liberdade para a manifestação verbal do acusado 

no processo, o interrogatório assume a condição de autodefesa em sua plenitude. 

Ele deve ser feito na presença do juiz, até mesmo em estabelecimento penal 

quando o acusado estiver nele preso.275  

 A Lei nº. 11.419, de 2006,276 tratando sobre a informatização do processo 

judicial, veio possibilitar a realização de atos processuais com transmissão 

eletrônica de toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de 

comunicação, preferencialmente com uso da internet. Ela abre a possibilidade de 

consolidação do interrogatório on-line de acusado, definido como aquele em que o 

juiz presidente o ato de outro local distante, mas com câmeras e microfones 

instalados para permitir a visualização tanto do acusado quanto do magistrado, 

garantidos o som de qualidade, bem como nítida imagem. A aplicação da citada lei 

abrange também o processo penal, conforme dispôs o primeiro parágrafo do art. 1º, 

fortalecida pelo art. 217 da Lei nº. 11.690, de 2008, que oportuniza o uso de 

videoconferência se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar 

humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de 

modo que prejudique a verdade do depoimento. 277 

 Mas em nenhuma fase processual o acusado pode ser compelido a dizer 

                                                 
275 BRASIL. CPP. Ibidem, art. 185 do CPP. O interrogatório por videoconferência deve inaugurar 
nova cultura na prática de atos processuais, diante de facilidades que a informática pode 
proporcionar. Há ainda opositores à idéia, que consideram direito fundamental do réu ser ouvido 
pessoalmente pelo juiz. A polêmica existe devido à condição de incerteza sobre eventuais pressões 
sofridas pelo réu em momento anterior ao interrogatório. Mas a presença do advogado no local em 
que o acusado presta suas declarações pode ser uma alternativa para evitar ditas injunções 
suspeitas. Em todo caso, cabe ao juiz agir com sensibilidade se o réu ou seu advogado delatar 
algum tipo de ameaça que retire a condição de liberdade para prestar o interrogatório, devendo 
providenciar a remoção para outro estabelecimento prisional.  
276  BRASIL. Lei nº. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Disponível em: < 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2006/L11419.htm >. Acesso em: 26 junho 2008.  
277  O Supremo Tribunal Federal decidiu, por habeas corpus, anular interrogatório feito por 
videoconferência que fere o sagrado direito de presença do réu perante o juiz, configurando limitação 
ao exercício de ampla defesa, compreendidas a autodefesa e a defesa técnica. O acórdão ressalta 
que não havia lei autorizando a videoconferência, circunstância não mais existente diante do art. 217 
da Lei nº. 11.690, de 2008. Nova discussão poderá ser travada na Corte Suprema, sob os mesmos 
fundamentos. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus n. 88914 – São Paulo. Relator: 
Cezar Peluzo. Impetrante: PGE-SP, Parícia Helena Massa. Paciente: Márcio Fernandes de Souza.     
Diário de Justiça Eletrônico, Poder Judiciário, Brasília, 5 de outubro de 2007.       
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a verdade ou a produzir qualquer tipo de prova contra si.278 Esta obrigação somente 

pode ser imposta à testemunha e ao perito, além de contador, tradutor ou intérprete 

por expressa disposição legal. Esta determinação de dizer a verdade está prescrita 

no art. 203 do CPP.279 

 Com a alteração de 2003, o interrogatório passou a ser composto de 

duas fases. Na primeira há várias perguntas sobre a vida pessoal do acusado que 

fazem o ato complexo, com previsão de pergunta sobre a residência, meios de vida 

ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida 

pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso 

afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou 

condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e 

sociais.280  

 A segunda fase destina-se aos fatos imputados e às provas. Pergunta-se 

se é verdadeira a acusação que lhe é feita, e, não sendo verdadeira a acusação, se 

tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a 

quem deva ser imputada a prática do crime, e se com elas esteve antes da prática 

da infração ou depois dela; onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e 

se teve notícia desta; se conhece as provas já apuradas; se conhece as vítimas e 

testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar 

contra elas; se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer 

objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido; sobre todos os demais 

fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias 

da infração; e se tem algo mais a alegar em sua defesa.  

 Pelo visto, não pode o juiz negar pedido do réu de investigação de outras 

pessoas suspeitas, quando aponta elementos para tornar viável a diligência. 

                                                 
278  É o que o processo penal norte-americano chama de princípio do privilégio contra a 
autoincriminação forçada – privilege against compelled self-incrimination –, previsto na 5ª Emenda à 
Constituição dos EUA. Por ela ninguém será obrigado, em processo penal condenatório, a servir de 
testemunha contra si, ou seja, de não ser compelido a ser fonte de prova contra seus próprios 
interesses. O nosso Supremo Tribunal de Justiça já decidiu pela aplicação deste princípio em caso 
emblemático, mesmo não havendo dispositivo expresso em lei que tratava do tema: a não-
obrigatoriedade de fornecer sangue para teste de DNA, com preservação da intimidade e da honra 
de policiais federais, no caso Rcl-QO 2040 / DF - DISTRITO FEDERAL, com publicação no DJU de 
27-06-2003 – famoso por envolver cantora mexicana Glória de Los Angeles Trevino Ruiz, ou Glória 
Trevi. 
279  É tipificado como crime fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, 
contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo 
arbitral, com previsão de pena de reclusão de um a três anos e multa - Art. 342 do Código Penal. 
280  BRASIL. CPP. Ibidem. Art. 187, § 1º.  
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Também fica o julgado vinculado ao atendimento de pedidos urgentes, 

principalmente quando sustentados em informações tendentes à preservação de 

provas.  

 A faculdade do silêncio pode ser usada pelo réu, sendo muitas vezes boa 

tática de defesa quando as provas contra ele apuradas são frágeis e não firmam um 

juízo condenatório ao menos razoável. Mas o réu pode ter interesse de, mesmo não 

sendo o verdadeiro agente do fato delituoso, investigar para descobrir o autor do 

fato. Isto é resguardado pela dita segunda fase do interrogatório, sob a guarida do 

princípio da verdade possível e obstinação do Ministério Público.  

 Terminada a colheita de provas, cabe ao juiz examinar no processo se 

elas podem levar à condenação. Em caso negativo, tanto por falta de certeza 

quanto à autoria do fato delituoso quanto por certeza de que outro foi o autor do 

crime, a absolvição se impõe como medida cogente. Se o interrogando negar a 

acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos sobre outros pontos 

e indicar provas que levem a encontrar os imputados praticantes do delito. 281 

 Há, ainda, previsão na lei de interrogatório de deficientes auditivos, com 

recomendações técnicas específicas, inclusive com uso de perguntas e respostas 

feitas por escrito, diferentemente do interrogatório de réu que ouve e fala – em que 

se exige a oralidade.282 Mas o acusado deverá ser sempre informado pelo juiz, 

antes de iniciar o interrogatório, sobre o seu direito de permanecer calado e de não 

responder perguntas que lhe forem formuladas. Também será cientificado de que o 

silêncio não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da 

defesa. 283  

 A confissão é uma opção. Mas o juiz deverá confrontá-la com as demais 

provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou 

concordância.284 A razão de ser da necessidade de novos elementos de prova para 

corroborar a vontade do acusado de assumir a prática do ilícito deve-se a riscos de 

que haja algum tipo de pressão feita para que se alcance dita confissão – como, e. 

g., uma ameaça – ou para impedir que um parente seja apontado como acusado. 

Até mesmo falso depoimento em desvantagem própria em troca de promessa de 

                                                 
281  Ibidem, art. 189.  
282  Ibidem, art. 192. 
283  Ibidem, art. 186.  
284  Ibidem, art. 197. 
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algum tipo de compensação é tido como factível.285 

 A tortura ainda é noticiada por acusados, hoje abominada por diversos 

países. Ela retira a autonomia da vontade do réu, condição necessária para o 

alcance da verdade através da confissão. E torna o processo injusto. Desta feita, o 

vício da violência eiva a confissão, reduzindo-a de valor probatório. 286 

 É equivocado o entendimento de que a confissão feita pelo acusado 

reflete presunção de veracidade. O CPP reconhece isso quando orienta que o juiz 

deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e 

esta existe compatibilidade ou concordância. Ou seja, a confissão isoladamente 

pode não levar ao juízo condenatório, sendo, então, considerada uma quase 

presunção de mentira, que necessita de confirmação por outros meios. É certo 

dizer, por ser possível, que até por engano pode o acusado confessar crime que 

não cometera. Mas, também, não pode ser olvidado que no espírito humano há 

instinto de veracidade que sempre se opõe à mentira, podendo levar à confissão 

verídica sempre que dito instinto torna-se irresistível, quando fortalecido pelo 

remorso e pela comoção do ilícito perpetrado.  

 No espírito de acusado que comete o crime há quase sempre uma 

espécie de inquietação psicológica gerada pela constante lembrança do ato 

reprovável. Uma boa condução do interrogatório pode acrescer pressão que impede 

no acusado a calma imprescindível para criar argumentos de defesa que possa 

levá-lo à mentira, fazendo-o confessar a verdade. E a mentira, para ser erguida 

convincentemente, necessita de maior concentração – a fim de evitar contradições, 

enquanto a verdade, só da lembrança. 

 A análise da confissão como prova única no processo exige considerável 

sensibilidade do julgador. Se não há como identificar os concretos motivos que 

levaram o acusado a confessar o crime, a condenação torna-se temerária. E os 

motivos que fundam dúvidas no interrogatório se estendem à declaração de fatos 

                                                 
285  O acusado inocente que se sente assediado ou violentado pelo modo de interrogar do juiz perde 
toda a fé na justiça humana e, por vezes, toda a força para exercer o sagrado direito de defesa. A 
sugestão, odiosa perante qualquer outra testemunha, é odiosíssima perante o acusado, tentando 
conduzi-lo pela força e engano, a dar armas contra si próprio, diz Malatesta, ibidem, p. 425.  
286  Há Tratados Internacionais firmados com objetivo de evitar e denunciar a tortura. Exemplo disso é 
a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, adotada e aberta à assinatura no XV 
Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, em 
Cartagena das Índias, na Colômbia, em 9 de dezembro de 1985, ratificada pelo Brasil em 
20.07.1989, e a Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, adotada pela Resolução 39/46, da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 
10.12.1984 - ratificada pelo Brasil em 28.09.1989. 
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alheios ao processo, bem como a delação de outros agentes.  

 O acusado pode ser movido por fatores como amor e ódio para levá-lo à 

mentira sobre os fatos noticiados no processo. O primeiro pode ser causa grave de 

suspeita quando o acusado procura livrar da imputação um ente querido sabendo 

que o poupará de maior sofrimento. Como exemplo, temos a possibilidade de que o 

réu assuma a culpa de crime perpetrado pelo próprio pai. O segundo, mais comum, 

ocorre quando o acusado procura prejudicar alguém por sentir ojeriza desmedida. 

Isto é visto quando réus negam a autoria de crime e apontam desafeto como o 

responsável.  

 A liberdade que a lei dá ao acusado no interrogatório é quase irrestrita. E 

se tem o réu o direito de falar, confessar, calar e mentir, dentre outras opções 

possíveis, há que pôr em dúvida o real valor do ato. É a prova, por excelência, de 

maior suspeita no processo, tanto que o juiz deve, por imposição de lei, sempre dar 

valor à confissão aferindo-a pelos critérios adotados para outros elementos 

probatórios existentes no caderno processual. 

 Mas é certo que a prova da acusação deve ser feita pelo Ministério 

Público.287 Sendo a dúvida razoável benéfica ao réu, pois pode levá-lo à absolvição, 

cabe a ele promover medidas para criar um grau de incerteza a fim de dificultar a 

pretensão condenatória da acusação. E isto não configura deslealdade processual 

se ausentes atos que possam se definir como fraudes processuais. Caso contrário, 

existindo suposta dúvida, a absolvição do acusado se impõe cogentemente.288 

 O interrogatório ganhará credibilidade enquanto mais próximo estiver da 

concreta realidade dos fatos. A eventual vontade de enganar fará por certo o juiz 

negar-lhe valor. E só o cotejo com outros meios de prova podem dirimir dúvidas que 

se apresentam como contradições inafastáveis do processo.  

 Também não há garantia de credibilidade quando acusado presta 

                                                 
287  Nas ações públicas condicionadas à representação e incondicionadas, assim como para o 
particular que ingressa com a queixa-crime, com promoção de ação penal privada. 
288  No direito processual penal norte-americano (dos EUA), a condenação somente é possível 
quando a culpabilidade é provada sem que haja uma “dúvida razoável”, expressão esta construída 
de decisões de tribunais. É esta a lembrança de João Gualberto Garcez Ramos, ob. cit., p. 190 – que 
é aplicável ao nosso direito processual penal – quando diz que a defesa do imputado tem uma pauta 
mínima: a de provar a existência de uma dúvida razoável. Não cabe à defesa provar a não 
ocorrência do fato ou provar que não tomou parte dele, ainda que o tenha afirmado. Tem ela o ônus 
mínimo de provar que o acusador não se desincumbiu de seu ônus adequadamente, isto é, que não 
provou o fato além de uma dúvida razoável. Por isso é que se diz que a distribuição do ônus 
processual é desigual: enquanto ao acusador cabe provar o fato, ao imputado cabe provar a 
existência de uma dúvida sobre a ocorrência do fato ou sobre sua participação nele. A mera dúvida 
resolve o processo em favor do acusado. 
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informações de fato alheio. Em momento algum do interrogatório é possível separar 

informações dadas sobre o processo que ora se examina de outras referentes a 

feitos distintos, ou que podem originar novos processos. Mas neste último caso há 

como promover nova investida processual para aclarar os fatos sob agitação do 

Ministério Público.  

 Sobre a condição de tempo e lugar da prática do crime, pode o acusado 

erguer álibi que o fará agente ativo probatório. Ou seja, terá o ônus de provar que 

não estava no local do crime quando o mesmo ocorreu ou que estava em outro local 

naquele momento. A inversão do ônus da prova ocorre também nas excludentes de 

legítima defesa e de estado de necessidade. O acusado que a alegar como defesa 

deverá demonstrar convincentemente que era a única atitude a ser adotada para 

evitar prejuízo grave à sua pessoa. 

 O interrogatório, com a Lei nº. 11.719, de 2008, passou para a parte final 

da instrução do processo medida que beneficiou a defesa no processo. Assim, por 

certo, terá o acusado o direito de conhecer toda a prova contra si levantada, para, 

só depois, tecer suas observações sobre tudo o que ouviu, sem o ônus de 

confessar, evitando as surpresas que possam atrapalhar sua manifestação.      

 A Lei nº. 11.900, de 2009,289 foi aprovada para prever a possibilidade de 

realização de interrogatório e outros atos processuais por sistema de 

videoconferência, nos casos de acusados presos, sempre no estabelecimento em 

que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do 

membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e 

a publicidade do ato.  

 Pela recitada lei, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de 

ofício ou a requerimento das partes, pode determinar o interrogatório por 

videoconferência para viabilizar a participação do réu no referido ato processual 

quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo por 

enfermidade ou outra circunstância pessoal.  Também para o uso da 

videoconferência pode ser invocado o argumento de que se busca impedir a 

influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja 

possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 

do CPP.  

                                                 
289

  BRASIL. Lei n. 11.900, de 8 de janeiro de 2009. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11900.htm.    
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 Além disso, almeja-se prevenir risco à segurança pública quando exista 

fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra 

razão, possa fugir durante o deslocamento ou apresente gravíssima questão de 

ordem pública. 

 Mesmo se realizado por videoconferência, fica também garantido ao 

acusado 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. 

 Pela nova lei, quando a testemunha morar fora da jurisdição do juiz 

poderá ser inquirida por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de 

transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e 

podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e 

julgamento. 

 Assim, a videoconferência ingressou formalmente no ordenamento 

jurídico brasileiro para o processo penal, objetivando tornar mais eficiente o 

processo, reduzindo o custo operacional, principalmente quanto ao deslocamento 

de policiais e acusados.    

 A dúvida que poderá dar ensejo a questionamentos reside no direito de 

presença do acusado, previsto no Pacto de San José da Costa Rica, em que é 

garantido a toda pessoa presa, detida ou retida ser conduzida, sem demora, à 

presença de um juiz ou outra autoridade 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 (Art. 7º, V).   

 

2.3.3 Das testemunhas 

 

 A prova testemunhal é, seguramente, uma das mais importantes na 

busca da verdade no processo penal, mormente quanto a fatos que somente podem 

por ela ser provados. Importantes alterações foram introduzidas pela Lei nº. 11.690, 

de 2008, agregando a simplificação de algumas formalidades antes verificadas.  

 As perguntas das partes serão formuladas diretamente às testemunhas, 

sem intermediação do juiz. Este, contudo, pode intervir para completar a inquirição 

sobre pontos não esclarecidos. Além disso o juiz poderá recusar as perguntas da 

parte quando importarem repetição de outra já respondida ou não tiverem relação 
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com a causa.290  

 Pela regra anterior a técnica de direção das perguntas das partes ao juiz 

tinha por fim evitar eventuais condutas que poderiam intimidar a testemunha. Com a 

mudança aumenta a necessidade de vigilância do juiz, tanto para impedir atos que 

possam causar constrangimentos a quem vem a juízo servir como testemunha em 

processo quanto para captar as reações das testemunhas diante de indagações 

capazes de levar a conclusões importantes que se  aproximem da verdade.      

 Importa observar que foi acolhida também pela Lei. 11.690, de 2008, a 

possibilidade de retirada do acusado do ambiente onde será oitivada a testemunha, 

nos seguintes termos: se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar 

humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de 

modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por 

videoconferência, e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada 

do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. 291 

 Vê-se a preocupação do legislador com a colheita de prova em audiência 

e a preservação de integridade física e psicológica da testemunha. Porém, a 

retirada do réu do ambiente da audiência configura restrição despropositada ao seu 

direito de presença, pois há medidas eficientes para impedir, com alto grau de 

eficiência, qualquer tipo de intimidação por parte de quem está sendo processado: 

trata-se de pôr o réu de costas para as testemunhas ou para a vítima. Com isso 

nem olhares do réu são capazes de causar constrangimento.  

 Outra medida com a mesma eficiência seria a permanência de réu e 

testemunha na sala de audiências, mas separados por divisória com altura 

suficiente para impedir que um veja o outro. Desta forma, a voz da testemunha será 

ouvida, mas sem que intimidações sejam vivenciadas. 

 Ainda sobre a restrição à presença do réu, medida já utilizada no meio 

forense é o uso de capuz em vítimas e testemunhas. Tal instrumento impede o 

reconhecimento visual por parte do acusado, vez que este não poderá ver o rosto 

de quem está prestando depoimento, com garantia de que a imagem será 

resguardada. Tais medidas têm por escopo assegurar a verdade dos fatos, fim 

último do processo penal.  

 O direito de presença é sagrado, pois as testemunhas podem imputar ao 

                                                 
290  BRASIL. Lei nº. 11.690, ibidem. 
291

  Ibidem, art. 217. 
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réu fatos que o levem à condenação ou à absolvição – esta última quando não 

ocorre reconhecimento, por exemplo. A autodefesa exercida com a possibilidade de 

pergunta direta feita pelo réu, pessoalmente, pode levar ao reconhecimento de que 

ele, sendo o mais interessado no desfecho do processo, será capaz de extrair a 

verdade indagando sobre os detalhes que envolveram o fato tido como criminoso. 

Seu causídico terá a faculdade de completar a inquirição com novas indagações ou 

orientando sobre os riscos que eventuais perguntas podem trazer à estratégia 

escolhida por ele para aquela defesa técnica processual. 

 Assim, o direito fundamental do réu de estar presente em audiência pode 

ser harmonizado com o direito de preservação da identidade da vítima e das 

testemunhas, desde que adotadas as medidas propostas: do uso do capuz e da 

inserção do réu em posição que não possa enxergar quem presta depoimento 

perante o juiz. Nestes casos, nenhum direito é aniquilado por completo. 

 Quanto ao sigilo, necessário neste tipo de prova, as testemunhas 

deverão ser inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem 

ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas 

ao falso testemunho. Antes do início da audiência e durante a sua realização serão 

reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das 

testemunhas.292 Com isso, buscou a lei evitar vícios de intimidação ou corrupção da 

testemunha, capazes de alterar a verdade dos fatos, prejudicando o convencimento 

do julgador.    

 

2.3.4 Do exame do corpo de delito e da perícia  

 

 Regra processual do Código recomenda que, quando a infração deixar 

vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não 

podendo supri-lo a confissão do acusado.293 Na realização de diligências periciais, 

os técnicos – também chamados de peritos – elaboram laudo pericial, descrevem 

minuciosamente o que examinarem e respondem aos quesitos formulados. Tais 

registros são o extrato objetivo das peças encontradas e periciadas.294  

 Pela autodefesa, ao acusado deve ser dada oportunidade de formular, 

                                                 
292  Ibidem, art. 210. 
293  Ibidem, art. 158. 
294  BRASIL. CPP. Ibidem.   
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pessoalmente e por escrito, quesitos aos peritos em qualquer fase antes de ser 

realizado o laudo pericial. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de 

acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e 

indicação de assistente técnico. 295  

 Durante o curso do processo judicial é permitido às partes, quanto à 

perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para 

responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou 

questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com  antecedência, podendo 

apresentar as respostas em laudo complementar. Além disso, cabe às partes indicar 

assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo 

juiz ou serem inquiridos em audiência.296 Neste caso, ao próprio réu deve ser 

conferido o poder – por seu discernimento – de pugnar pela oitiva dos peritos sobre 

ponto que entenda ser relevante. Havendo requerimento das partes, o material 

probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado  no  ambiente do órgão 

oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial para exame 

pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.  

 Tradicionalmente, não tem a justiça brasileira admitido a possibilidade de 

intervenção postulatória do acusado na fase do inquérito policial, o que configura 

iniludível equívoco diante da relevância deste tipo de prova.  

 Sendo certo que sempre existirá a mínima possibilidade de erro na 

perícia, o acusado deve estar atento, pois a prova pericial é do tipo que dificilmente 

admite contestação. Deve o réu, inclusive, formular questionamentos posteriores 

pugnativos de esclarecimentos. Contudo, não sendo possível o exame de corpo de 

delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-

lhe a falta. 297 

 Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas 

fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas. O acompanhamento fiel 

do acusado na colheita destes elementos é medida de cautela, já que é sua 

faculdade impugnar as atitudes dos peritos se entender que estes não condisseram 

com o que lhe parece adequado na diligência. 298 

 No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, 

                                                 
295  BRASIL. Lei n. 11.690, de 2008. Art. 159, § 3º. Ibidem.   
296  Ibidem, art. 159, § 5º.  
297  Ibidem, art. 167. 
298  Ibidem, art. 170. 
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obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, 

complementar ou esclarecer o laudo. E todas as falhas podem ser apontadas pelo 

réu, preferencialmente logo depois da entrega do laudo para que se avivem as 

lembranças dos peritos. 299  

 Assim sendo, a verificação do capítulo do CPP que regula as perícias não 

contém vedação que impeça a participação do acusado em qualquer de suas fases.  

 Havendo recomendação de possibilidade ampla de intervenção da 

defesa na produção da prova pericial, deve ser facultada não só a elaboração de 

quesitos nos momentos processuais previstos, mas qualquer outro questionamento 

que tenha por escopo o esclarecimento de dúvidas ou obscuridades, bem como 

quanto a vício que possa tornar inválida a prova. 

 Dessa maneira, nenhuma objeção deve ser erguida diante da lídima 

intenção do imputado em formular pedido escrito para esclarecer ponto que mereça 

cautela ou desdúvida. Deve ser garantida ainda oportunidade de sugestão de 

diligência no que for pertinente à própria perícia que está sendo formulada. O 

advogado do acusado também deverá ser ouvido sobre a prova pericial, podendo 

agir como representante de seu cliente, de forma ampla. Eventuais divergências 

entre opiniões devem ser resolvidas pelo juiz, que deverá procurar dirimi-las sempre 

buscando a verdade efetiva dos fatos.  

 Nova determinação do art. 155 do CPP toma como regra de segurança 

que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos 

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, 

não repetíveis e antecipadas.300 Tal regra torna a perícia feita no inquisitório carente 

de novas provas para autorizar um juízo condenatório.    

 

2.3.5 Da acareação  

 

 A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, 

entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as 

pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou 

circunstâncias relevantes. Os acareados serão reperguntados para que expliquem 

                                                 
299  Ibidem, art. 181.   
300  O art. 155 do CPP teve sua reação alterada pela Lei nº. 11.690, de 2008.  
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os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.301 Deste 

modo, é ato processual presencial em que pode ser oportunizado ao acusado o 

direito de efetuar perguntas a testemunhas, assim como ocorre na audiência das 

testemunhas isoladamente. No entanto, é de se considerar que quando o próprio 

acusado em processo criminal está sendo acareado a outra pessoa, pode haver 

perda parcial de sua habilidade cognitiva.  

 Em geral, a acareação é feita somente para elucidação de divergências 

verificadas em depoimentos anteriores. Se ausente alguma testemunha, cujas 

declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer 

os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se 

subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a 

testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha 

presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim 

de que se complete a diligência ouvindo-se a testemunha ausente pela mesma 

forma estabelecida para a testemunha presente. Essa diligência só se realizará 

quando não importar demora prejudicial ao processo e o juiz a entender 

conveniente.302 

 Depois de encerradas as perguntas do acusado – quando ele está a 

efetuá-las – o juiz deve dar a palavra ao respectivo advogado de defesa para que 

formule as indagações que entender pertinentes. Eventuais conflitos de opinião 

entre o acusado e seu advogado devem ser dirimidos pelo juiz, que sempre pautará 

pela busca de algo que esteja o mais perto possível da verdade e pela efetivação da 

ampla defesa. 

 Atuando pessoalmente na acareação, o réu tem nela instrumento que 

pode revelar detalhes importantes do fato investigado, mormente quando é inocente 

e quando a outra pessoa acareada veio a juízo imbuído do intuito de mentir perante 

o juiz.    

 

2.3.6 Dos documentos 

 

 O próprio CPP define: “Consideram-se documentos quaisquer escritos, 

instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.” Apesar de ser o conceito bem 

                                                 
301  BRASIL. CPP. Art. 229. Ibidem.  
302  BRASIL. CPP. Art. 230. Ibidem.  
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abrangente a permitir amplo uso como meio de prova – com a ressalva do art. 233 

do CPP – a doutrina e a jurisprudência vedam a prova por documento em que sua 

obtenção é feita ilicitamente. 303 

 Além do art. 233, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 

processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas 

constitucionais ou legais. Inadmissíveis também são as provas derivadas das 

ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, 

ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das 

primeiras.304   

 O Código Civil Brasileiro305 tem capítulo específico sobre documentos 

como prova de fato jurídico que exercem influência direta no processo, tanto penal  

quanto civil.  

 Pelo CPP dar-se-á à fotografia do documento, devidamente autenticada, 

o mesmo valor do original.306 Já as cartas particulares, interceptadas ou obtidas por 

meios criminosos, não serão admitidas em juízo. As cartas poderão ser exibidas em 

juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, ainda que não haja 

consentimento do signatário.307 

 As partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo 

– devendo ser entendido aqui o próprio réu –, ressalvados os casos em que é 

vedada a juntada.308 Mas, o juiz pode ordenar a juntada de documento nos autos, 

independentemente de requerimento das partes, quando entender que a peça é 

importante para esclarecer ponto relevante da acusação ou da defesa. 309 

 Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada 

imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta deste, 

por pessoa idônea nomeada pela autoridade.310 

 Quanto à autodefesa aplicada à prova documental, não se vislumbra 

nenhum impedimento à ação do acusado em pugnar a juntada de documentos no 

                                                 
303  Pelo art. 5º, LVI, da CF, é inadmissível a obtenção, no processo, de provas obtidas por meios 
ilícitos. Isto reforça a garantia do devido processo legal.   
304  BRASIL. Lei 11.690, de 2008. Art. 157. Ibidem.   
305  BRASIL. Código Civil. Disponível em: < www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm> . 
Acesso em 26 junho 2008.  
306  BRASIL. CPP. Art. 232. Ibidem.  
307  Ibidem, art. 233. 
308  Ibidem, art. 231. 
309  Ibidem, art. 234.  
310  Ibidem, art. 236. 
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processo, salvo quanto às restrições previstas em lei. Assim, qualquer documento 

apresentado por iniciativa pessoal do réu deve ser levado ao juiz para decisão sobre 

a juntada ao processo.  

 É de boa cautela ao julgador a cientificação de advogado de defesa e do 

representante do Ministério Público com fim de dar publicidade à atitude do 

processado, evitando, para o defensor, a surpresa, considerando a existência de 

atos posteriores a serem praticados. 311 O próprio juiz pode ordenar audiência com 

o réu e seu defensor para dirimir a dúvida sobre a conveniência da juntada do 

documento, cientificando o processado dos riscos em caso de ser dele a insistência 

da anexação.    

 Por critério de avaliação do documento tem-se de observar a 

originalidade. Porém, mera cópia, apesar de poder sofrer alteração que lhe 

modifique o significado, pode ser documento eficaz como prova no processo penal 

quando outros elementos confirmem ser réplica de documento original.  

 Eventual controvérsia pode ensejar a necessidade de apresentação do 

documento original, devendo a pessoa que o detém ser convocado para fazer a 

apresentação em juízo.312 Lembra Malatesta que em matéria de prova criminal é 

absoluta e incontestável a regra de que o juiz não deve limitar-se à prova inferior e 

contestada quando lhe é possível ter uma superior e mais perfeita. Ou seja, nunca 

se deve pôr obstáculo à produção da prova melhor, pois a verdade dos fatos é 

sempre o objetivo supremo a ser perseguido. 313 

 A integridade do documento é também importante meio de análise formal. 

Escrito parcialmente mutilado tem sua eficácia probatória reduzida, mormente 

quando pouco se pode extrair do que restou para confirmação da utilidade 

probatória; de igual forma é a constatação de vícios que apontem aditamentos ou 

rasuras, pois são decisivos para macular a originalidade.  

 Qualquer documento público pode ter sua originalidade confirmada por 

ordem judicial, por vontade própria do juiz ou a requerimento das partes, sendo ato 

de mera ratificação; quanto a escritos particulares, o reconhecimento por parte do 

autor é fator decisivo para atestar a verdade do escrito – cabendo também ser feito 

                                                 
311  Enquanto para o testemunho a característica formal específica é a oralidade, para o documento é 
a escrita.  
312  Para prova em processo penal, independentemente de serem os documentos públicos ou 
privados, pode o juiz requisitar documentos em repartições públicas ou entidades privadas. 
313  MALATESTA, ibidem, p. 573. 
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por meio de testemunhas que presenciaram a confecção do escrito. Ocorre que 

tanto documento público quanto particular podem ser objeto de perícia técnica, cujo 

objetivo tanto é declarar a autenticidade de texto ou de assinatura quanto detectar 

outro item qualquer, até mesmo de falsificação.  

 

2.3.7 Dos indícios 

 

 Por definição estritamente legal, considera-se indício a circunstância 

conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-

se a existência de outra ou outras circunstâncias.314  

 É de referir que ao próprio acusado deve ser dado o direito de formular 

manifestação ao juiz apontando circunstância presente nos autos, ou não, que 

possa ser qualificado como indício. Seu interesse é legítimo diante da possibilidade 

de que a prova indiciária pode levar à condenação quando, concatenados, permitem 

o juízo da autoria, provada a materialidade.  

 

2.3.8 Da busca e da apreensão 

 

 A busca será domiciliar ou pessoal, podendo ser determinada de ofício ou 

a requerimento de qualquer das partes. Sua razão de ser é a averiguação de 

possíveis provas a serem usadas no processo que podem ser instrumentos usados 

em ilícitos criminais, ou mesmo a prisão de pessoas acusadas de praticarem crimes 

ou atos ilícitos. Ou seja, pode ocorrer busca e apreensão de pessoas ou coisas.315 

 As situações que demandam urgência, em que há perquirimento sobre a 

ação cautelar a fim de evitar sérios prejuízos à pretensão de colação da prova são 

as que definem a necessidade de busca e apreensão.  

 Avente-se que não é muito comum a busca adotada por iniciativa do juiz, 

uma vez que a sistemática processual penal dá ampla liberdade às partes para 

pugnarem o que entenderem ser adequado às respectivas teses. Mesmo com a 

previsão em lei, comumente não se vê o juiz determinando diligência de busca sem 

solicitação de qualquer das partes, fiando-se na máxima de que a prova da 

                                                 
314  BRASIL. CPP, art. 239. Ibidem.  
315  A busca e a apreensão têm previsão no art. 240 e seguintes do CPP.  



121 

 

alegação incumbirá a quem a fizer.316 

 A leitura dos artigos do CPP evidencia ser possível constatar a 

inexistência de qualquer restrição à titularidade da pretensão, o que permite levar à 

ilação de que o réu pode demonstrar, pessoalmente, a necessidade de adoção de 

medida urgente. Dito isto, pode o acusado assinar pedido de busca quando houver 

interesse manifesto, devendo o juiz acolher o pleito com a consequente ressalva de 

que seja efetuada apreensão quando encontrados elementos importantes que 

possam servir como prova no processo.  

 Após receber o pedido do réu, ao juiz cabe, prudentemente, notificar o 

respectivo advogado dando-lhe ciência da súplica e lhe concedendo prazo para 

manifestação. Caso venha aos autos informação de que o acusado formulou o pleito 

por motivos que não o justificam o juiz poderá negar seguimento à pretensão.  

 Sobre a diligência de busca recomenda-se que o réu esteja presente em 

todo momento, na medida do possível, evidentemente. Tal medida importa muito, 

pois qualquer coisa encontrada que possa servir de prova passará por apreciação 

prévia de quem realiza a diligência. Quando o acusado não está presente poderá 

haver desprezo por entender ser irrelevante ao feito processual. Ninguém mais que 

o acusado sabe o que servirá para sua defesa, devendo ser-lhe dada oportunidade  

de pugnar a colação da coisa encontrada ao processo. Nenhuma objeção deve ser 

erguida caso o advogado do acusado queira acompanhá-lo na diligência.  

 O CPP determina o que deve constar no mandado de busca e apreensão 

com o escopo de impor limites a fim de evitar eventuais abusos perpetrados por 

agentes do Estado que participarão dos atos diligenciais. É imprescindível a menção 

do motivo e os fins da diligência, além da casa em que será realizada a diligência e 

o nome do respectivo proprietário ou morador, no caso de busca pessoal, além do 

nome da pessoa ou os sinais que a identifiquem.317 Mas há uma restrição: não será 

permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo 

quando constituir elemento do corpo de delito. Isto atende ao direito referente ao 

exercício da profissão do advogado.318 Tal vedação encontra harmonia com o a 

necessidade, adequação e proporcionalidade previstas no inciso I do art. 156 do 

CPP, cuja redação foi acrescentada pela Lei 11.690, de 2008, no que se refere à 

                                                 
316  BRASIL. CPP, art. 156. Ibidem. 
317  Ibidem, art. 243. 
318  Ibidem, art. 243, § 2º.  
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produção antecipada das provas consideradas urgentes e relevantes.  

 No final da diligência será lavrado auto com a assinatura de todos – 

policiais, servidores da justiça e testemunhas, incluído o acusado. Entendendo ser 

pertinente, deverá ser facultado ao réu o direito de formular qualquer 

questionamento solicitando a consignação no auto da diligência para que seja 

jungida ao caderno processual.  

 

2.3.9 Possibilidade de prova prejudicial ao acusado 

 

 Ponto que deve ser sopesado é a possibilidade de alguma prova 

solicitada pelo réu, de sua própria iniciativa e sem a interveniência de advogado, ser 

prejudicial à sua defesa. De início, deve ser lembrado que tal possibilidade pode 

ocorrer mesmo quando a postulação é feita pelo advogado, com ou sem o 

consentimento do réu. Todavia, a busca de tudo o que for mais próximo da verdade 

suplanta qualquer argumento de nulidade, uma vez que ela somente pode ser 

declarada com a prova efetiva do prejuízo para a defesa.319 Ou seja, o risco de 

prova prejudicial existirá sempre. Nada impede que o réu confesse a participação 

em ato criminoso em qualquer momento processual, até mesmo depois de proferida 

a sentença terminativa do processo.  

 O próprio silêncio do processado não poderá ser interpretado em prejuízo 

da defesa diante da expressa previsão do parágrafo único do art. 186 do CPP. 320 

Tal norma entra em confronto, porém, com o art. 198 do CPP em que se afirma que 

mesmo que o silêncio do acusado não importe em confissão, poderá constituir 

elemento para a formação do convencimento do juiz. 

 Toma-se por certo que jamais haverá garantia alguma de que testemunha 

arrolada pela defesa fale exatamente o necessário para beneficiar processualmente 

o acusado. Um mero detalhe no depoimento poderá levar à comprovação de 

circunstância decisiva no processo permitindo uma ilação de procedência da 

proposta condenatória feita pela acusação ou de instalação de dúvida que beneficie 

a defesa.  

  

                                                 
319  Pelo art. 563 do CPP “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para 
a acusação ou para a defesa”. 
320  BRASIL. CPP, art. 186. Ibidem.  
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2.3.10 O acusado e seu defensor  

 

 O CPP fez a opção pela imprescindibilidade do advogado na defesa. 

Assim, é regra que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 

processado sem defensor.321 É a defesa técnica que predomina em boa parte das 

fases do processo.   

 O defensor pode ser particular, público ou dativo. O primeiro é aquele 

contratado pelo réu para o exercício da advocacia no processo. Antes da Lei nº. 

11.719, de 2008, em geral era o defensor apresentado ao juiz no dia do 

interrogatório322, podendo ser indicado verbalmente323 pelo réu para que constasse 

em ata de audiência digitada e assinada pelos presentes, ou formalmente através 

de comunicação escrita seguida de procuração324 em que constava o réu como 

procurador e o advogado como procurado, com poderes para este representar 

aquele no processo.325  

 A Lei nº 11.719, de 2008, pela alteração feita no art. 396, o defensor tanto 

no procedimento ordinário quanto no sumário é convocado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez dias, em defesa do processado, após 

recebida a delatória.    

 O defensor público é aquele investido em função através de concurso 

público de provas e títulos. É membro da Defensoria Pública, instituição 

considerada pela CF como uma das funções essenciais à justiça – 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 da própria 

Constituição.  

 O defensor dativo é o advogado nomeado pelo juiz para o exercício da 

defesa no processo penal na forma do art. 263326 do CPP. Em geral, quando o réu 

                                                 
321  A doutrina processual penal brasileira entende por defensor uma das denominação do advogado 
inscrito na Orem dos Advogados do Brasil, em geral usado para quem responde, na qualidade de 
réu, a processo penal (SOUZA, José Barcelos de, ibidem, p. 110).   
322  BRASIL. CPP, art. 266. Ibidem.  
323  O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito (Código Civil, art. 656).  
324  Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos 
ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato (Código Civil, art. 653). Todas as 
pessoas são aptas a dar procuração mediante instrumento particular que valerá desde que tenha a 
assinatura do outorgante (Código Civil, art. 654). 
325  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 (Lei 8.906, de 1994, art. 5º, § 2º).  
326  BRASIL. CPP, art. 263, caput: “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-
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alega que não tem condições econômicas de contratar advogado para sua defesa, o 

juiz deve nomear um que seja, obrigatoriamente, inscrito nos quadros da Ordem dos 

Advogados do Brasil.327  

 Também pode ser dado defensor dativo quando o réu é considerado 

indefeso pelo juiz, tanto em julgamento do júri328 quanto em qualquer outro 

momento de qualquer outro tipo de procedimento criminal, sempre em busca da 

efetividade da defesa processual, albergada pela garantia da ampla defesa.329 Além 

disso, há previsão de nomeação do dativo quando o defensor abandona o processo, 

podendo ser este último multado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.330  

 Excepcionalmente, quando erguida pelo advogado a afirmação de 

urgência, pode ele atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 

quinze dias, prorrogável por igual período.331 Neste caso, a qualquer momento pode 

o juiz nomear dito causídico para atuar na defesa técnica até os termos finais do 

processo.  

 No exercício da defesa o defensor público ou dativo332 deve, sempre e 

necessariamente, atuar com manifestações fundamentadas.333 Esta regra também é 

aplicada ao defensor constituído pelo réu como corolário da garantia da ampla 

defesa. A defesa feita por advogado é chamada de defesa técnica, já que considera 

a pressuposição do uso de conhecimento científico específico no processo em favor 

do acusado, predominantemente jurídico, com contornos doutrinários e práticos.  

 A autodefesa pode conviver com a defesa técnica. Por óbvia 

consequência, a atuação do réu interessa mais a ele que ao seu causídico, uma vez 

que somente aquele está no processo como expectador do resultado, aguardando 

por uma decisão que o livre da reprimenda e da sanção social. Eventuais 

divergências entre acusado e seu advogado – sobre tática na condução dos atos 

defensórios – devem ser levadas ao juiz para que se possa adotar uma medida 

                                                                                                                                                        
se, caso tenha habilitação.” A parte final trata de caso de auto-representação.  
327  BRASIL. Lei n. 8.906, de 1994, art. 3º, caput. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8906.htm >. Acesso em 25 maio 2008.  
328  BRASIL. CPP, art. 497. Ibidem.  
329  Neste caso é recomendável ouvir o próprio réu, uma vez que ele é o maior interessado no 
sucesso da defesa no processo penal.  
330  BRASIL. CPP, art. 265. Ibidem.  
331  BRASIL. Lei n. 8.906, art. 5º, § 1º. Ibidem.  
332  Se o réu não for considerado necessitado, o defensor dativo terá direito a remuneração pelos 
serviço executados na defesa, conforme dispõe o art. 263, parágrafo único, do CPP, em valor fixado 
pelo juiz.   
333  BRASIL. CPP, art. 261, parágrafo único. Ibidem. 
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harmônica que impeça a fragilidade da defesa processual.  

 Nestor Eduardo Araruna Santiago334 enalte a defesa técnica em virtude 

da independência, indeclinabilidade, inafastabilidade e inamovibilidade como facetas 

das prerrogativas dos advogados, constitucionalmente previstas no art. 133 da CF. 

Para ele o estudo da defesa processual faz perquirir a existência de um importante 

princípio: do defensor natural, que assume o mesmo contexto dos princípios do juiz 

natural e do promotor natural, entendendo-se natural sob seu aspecto 

constitucional.  

 Santiago define, então: 

   

A partir destes elementos, procuram-se fornecer os conceitos básicos para 
a elaboração teórica do princípio do defensor natural: é a presença da 
defesa técnica independente, indeclinável, inafastável, imparcial e 
inamovível em todos os momentos da persecução penal (informatio delicti, 
ação penal) e da execução penal, como forma de validar o ato persecutório 
estatal em desfavor do imputado. 

 

   Assim sendo, é fácil chegar a uma ilação irremediável: não há processo 

penal sem juiz, sem promotor e sem defensor. Todos estes órgãos de atuação têm 

suas funções bem identificadas, e a falta de um deles pode levar à nulidade de atos 

processuais.   

 

2.3.11 Dos recursos 

 

 A autodefesa também é exercitada nos recursos.  Walter Nunes da Silva 

Júnior335 lembra que na fase recursal, o jus postulandi do acusado emerge com 

mais força, conforme se lê nos arts. 577 e 578 do Código de Processo Penal. De 

fato, o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, pelo querelante, ou 

pelo réu, seu procurador ou seu defensor. 336 

 A doutrina processual penal brasileira e a jurisprudência não deixam 

margem à dúvida: o caput do art. 577 do CPP faculta a qualquer dos agentes nele 

inserido o direito de promover o recurso. Ou seja, de próprio punho o réu pode fazer 

                                                 
334  SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. O princípio do defensor natural no processo penal 
brasileiro. In: SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna; LIMA, Marcellus Polastri. (Org.). A Renovação 
Processual Penal após a Constituição de 1988: estudos em homenagem ao Professor José Barcelos 
de Souza. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, v. 1, p. 236. 
335  SILVA JÚNIOR, ibidem, p. 712.  
336  BRASIL. CPP, art. 577. Ibidem.  
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seu processo ser levado a um tribunal para conhecimento em grau de reexame. E 

para isso não depende de advogado.337  

 O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos assinado 

pelo recorrente ou por seu representante. Não sabendo ou não podendo o réu 

assinar o nome, o termo será assinado por alguém, a seu rogo, na presença de 

duas testemunhas.338 Exemplo claro mais específico é a revisão criminal, que 

poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no 

caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 339 

 Sobre a possibilidade de atuação pessoal e direta do processado em 

recurso, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em maio de 2008, 

concluiu pelo fortalecimento da autodefesa e da defesa técnica, juntas, informando 

que, interposto recurso pela ré, por termo nos autos, e quedando-se inerte o 

defensor quanto à apresentação das razões, deve o juízo processante determinar 

que seja intimada a parte para constituir novo causídico; e caso não o faça, deve 

ser-lhe nomeado defensor dativo. Neste caso a ordem foi concedida para, 

desconstituindo o trânsito em julgado da condenação, determinar que fosse a 

paciente intimada para constituir novo causídico, a fim de serem apresentadas as 

razões do recurso por ela interposto, devendo permanecer em liberdade até o 

julgamento da apelação. 340
 

 O Relator, Ministro Arnaldo Esteves Lima, utilizou em seu voto – condutor 

do resultado do julgamento – parte do parecer do Ministério Público que destacou o 

pensamento da doutrina e da jurisprudência pátrias quanto ao tema:   

 

É certo que essa Superior Corte perfila o entendimento de que no conflito 
entre a vontade do réu e a de seu defensor deve prevalecer a deste último, 
como bem ressaltou o Tribunal a quo. Todavia, tal orientação foi cristalizada 
por essa Superior Corte nas hipóteses em que a divergência se instalara 
diante da não intenção do réu em recorrer, e do Defensor, sim. Desta 
forma, se o réu não quer recorrer, mas o Defensor, sim, deve prevalecer a 
vontade deste último. O inverso, todavia, não é verdadeiro. Se o réu deseja 

                                                 
337  No entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu no RHC 83.765 / PR – Paraná, em julgamento 
ocorrido em 2003, que paciente que não tem habilitação para o exercício da advocacia, apesar de 
poder interpor recurso em seu favor (CPP, art. 577), não pode arrazoá-lo, porque lhe falta capacidade 
postulatória. Somente quando a lei abre a hipótese excepcional de o próprio réu arrazoar recurso é 
que este é admitido. (Diário de Justiça da União de 27-02-2004, p. 00028).   
338 BRASIL. CPP, art. 578 e §1º. Ibidem.  
339  Ibidem, art. 623 do CPP. 
340  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus n. 96.436 - CE (2007/0294549-6). Relator: 
Ministro Arnaldo Esteves Lima. Impetrante: Francisco Marcelo Brandão e outro. Impetrado: Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará. Paciente: Maria Conceição Andrade Costa. Brasília, 20 de maio de 
2008. Diário de Justiça Eletrônico, Poder Judiciário, Brasília, 23 de junho de 2008.   
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recorrer, e seu defensor, não, deve prevalecer a solução que melhor se 
ajusta ao princípio constitucional da ampla defesa, ou, noutro dizer, a 
solução que seja mais favorável ao réu.  

 

Ponto que merece reflexão é a súmula do Supremo Tribunal Federal nº. 

705, onde a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência 

do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Neste 

ponto, a autodefesa entra em conflito direto com a defesa técnica na medida em 

que a autonomia do réu é desprezada em nome da alegada efetivação do princípio 

da ampla defesa.  

Forte argumento que favorece o recurso do defensor sem a anuência do 

réu é a perquirição da inexistência de prejuízo. Assim sendo, cabe indagar se o 

recurso somente do advogado trará algum prejuízo para o réu. Quando inexiste 

possibilidade de reforma da decisão para prejudicar, o réu não sofrerá prejuízo 

algum. Porém, ao réu deve ser conferida a possibilidade de justificar a intenção de 

não recorrer. O órgão julgador do recurso, em nome do princípio da autonomia da 

vontade, deve facultar ao maior interessado no desfecho do recurso a possibilidade 

de declarar se quer ou não o recurso. Se os motivos forem plausíveis, não 

subsistem motivos sequer razoáveis para dar continuidade ao processo contra a 

vontade do maior interessado.  

 

2.3.12 Do habeas corpus 

 

 O início do habeas corpus é atribuído à Magna Carta, de 1215, imposta 

pelos nobres ao rei da Inglaterra com a exigência do controle da prisão de qualquer 

cidadão conforme a lei. Este controle era realizado pelo juiz que, diante dos fatos 

narrados, decidia sobre a legalidade da prisão. O writ de habeas corpus, em sua 

gênese, aproximava-se do próprio conceito do devido processo legal (due process 

of law). Sua utilização só foi restrita ao direito de locomoção dos indivíduos em 

1679, através do Habeas Corpus Act.  

 Pelo CPP, o habeas corpus é remédio constitucional que pode ser 

impetrado sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência 

ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Pode ser promovido por qualquer 

pessoa, em benefício pessoal ou de terceiro, para o fim de garantia da liberdade. O 

art. 654 do CPP é induvidoso quanto à prescindibilidade de advogado, pois o 
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habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de 

outrem, bem como pelo Ministério Público. Até mesmo de ofício pode ser concedido 

o habeas corpus – ou seja, sem provocação formal de quem quer que seja –, 

quando o julgador verifica a ilegalidade da custódia e a inexistência de outros 

motivos para a manutenção do encarceramento.  

 Pode o habeas corpus ser preventivo e liberatório: o primeiro pode ser 

conferido quando alguém, ameaçado de ser privado de sua liberdade, interpõe-no 

antes de acontecer a privação de liberdade; o segundo é possível quando a prisão 

se concretiza, e se pede a liberdade por estar ocorrendo ofensa ao direito 

fundamental constitucionalmente garantido, consistente na disposição de ir e vir 

sem embaraço algum.  

 Assim sendo, nenhum juiz ou tribunal de qualquer grau de jurisdição 

pode negar conhecimento de habeas corpus quando o impetrante não for advogado 

regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Também não se exige 

rigor de formalismo para a impetração deste remédio constitucional, uma vez que 

pode ser impetrado até mesmo por quem não é inteiramente alfabetizado. O próprio 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil definiu que não se inclui 

na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer 

instância ou tribunal.341  

  

2.3.13 Do júri 

 

 No julgamento de processo penal de competência do tribunal do júri é 

também aplicável a autodefesa processual penal. Ao réu deve ser garantido o direito 

de conhecer todas as peças do processo e de se manifestar formalmente sobre elas 

solicitando diligências, perícias, juntada de documentos, pedir esclarecimentos 

sobre fato que interesse à decisão da causa e oitiva de testemunhas. Cabe ao juiz 

acolher a manifestação para juntá-la ao processo, fazendo encaminhá-la ao 

respectivo defensor juntamente para dar-lhe ciência. 

 Tem o réu, ainda, o direito de participar do sorteio dos jurados – tanto o 

que é realizado com esteio no art. 433 do CPP quanto o que é feito na própria 

sessão do júri –, sendo garantido a ele a faculdade de apontar motivos que possam  

provar a falta de imparcialidade de qualquer sorteado. Neste caso, deve ser dada ao 
                                                 
341  BRASIL. Lei n. 8.906, art. 1º, § 1º. Ibidem.   
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réu a faculdade de comunicação direta ao juiz, inclusive em caráter reservado, com 

a motivação explicitada ao Ministério Público.  

 Diante da irrestrita publicidade que marca o julgamento pelo júri e do 

dever conferido à testemunha de dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado, 

deve ser dado ao réu também o direito de arrolar testemunhas para serem ouvidas 

em plenário indagando as mesmas diretamente – se isso não representar 

constrangimento a quem está sendo auscultado.342 Tal direito tem relevância diante 

da circunstância de ter sido o réu, em geral, um dos agentes do ilícito, o que o torna 

conhecedor do local onde ocorreu o fato tido como criminoso, guardando detalhes 

que só ele e os outros agentes lembrarão durante a sessão de julgamento.   

 Depois de conferido o prazo de manifestação oral à acusação, de uma 

hora e meia – com réplica de uma hora –, deve o juiz conferir ao réu o direito de, 

pessoalmente, apresentar seus argumentos aos jurados, pelo mesmo prazo. Neste 

caso, deve o julgador agir com firmeza sempre que o réu estiver utilizando meios 

para intimidar testemunhas ou jurados, fazendo cessar a atitude considerada 

abusiva ou inadequada. O advogado de defesa deve ter sua oportunidade de 

manifestação, mas sempre dentro do prazo conferido à defesa.343   

 No final, ao réu deve ser dado o direito de falar sobre a quesitação, 

quando poderá solicitar esclarecimentos e até pugnar pela inserção em ata de 

qualquer ato que repute relevante para sua defesa, inclusive ponto que possa 

anular o julgamento.  

 A atuação direta do réu é relevante porque no júri também é possível 

divergência entre ele e seu defensor. A simples omissão do defensor ou a adoção 

de ato inconveniente pode prejudicar a ampla defesa. Assim ao réu cabe o direito de 

diligenciar para evitar prejuízos que possam comprometer sua defesa.  

 O julgamento pelo júri tem uma particularidade: os jurados escolhem a 

tese que definirá o resultado com supedâneo na sua própria convicção. Isso torna 

ainda mais importante a atuação pessoal do réu e da vítima, esta última quando 

possível. O sentimento que se extrai quando é possível ouvir todos que vivenciaram 

o crime é muito mais significativo para o alcance da verdade que quando os debates 

se restringem ao acusador público e ao defensor. 

 As indagações feitas pelo acusado às testemunhas e à vítima podem 

                                                 
342  Esta regra se aplica aos peritos e assistentes técnicos, quando houver. 
343  Revela-se conveniente que o prazo de tréplica seja administrado entre o réu e seu defensor. 
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assumir uma importância maior que quando realizadas por seu defensor ou pelo 

promotor de justiça, quando os argumentos estão fundados em detalhes dos fatos 

postos em julgamento, mormente quando são lembrados e debatidos na medida em 

que o julgamento avança. As atitudes e as reações dos envolvidos no crime revelam 

ilações e presunções que podem contribuir para a formação do convencimento de 

cada jurado.  

 Se o julgador verificar que a pergunta feita diretamente pelo réu pode 

intimar uma testemunha ou a vítima, deve concitar que as perguntas sejam feitas 

diretamente ao presidente do processo para que seja feito o redirecionamento a 

quem vai ser indagado. Tal medida tem o escopo de não prejudicar a liberdade de 

manifestação do réu sobre os fatos apurados e a descoberta da verdade do 

ocorrido.     

 

2.3.14 Da revisão criminal 

 

 Pelo CPP a revisão dos processos findos será admitida quando a 

sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência 

dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou 

documentos comprovadamente falsos; quando, após a sentença, se descobrirem 

novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou 

autorize diminuição especial da pena.344 

 O destaque fica para o art. 623 do CPP, que prevê que a revisão poderá 

ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de 

morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Assim, é um caso 

expresso conferido pelo legislador de excelência da autodefesa, em que o réu pode 

pugnar sem intermediação de terceira pessoa, assim como ocorre com o habeas 

corpus.  

 A revisão é sempre proposta em tribunal, dependendo de sua 

competência. O interesse na revisão é manifesto porque, julgando procedente a 

revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, 

modificar a pena ou anular o processo.    

 

2.3.15 Dos Juizados Especiais Criminais  
                                                 
344 BRASIL. CPP, art. 621. Ibidem. 
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 A autodefesa processual penal no rito dos Juizados Especiais Criminais é 

possível, considerando os princípios informadores do art. 62 da Lei nº. 9.099, de 

1995, considerados verdadeiros critérios de orientação: oralidade, simplicidade, 

informalidade e celeridade.345  

 A proposta de transação penal, feita em audiência preliminar com a 

possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação 

imediata de pena não privativa de liberdade deve observar, para aceitação, a 

autonomia de vontade do autor do feito, Isto é, aquele contra quem foi lavrado 

Termo Circunstanciado de Ocorrência.  

 Não há, na Lei nº. 9.099, de 1995, forma expressa de produção da prova 

testemunhal, o que remete ao modelo estipulado pelo Código de Processo Penal 

com o toque de informalidade. O mesmo ocorre com a produção de outras provas. 

Assim, inexiste empecilho para que o imputado produza provas sem 

assessoramento direto de seu defensor. A verdade possível também é almejada, 

uma vez que mesmo com rito simplificado não deixa de ser modalidade de processo 

penal.      

 

2.4 Execução penal  

 

A Lei de Execuções Penais tem previsão de várias modalidades de 

participação direta do sentenciado na busca de benefícios ligados à execução das 

reprimendas impostas pela justiça criminal. Isso porque constitui direito do preso 

formular representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direitos que 

envolvem a execução da pena.346  

Neste sentido, qualquer presidiário poderá postular, por iniciativa própria, 

qualquer benefício hospedado na Lei de Execução Penal. Os benefícios mais 

comuns que podem ser requeridos são: a progressão de regimes penitenciários, o 

livramento condicional, o indulto, a comutação de pena, a declaração de extinção da 

pena privativa de liberdade, o pedido de exame para que se verifique a cessação da 

periculosidade, a detração penal, a remissão de pena pelos dias trabalhados e a 

                                                 
345  BRASIL. Lei nº. 9.099, de 26 de setembro de 1995.  Disponível em : < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm >. Acesso em: 28 janeiro 2009. 
346  BRASIL. Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984. Art. 41, XIV. Disponível em : < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7210.htm >. Acesso em: 25 janeiro 2009.    
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autorização para saídas temporárias. Não sendo exemplos exaustivos, cabe ainda 

ao preso solicitar outros direitos que devam garantir sua dignidade, uma vez que é 

este o ponto de maior referência da execução criminal em sintonia com a CF. 

A participação direta e pessoal do preso na busca de efetivação de seus 

direitos é facilmente percebida no art. 195 da Lei nº. 7.210, de 1984. Por ele o 

procedimento judicial correspondente às situações previstas na referida norma legal 

iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem 

o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do 

Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.  

Em caso de indeferimento pelo juiz de qualquer das pretensões do preso, 

caberá interposição do recurso chamado agravo em execução – sem efeito 

suspensivo –, segundo o art. 197 da Lei de Execução Penal. Porém, haverá de 

atuar um advogado, em segunda instância, pois nessa fase ao preso não é 

conferido o  direito de recorrer de próprio punho.   
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3 AUTODEFESA NO DIREITO ESTRANGEIRO 

 

3.1 A autodefesa processual nos Estados Unidos  

 

 Sob o pálio do discurso da igualdade perante a lei surgiram os primeiros 

movimentos para a institucionalização de uma nova ordem política no mundo. A 

igualdade passou a se firmar como condição essencial na definição do Estado de 

Direito. As sociedades passaram a querer migrar de um status fundado em 

privilégios para outro em que não houvesse distinções entre todos, e a liberdade 

fosse um princípio merecedor do respeito do Estado.  

 Pela Declaração de Independência dos Estados Unidos, ocorrida em 4 de 

julho de 1776, proclamou-se, enfaticamente, a proteção de direitos fundamentais 

como a vida, a liberdade e a propriedade. A Revolução Francesa (de 1789 a 1799) 

veio também influenciada por este espírito. 

 Em 1787 foi aprovada a primeira e única Constituição dos EUA. Com a 

Emenda nº. 5 institucionalizou-se o princípio de que ninguém deveria ser privado da 

vida, da liberdade ou dos bens sem o devido processo legal. Fortalecia-se, desta 

feita, o princípio do devido processo legal, passando a conviver indissociado do 

princípio da ampla defesa, reforçado com a aprovação da pela Emenda nº. 6. 347 

 À medida que casos levados ao Judiciário revelaram distintos graus de 

complexidade, novas emendas constitucionais foram adicionadas ao texto da 

Constituição dos EUA. O conjunto das onze primeiras emendas constitucionais foi 

denominado Bill of Rigths, aprovado em 25 de setembro de 1789, com vigência a 

partir de 15 de outubro de 1791. Nele têm-se os enunciados dos direitos e garantias 

individuais daquele país, onde já se notava expressivo avanço ideológico que 

repercutiu no mundo, sendo hoje contemplado na maioria das constituições.348 

 Dentre as emendas à Constituição dos EUA, a de nº. 6 demonstra 

                                                 
347  Sobre a necessidade de advogado para a defesa, de início tinha-se o entendimento de que não 
se poderia impor ao Poder Público a obrigação de concessão de advogado para quem necessitasse. 
Depois houve a evolução no sentido de que o Tribunal deveria prover um profissional devidamente 
habilitado em caso de falta de condições econômicas do réu carente. O caso Giodeon vs. Wainwrigth 
(de 1963) foi o primeiro a resultar na obrigação do fornecimento de advogado mesmo sem serem 
casos especiais, mas em qualquer um que levasse o réu à prisão, decisão esta que foi consolidada 
no caso Arger singer vs. Hamlin, em 1972).   
348  RAMOS, ibidem, p. 214. 
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particular pertinência enaltecendo a importância da defesa processual:  

 

Em todas as persecuções criminais, o acusado terá direito a um julgamento 
rápido e público, por um júri imparcial do Estado-membro e do distrito onde 
o crime houver sido cometido, distrito este que será previamente 
estabelecido por lei, e de ser informado sobre a natureza e causa da 
acusação; de ser confrontado com as testemunhas de acusação; de ter 
compulsoriedade processual, a fim de obter testemunhas em seu favor e de 
ter a assistência de advogado para sua defesa.349 
 
 

Vê-se que os Estados Unidos da América adotavam a autodefesa 

processual desde quando o processo penal passou a receber a atenção política 

através da Emenda VI, com o réu tendo direito a um advogado para lhe prestar 

assistência sobre os fatos e formalidade do processo em face da lei.350 Tal ilação 

pode ser constatada por simples leitura da Seção nº. 35 da Lei Judiciária, de 24 de 

setembro de 1789 (The Judiciary Act of 1789), promulgada pelo primeiro congresso 

dos EUA, logo depois da aprovação das primeiras emendas constitucionais  

assinadas pelo presidente George Washington. Ela criou a Suprema Corte e deu 

poderes ao congresso para criar tribunais inferiores, dando os primeiros passos 

para a organização do Poder Judiciário Federal.  

 Quanto à atuação processual, a Lei de 1789 (Judiciary Act) dispôs que os 

tribunais federais deveriam garantir o direito de autorrepresentação, ou seja, a 

atuação no processo sem a assistência de advogado. A redação, no original,  

encontra-se na Seção 35. 351 

                                                 
349

 In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an 
impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall 
have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the 
accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for 
obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense (Cf. 
Constituição dos Estados Unidos da América, ibidem.) 
350  Note-se que inexiste um Código de Processo Penal nos Estados Unidos. Não há lei formalmente 
aprovada com observância do processo legislativo pelo Congresso Nacional Norte-Americano. De 
fato, o processo penal daquele país tem suas regras traçadas pela Suprema Corte, construção 
paulatina através de casos jurídicos a ela submetidos (case-by-case system). 
351  SEC. 35. And be it further enacted, That in all courts of the United States, the parties may plead 
and manage their own causes personally or by assistance of such counsel or attorneys at law as by 
the rules of the said courts respectively shall be permitted to manage and conduct causes therein. 
And there shall be appointed in each district a meet person learned in the law to act as attorney for 
the United States in such district, who shall be sworn or affirmed to the faithful execution of his office, 
whose duty it shall be to prosecute in such district all delinquents for crimes and offences, cognizable 
under the authority of the United States, and all civil actions in which the United States shall be 
concerned, except before the supreme court in the district in which that court shall be holden. And he 
shall receive as compensation for his services such fees as shall be taxed therefor in the respective 
courts before which the suits or prosecutions shall be. And there shall also be appointed a meet 
person, learned in the law, to act as attorney-general for the United States, who shall be sworn or 
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 Ficou estabelecido, portanto, que em todos os tribunais dos Estados 

Unidos as partes poderiam pleitear e gerir as suas próprias causas pessoalmente ou 

por assistência de conselheiros ou advogados, observando as regras dos referidos 

tribunais fixadas para tal fim. E seria nomeada em cada distrito uma pessoa 

experiente em cumprir e fazer cumprir a lei, com a função de atuar como advogado 

em nome dos Estados Unidos, prestando juramento de posse.  

 Lembra Adauto Suannes que até meados do século XIX, no sistema 

inglês, os acusados dos crimes mais graves, muitos dos quais sujeitos à pena 

capital, não tinham direito a defensor, o que se daria, no entanto, se o crime fosse 

menos grave. Havia a idéia de que permitir a atuação dos advogados poderia levar 

ao retardamento ou mesmo à denegação da justiça.352    

 Cleber Francisco Alves353 afirma que “naquele contexto histórico do final 

do século XVIII e início do XIX, a figura do advogado era considerada dispensável e 

em alguns casos até mesmo indesejável.” Ele afirma que é possível compreender a 

aversão a advogado porque na época a população vivia em pequenos lugarejos 

rurais e não era frequente a ocorrência de delitos, ocupando-se muito pouco as 

autoridades judiciais. Os casos mais simples, principalmente, eram julgados por 

tribunais inferiores, e estes permitiam que as pessoas mais pobres litigassem em 

causa própria, sem que isso representasse desequilíbrio substancial na defesa dos 

interesses.354 

 Todavia, ressalta Alves que, de qualquer modo, na história constitucional 
                                                                                                                                                        
affirmed to a faithful execution of his office; whose duty it shall be to prosecute and conduct all suits in 
the Supreme Court in which the United States shall be concerned, and to give his advice and opinion 
upon questions of law when required by the President of the United States, or when requested by the 
heads of any of the departments, touching any matters that may concern their departments, and shall 
receive such compensation for his services as shall by law be provided. EUA. Lei de 1789 (Judiciary 
Act of 1789).  Disponível em : < http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourd ocs/judiciary.html >. Acesso 
em: 27 de maio 2008. 
352  SUANNES, Adauto. Os fundamentos éticos do devido processo penal. 2 ed. São Paulo: RT, 2004, 
p. 110.    
353 ALVES, Cleber Alves. Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na 
França e no Brasil.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 59.     
354 Thomas Morus viveu entre 1478 e 1535 e fez constar a rejeição sobre os advogados, já naquela 
época, em sua obra, desta forma: “Não há advogados na Utopia. Os demandistas de profissão, que 
se esforçam por torcer a lei, e decidir uma questão com a maior astúcia, foram dali excluídos. Os 
utopianos pensam que é preferível que cada um defenda sua causa e confie diretamente ao juiz o 
que teria a dizer a um advogado. Desta maneira há menos ambigüidade e rodeio e a verdade se 
descobre mais facilmente. As partes expõem seu negócio simplesmente, pois não há advogados 
para ensinar-lhes as mil artimanhas da chicana.” MORUS, Thomas. Utopia. Edição Ridendo Castigat 
Mores. Versão para eBook: eBooksBrasil.com. 2001. Disponível em: 
<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/utopia.html>.  Acesso em: 15 fev. 2008. 
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dos Estados Unidos a igual possibilidade formal de acesso de todos ao Poder 

Judiciário sempre foi reconhecida como um direito básico, isto tanto na jurisdição 

civil quanto criminal. E conclui sobre o direito processual nos EUA:  

 

À advocacia não é conhecido no patamar constitucional nem legal, como no 
Brasil, o status de função essencial à administração da Justiça. Assim, pelo 
menos em tese, um jurisdicionado que não possua recursos financeiros 
para contratar um advogado para patrocinar seus interesses em juízo, seja 
como autor ou como réu, não estará, como se entende nos EU, 
efetivamente privado de acesso á Justiça: ele pode litigar pro se, ou seja, 
em causa própria. 355   

 

 A sexta alteração da Constituição – a chamada Emenda nº. 6 – implica o 

direito de autorrepresentação ou autodefesa processual em que o réu tem a 

assistência de advogado sem que lhe sejam retiradas as inatas faculdades de 

atuação. Um dos fortes fundamentos utilizados na decisão era de que o direito de 

se defender é dado diretamente para os acusados, pois é ele quem sofrerá as 

consequências se a defesa falhar.356  

 A Suprema Corte Norte-Americana não tem sido uniforme nas decisões 

sobre o direito fundamental à assistência de advogado. Valdir Szick salienta que 

constitucionalistas norte-americanos defendem que existem duas correntes, 

referente àquela Corte: uma que permite aos Estados o direito de restringir o 

exercício do direito ao advogado; a outra nega diretamente esse direito. À primeira 

corrente ele atribui o adjetivo de conservadora por considerar direitos fundamentais 

somente aqueles expressamente previstos no Bill of Rights (nas emendas). 

Enquanto a outra, considerada mais aberta e liberal, entende que os direitos podem 

ser garantidos por outras normas e princípios além dos previstos na Constituição.357  

 Szick faz exame de casos em que julgamentos definiram o tema. Ele 

relata que em 1942 o juiz Roberts destacou não concordar com a assertiva de que a 

exigência de advogado na defesa era condição para a condução de julgamento com 

correção. Também em 1942 a Corte – examinando o caso Betts vs. Brady – decidiu 

que nos casos em que não fosse aplicada pena de morte a presença de advogado 

não se constituía num requisito obrigatório, em nada maculando o julgamento, uma 

                                                 
355  ALVES, ibidem, p. 57. 
356  U. S. Supreme Court: Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975). Disponível em mídia digital: < 
http://supreme.justia.com/us/422/806/case.html >. Acesso em: 11 fev. 2008. 
357  SZNICK, ibidem, p. 44. 
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vez obedecidas as garantias do processo legal. 

 No caso Escobedo vs. Illinois, em 1960, o suposto investigado foi 

interrogado sem a presença de advogado dativo, mesmo após ter feito pedido em 

favor do cliente. A Corte revogou a condenação com o argumento de que as 

circunstâncias vividas na delegacia antes de uma denúncia formal imputando ao 

acusado a prática do crime implicaram a negação do direito à assistência de 

advogado, assegurado na Emenda VI.  

 Já em 1962, outro caso foi referência. O juiz Douglas apontava que a 

ausência de defensor na fase do inquérito policial poderia acarretar prejuízos 

potenciais ao acusado. Eventuais argumentos de advogado que questionasse de 

forma eficiente aspectos da vida pregressa do suspeito deixaria em dúvida a 

validade de alguma prova da acusação, em franco benefício para a defesa.  

 E em 1963, decisão unânime da Corte Suprema afirmou, enfim, que a 

assistência de advogado era garantida pela Emenda VI à Constituição norte-

americana, sendo de observância obrigatória por causa do due process previsto na 

XIV Emenda. Tal decisão ainda hoje repercute em todas as instâncias daquele 

Judiciário.  

 João Gualberto Garcez Ramos salienta que, pelo processo penal norte-

americano, o direito ao aconselhamento na defesa (de um advogado) na fase 

investigatória é um direito, um privilégio que pode ser objeto de disposição por parte 

do imputado. O juiz não pode forçar o imputado a aceitar um advogado. O máximo 

que pode fazer é nomear um advogado de plantão (stand-by counsel), que 

permanecerá um conviva-de-pedra, inerte, pelo menos até o momento em que o 

imputado solicitar sua assistência.358 

 Sobre a fase investigatória dito autor cita decisões da Suprema Corte em 

que o imputado, quando preso, não tem direito a assistência de advogado durante 

todo e qualquer ato investigatório a ser praticado.359 Destaca que durante a fase da 

persecução penal tem sido garantida pela Suprema Corte daquele país a 

assistência de um advogado ao imputado.360 Mas ressalta que o direito ao advogado 

não ocorre em todos os momentos da investigação, ainda que a persecução 

                                                 
358  Ramos menciona o caso jurídico em que foram partes Faretta vs. Carlifornia, com número 422 US 
806, ibidem, p. 190. 
359

  Kirby v. Illinois, 406 U.S. 682 (1972) e UNITED STATES v. GOUVEIA, 467 U.S. 180 (1984). 
360  Cf. decisões nos casos Gideon v. Wainwritght, 372 US 335 (1963) e Johnson v. Zerbst, 304 US 
458 (1938). 
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criminal tenha já se iniciado. Isso porque, para a Suprema Corte, a fase 

investigatória não possui o mesmo perfil constitucional da judicial. Assim, a 

assistência de advogado passou a ser regra, com tendência que levou a um modelo 

de processo com fim de garantir ao acusado uma defesa mais eficaz, inclusive na 

fase do inquérito policial.  

 Porém, o julgamento que mais representou avanço da autodefesa 

processual foi o representado pelo caso Faretta v. California, de 1975. Ele ocorreu, 

portanto, depois do caso Gideon v. Wainwritght, o que faz prevalecer o seu 

entendimento. Por ele concluiu-se que o réu – sem ser habilitado formalmente como 

advogado – poderia recusar causídico para fazer sua defesa. O juiz questionou o 

grau de discernimento de Faretta e permitiu que ele se defendesse só, ressalvando 

que erro processual grave o faria mudar a decisão. 

 Entretanto, na audiência preliminar o juiz constatou que Faretta não tinha 

condições técnicas de formular sua própria defesa, informando a necessidade de 

assistência de um advogado. Tal decisão, no entanto, foi reformada por outro 

tribunal superior, com invocação da permissão da Emenda VI à Constituição 

daquele país. O tribunal chegou a essa conclusão depois de fazer uma profunda 

análise da história da autorrepresentação (self-representation) nos EUA e na 

Inglaterra. Constatou-se que a Bill of Rights baseou-se não somente sobre o direito 

inglês – common law –, mas também em vários eventos aparentemente injustos na 

Inglaterra, um dos quais ocorrido em 1603, com o julgamento de Sir Walter Raleigh, 

quando deveriam prevalecer um alto nível do direito de livre escolha.361  

 Jerold H. Israel e Wayne R. Lafave, reportando-se ao caso Faretta, 

mencionam que a Suprema Corte decidiu que embora a Emenda VI não tenha 

especificado o conteúdo da self-representation, este direito estava necessariamente 

garantido ao acusado, pois a Emenda refere-se ao direito de confrontação com 

testemunhas e à compulsoriedade no processo. Sobre a previsão de advogado há 

somente referência sobre “assistência” de causídico, em auxílio ao réu, e não um 

órgão do Estado imposto entre o direito de defesa feito pessoalmente pelo próprio 

acusado e um réu relutante.362    

 Em outro caso ocorrido depois, em 1984 – o McKaskle vs. Wiggins 465 

                                                 
361  Crime Library: Criminal minds and methods. CRIMINAL PSYCHOLOGY. Disponível em: 
<http://www.crimelibrary.com/criminal_mind/psychology/defending_oneself/2.html>. Acesso em: 12 
fev. 2008. 
362  ISRAEL, Jerold H. e LaFAVE, WAYNE R. Criminal Procedure. St. Paul: Minn, 2001, p. 374. 
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U.S. 168 – a Corte Suprema considerou a regra do advogado em assistência em 

que deveria agir como conselheiro, e definiu as limitações constitucionais para tal 

encargo.363 Ou seja, o juiz de cada caso ficaria com a missão de nomear um 

advogado assistente quando percebesse deficiência da defesa feita pelo próprio 

réu. O advogado teria a função de auxiliar o réu com orientações técnico-jurídicas 

no âmbito processual penal.  

 E o caso McKaskle vs. Wiggins surgiu exatamente pelo argumento 

erguido por Wiggins de que o advogado que lhe dava assistência teria atuado 

ativamente, violando o seu direito de autorrepresentação garantido pela Emenda VI. 

Ele foi condenado e recorreu alegando que os advogados foram distraídos, 

indiscretos e que a participação deles não teria sido solicitada. O tribunal de 

apelações deu provimento ao recurso sob argumento de que o advogado 

conselheiro deve ser visto e não ouvido (to be seen, but not heard), havendo, no 

caso, extrapolação dos limites constitucionais em sua atuação.364  

 A reforma da decisão buscou garantir a dignidade e autonomia do 

acusado, tendo este o direito de controlar efetivamente sua defesa com plena 

autoridade sobre ela. Entretanto, o advogado conselheiro pode manifestar sua 

discordância pessoalmente ao juiz para o fim de eximir-se de responsabilidade por 

qualquer erro na atuação.  

 Jerold H. Israel e Wayne R. Lafave365 confirmam que a Suprema Corte 

dos EUA tem decidido que o réu pode dispensar o advogado assistente usando seu 

direito constitucional. Ocorre que, pelo caso Johnson vs. Zerbst (de 1938) a 

dispensa somente pode ser aceita de forma consciente e com a inteligência do 

próprio réu. Ou seja, deve-se examinar em cada caso a idade do acusado, sua 

condição – ou capacidade – mental e experiência em que o discernimento para as 

decisões esteja evidente.   

 Vê-se, portanto, que o direito de autorrepresentação é reconhecido por 

direito garantido na Constituição dos EUA, inalienável e pessoal. E só pela vontade 

do próprio acusado pode ser substituído o defensor conselheiro. A participação ativa 

na defesa pelo advogado conselheiro somente deve ser feita mediante pedido do 

                                                 
363  POULIN, Anne Bowen. The Role of Standby Counsel in Criminal Cases: In the Twilight Zone of the 
Criminal Justice System, New York University Law Review, n. 75, New York, 2000, p. 676. 
364  Wiggins v. Estelle, 681 F.2d 266, 273 (5th Cir. 1982), rev’d sub nom. McKaskle vs. Wiggins, 465 
U.S. 168 (1984). 
365  ISRAEL, Jerold H. e LaFAVE, WAYNE R. Ibidem, p. 370. 
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próprio acusado. Anne Bowen Poulin366 demonstra como se dá a orientação para os 

advogados conselheiros nos processos:  

 

Defense counsel whose duty is to assist a pro se accused only when the 
accused requests assistance may bring to the attention of the accused 
matters beneficial to him or her, but should not actively participate in the 
conduct of the defense unless requested by the accused or insofar as 
directed to do so by the court. 

 

Ou seja, o advogado conselheiro deve orientar ativamente o réu através 

dos procedimentos do julgamento. Para cumprir integralmente sua função, ele não 

deve esperar que o réu solicite ajuda, mas, sim, alertar previamente sobre 

obstáculos que podem ser encontrados. Além disso, deve auxiliar o réu a 

compreender os aspectos jurídicos e sugerir táticas para todos os atos processuais. 

Contudo, somente deve suscitar questões jurídicas fora da presença do júri e o juiz 

deve, depois, conceder a palavra final ao réu sobre o assunto.367 O grau de 

responsabilidade do advogado conselheiro é bem definido nesta passagem:  

 

There are critical differences between the two roles. Specifically, an 
appointed counsel is acting as the attorney for a client and is responsible for 
all filings, memoranda, and motion practice.  Unlike appointed counsel, 
standby counsel is merely available to the self-represented individual who 
chooses to go before the court as his own attorney.  A court may appoint a 
standby counsel in the interest of protecting a pro se litigant from 
inadvertently and critically jeopardizing his or her position before the Court. 
Therefore, it is within the court’s discretion and the interest of justice that a 
standby counsel is appointed.  In keeping with this critical distinction, the 
standby counsel can be provided or dismissed at the discretion of the 

court.
368

 

 

Vê-se que há um respeito à self-representation que somente é alterado 

por vontade do próprio réu, desde que ele esteja consciente de sua 

responsabilidade e dos danos que suas atitudes podem causar à sua defesa, com 

prejuízos próprios. O advogado assistente teria o papel de um consultor que deve ir 

além da simples presença de um interessado observador, prestando assessoria 

competente ao acusado, mas sem assumir os encargos da defesa em toda sua 

                                                 
366  POULIN, Anne Bowen, op. cit., p. 705. 
367

  Ibidem, p. 720. 
368

  Ibidem, p. 707. Pode ser conferida em United States vs. Vlahos, 884 F. Supp. 261, 264 (N.D. Ill. 
1995), aff’d, 95 F.3d 1154 (7th Cir. 1996).  
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plenitude.369 E deve esforçar-se para adotar o papel, o mais próximo possível, da 

tradicional atuação de advogado.   

 No caso Godinez vs. Moran370 a Suprema Corte dos EUA decidiu que o 

juiz não deveria aceitar a renúncia de assistência de advogado feita sem primeiro 

determinar estudo sobre a competência do acusado. Tal competência é a aptidão 

para consultar o advogado sobre o seu processo com um grau razoável de 

conhecimento, bem como a compreensão dos fatos articulados contra o réu no 

processo. Nestes casos o próprio advogado assistente pode suscitar eventuais 

deficiências, inclusive em casos em que o réu necessita de tratamento psiquiátrico 

ou outro do gênero.  

 As deficiências do advogado conselheiro também podem ser reclamadas 

pelo réu quando, por exemplo, aquele não conseguiu desempenhar com 

competência suas atividades. A inércia, a incompetência e a má-fé podem ser 

comunicadas ao juiz, devendo este adotar providência para afastar o conselheiro. 

 Sobre a remuneração, o advogado que atua como conselheiro no 

processo é recompensado financeiramente pelos cofres públicos quando o acusado 

não oferece condições financeiras para arcar com a defesa processual. Os réus não 

considerados pobres na forma da lei e que não tenham advogado próprio devem 

remunerar o conselheiro.  

 Em suma, há de se fixar um ponto de relevância: como bem refere a 

redação da Emenda nº. VI, há um direito à assistência de advogado na qualidade de 

conselheiro, não sendo uma imposição para que ele assuma integralmente a 

defesa. Nos EUA o conceito de julgamento justo inclui a self-representation como 

direito fundamental do acusado.  No Brasil ocorre de forma diferente, pois o 

acusado perde a autonomia para dirigir sua defesa quase de forma absoluta, 

confiando esta tarefa ao advogado constituído ou dativo, ou ao defensor público. 

Quando, porém, o acusado, deliberadamente, perturba o desenvolvimento de seu 

processo por conduta considerada inconveniente, que leve à desordem, ou 

incômoda e sem respeito à Corte, pode ser privado de seu direito de defender a si 

mesmo. Neste caso, a Corte nomeia um advogado que acompanhará o processo – 

uma espécie de amicus curiae – podendo até ser chamado para atuar como 

                                                 
369

  Ibidem, p. 709. 
370  EUA. Suprema Corte. Godinez v. Moran (92-725), 509 U.S. 389 (1993). Disponível em: < 
http://www.law.cornell.edu/supct/html/92-725.ZS.html>. Acesso em 21 janeiro 2009.  
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propriamente defensor do acusado.  

 Além disso, Ludwik kos-Rabcewicz-Zubkowisk anota reservas quanto aos 

acusados considerados incapazes de exercer sozinhos a própria defesa. Algumas 

razões demonstram isso: alguém com baixo nível de inteligência ou com 

dificuldades de expressão, com falta de compreensão daquilo que pode ser feito 

durante o processo ou com dificuldades de raciocínio e argumento, além de outros 

com falta de compreensão de sua limitações psicológicas e intelectuais.371 Tal 

referência busca, por certo, evitar que alguém seja condenado sem saber. No 

mesmo texto Zubkowisk lembra que também há possibilidade de defesa pelo próprio 

réu no Canadá, na Austrália e na Bélgica, países onde inexiste obrigação de 

representação por advogado em defesa processual. E neste último há possibilidade 

de defesa pessoal por parte do acusado mesmo quando a assistência do advogado 

lhe é imposta. Neste caso, o acusado terá sempre a palavra em último lugar, desde 

que solicite.   

  

3.2 Autodefesa processual na Argentina 

 

 O Código Procesal Penal de la Nación Argentina tem feição normativa na 

Ley 23.984,372 sancionada em 21 de agosto de 1991 e promulgada em 4 de 

setembro de 1991, com atualizações que já chegam até à Ley n. 26.348, de 21 de 

janeiro de 2008. 

 Julio B. J. Maier informa que sobre o Direito Processual Penal Argentino 

tem entendido que a defesa do imputado é considerada necessária, sendo, por 

regra, com assistência jurídica.373 E destaca que o imputado tem direito a defensor 

escolhido desde o primeiro momento do procedimento contra ele instaurado, 

cabendo a designação de defensor oficial – fornecido pelo Estado – quando ocorre 

falta de recursos ou por qualquer outra razão pertinente.  

 Maier destaca ainda que, caso o imputado não tenha designado nenhum 

defensor, o tribunal nomeia diretamente um defensor oficial em nome do respeito à 

inviolabilidade da defesa, vez que não se tolera a ausência de um defensor ao lado 

                                                 
371  ZUBKOWSKI, ludwik Kos-Rabcewicz. O problema da defesa por si mesmo ou por advogado. 
Tradução de Gilberto Deon Corrêa Júnior. Fascículos de Ciências Penais, v.6 - f.2, abr./jun, Porto 
Alegre, 1993, p. 136. 
372  ARGENTINA. CPPA. Disponível em: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/383/texact.htm#6>. Acesso em: 25 de fev. 2008. 
373  MAIER, ibidem, p. 549. 
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do imputado. A exceção é a possibilidade de defesa por si mesmo, no caso em que 

o imputado é advogado legalmente habilitado – sendo que, nesta situação, não 

pode haver prejuízo à eficácia da defesa, cabendo ao juiz ou ao tribunal analisar o 

fato concreto. 374    

 Assim, Julio Maier afirma que a defesa técnica é considerada essencial 

ao ponto de ser considerada un servicio público imprescindible, que se presta 

mesmo contra a vontade do imputado, uma vez que não considera este 

suficientemente capaz de resistir à persecução penal por si só, salvos casos 

excepcionais. Ou seja, para o autor o imputado não tem a plena capacidade para 

estar ou intervir no procedimento penal por si mesmo, com exceção do caso em que 

se permite sua autodefesa técnica. E o defensor surge, então, para completar a 

capacidade do imputado, sendo esta a autêntica função que lhe cabe.375 O 

imputado, contudo, permanece com sua autonomia intocada, podendo, até mesmo, 

confessar o fato mesmo contra a vontade – ou orientação – de seu defensor.    

 O exame específico da defesa no CPPA inicia-se com importante artigo 

sobre Interpretación restrictiva y analógica, a demonstrar positivada a exigência 

legal de interpretação restritiva que atinja, inclusive, a defesa como exercício de 

direito conferido pelo próprio Código, em que toda disposición legal que coarte la 

libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código, o 

que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente. Las 

leyes penales no podrán aplicarse por analogia.376 

 Em outra norma fundamental, também interessante à defesa, consagra-

se a regra do in dubio pro reo: En caso de duda deberá estarse a lo que sea más 

favorable al imputado. 377 

 Também como direito fundamental prevê o art. 73 o direito do imputado 

de se apresentar ao tribunal, pessoalmente e com seu abogado defensor, aclarando 

los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.378 

 Eduardo M. Jauchen379 ressalta que ao imputado é garantida a faculdade 

de intervir no processo, em todas as suas etapas e atos processuais, desde o mais 

                                                 
374

  Ibidem, p. 550.  
375

  Ibidem, p. 551. O autor lembra, no entanto, que o imputado pode, na forma do art. 443 do CPPA, 
renunciar validamente aos recursos interpostos por seu defensor em seu favor.     
376 ARGENTINA. CPPA, art. 2°, ibidem. 
377

 Ibidem, art. 3º. 
378

 Ibidem, art. 73. 
379  JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del imputado. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 2007, p. 153. 
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prematuro início até a execução da sentença, ou seja, quando por qualquer meio é 

anunciado que o imputado está sendo apontado como responsável pela prática de 

um delito, ou ao ser detido. Dentre várias tarefas, o imputado deve intervir para 

alegar personalmente o por medio de su abogado, o ambos, efectuando todas las 

fundamentaciones críticas e hecho y de Derecho contra los argumentos acusatorios 

y sobre el valor de las pruebas.  

 Jauchen ainda prevê que a atividade acusatória pode ser refutada de 

duas maneiras diferentes e paralelas: uma mediante la defensa material; a outra, de 

exigência necessária e obrigatória, pela defensa técnica. Pela primeira, o imputado 

pode usar la faculdad de interrogar personalmente a un testigo, o cuando introduzca 

alguna objeción o explicación durante el curso de alguna diligencia procesal a la 

cual esté facultado a asistir. Além disso, Jauchen informa que o imputado pode 

tomar a palavra como último ato do debate oral.380  

Pela defesa técnica, Eduardo M. Jauchen destaca:  

 

Es la ejercida por abogado, quien debe desplegar uma actividad científica, 
encaminada a “asesorar” técnicamente al imputado, sobre sus derechos y 
deberes; “controlar” la legalidad del procedimiento, el control crítico de la 
producción de las pruebas de cargo y de descargo; la “exposición crítica” 
de los fundamentos y pruebas de cargo desde el doble enfoque de hecho y 
de Derecho; “recurrir la sentencia condenatoria” o la que imponga una 
medida de seguridad.  

           
 

 Jauchen lembra que mesmo que o imputado recuse advogado por sua 

própria vontade, ou se não puder, por insuficiência econômica, o Estado deve 

fornecer-lhe um de forma gratuita, o chamado defensor oficial.381 É o principio de la 

defensa técnica efectiva, que pressupõe a proibição da prática de ato 

personalíssimo do imputado pelo advogado e vedação da prática de ato sem prévia 

notificação do causídico. O processo penal na Argentina prevê a figura do juiz 

instrutor382 no art. 196 do Código. E pelo art. 197: 

 

En la primera oportunidad, inclusive durante la prevención policial pero, en 
todo caso, antes de la indagatoria, el juez invitará al imputado a elegir 
defensor; si no lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el 
cargo, procederá conforme al artículo 107. El defensor podrá entrevistarse 
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  Ibidem, p. 154. 
381  Ibidem, p. 422. 
382  CPPA, art. 194. El juez de instrucción deberá proceder directa e inmediatamente a investigar los 
hechos que aparezcan cometidos en su circunscripción judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 196.  
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con su asistido inmediatamente antes de practicarse los actos aludidos en 
los artículos 184, penúltimo párrafo, y 294 bajo pena de nulidad de los 
mismos. 
 

 Vê-se, portanto, que a presença do defensor é imprescindível, podendo 

sua ausência acarretar a nulidade de atos processuais. Como derecho del 

imputado, o art. 104 do CPPA é preciso para informar que o imputado terá direito a 

ser defendido por advogado de sua confiança ou por defensor oficial. Mas salienta 

que o imputado poderá defender-se pessoalmente sempre que isso não prejudique 

a eficácia da defesa e não seja obstáculo para o desenvolvimento normal do 

processo.  

 Note-se que o artigo traz a possibilidade de o imputado também se 

defender pessoalmente sempre que isso não prejudique a eficácia da defesa, 

garantida a observância do duo process. Esta regra – de defesa pessoal feita pelo 

imputado – repete o disposto no art. 8º, item 6º, do Pacto de San José da Costa 

Rica e art. 14, item 3º, letra “d” do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.  

Porém Jorge E. Vázquez Rossi383 lembra que os códigos de processo 

distinguem a possibilidade de autodefesa do imputado ou defesa por meio de 

advogado. A faculdade de autodefesa somente tem previsão em requerimentos e 

exigências de eficácia da defesa e do normal curso do processo, sendo uma 

excepcionalidade da própria defesa técnica.  

 No entanto, Rossi salienta que a la luz de las normas em vigor y de la 

interpretación jurisprudencial y doctrinaria, reafirmadas por la práctica corriente, 

puede establecerse como principio general que todo imputado debe ser defendido 

em el proceso penal por un abogado e sólo como excepción es dable admitir que el 

justiciable haga su propria defensa. 384 

Para referido autor as razões da utilidade do advogado derivam 

diretamente do caráter eminentemente técnico do direito e de razões de igualdade 

entre as partes, uma vez que o representante do Ministério Público é um letrado – 

ou expert em conhecimento técnico-jurídico. A defesa, para sua efetividade, e para 

não desnaturalizar seu sentido, deve ser técnica, já que estão em jogo a 

idoneidade, a capacidade e a eficácia para o correto exercício deste direito-poder. 

Rossi conclui, entretanto, mencionando ser a defesa um direito fundamental em que 

                                                 
383  ROSSI, Jorge E. Vázquez. La defensa penal. Santa Fé: Edit. Rubinzal-Culzoni, 2006, p. 149. 
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  Ibidem, p. 150. 
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“el titular de este derecho es el imputado, quien puede ejercelo po sí mesmo ou bien 

otorgar el cometido técnico de su desempeño a un letrado”. 385 

O titular do direito de defesa é a pessoa física penalmente acionada 

aquele sobre o qual paira um estado de suspeita de autoria ou participação de uma 

ação ou omissão descrita como delito em lei vigente anterior ao fato. Ele é quem 

suporta a persecução penal. 

 Eduardo Jauchen ressalta que o imputado leigo, mesmo com aptidão e 

conhecimento para atuar em sua própria defesa, necessita de um jurista que 

desempenhe uma atividade científica, prestando assessoria sobre os direitos do 

próprio imputado no processo, bem como o controle técnico da constitucionalidade e 

legalidade, garantindo medidas para aplicação do devido processo. Além disso, 

importa ao advogado a exposição crítica dos fundamentos e provas a partir do 

enfoque do fato e do direito, destacando a coerência e eficiência das provas da 

defesa. Por essa razão o Direito Processual Penal presume iuris tantum que sem 

prejuízo da defesa material o imputado não goza de capacidade suficiente para 

defender-se por si mesmo, o que faz a defesa técnica obrigatória mesmo contra a 

vontade do imputado.386 O CPPA ainda assegura ao imputado a defesa de oficio 

nos casos prescritos:  

 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 y en la primera oportunidad, 
y en todo caso antes de la indagatoria, el juez invitará al imputado a 
designar defensor entre los abogados de la matrícula. Si el imputado no lo 
hiciere hasta el momento de recibírsele declaración indagatoria, el juez 
designará de oficio al defensor oficial, salvo que autorice al imputado a 
defenderse personalmente (Art. 107). 

387 

 

 Rossi salienta que a presença e assessoramento de defensor se fazem 

necessários desde o início para orientar sobre a conveniência ou inconveniência de 

atitudes a serem praticadas, o que inclui, e. g., a manutenção do silêncio ou pedido 

de perícias.388 Se o encargo de provar a responsabilidade penal é da acusação, 

muitas vezes o silêncio é a melhor opção para quem está sendo processado. Sobre 

a obrigatoriedade do encargo há expressa disposição no Código:  

 
                                                 
385

 Ibidem, p. 150. 
386  JAUCHEN, ibidem, p. 157. 
387  Mesmo assim, fica resguardada a possibilidade de, a qualquer momento, haver indicação de 
advogado de sua confiança, conforme preconizado no art. 108.  
388

  Ibidem, p. 163. 
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El cargo de defensor del imputado, una vez aceptado, es obligatorio. La 
aceptación será obligatoria para el abogado de la matrícula cuando se lo 
nombrare en sustitución del defensor oficial. En ambos supuestos, podrán 
exceptuarse de ella por una razón atendible (Art. 106). 

389
 

 

 

 Quanto à nulidade, pode ser ela declarada em caso de falta de 

observância de forma legal na prática de atos, com observância do devido processo 

legal, na forma do art. 167. Assim, vícios que atinjam a defesa quanto à 

intervenção, assistência e representação do imputado podem acarretar nulidades 

de ordem geral.  

 Pelo art. 200 do CPPA, em atos iniciais de investigação os defensores 

das partes terão direito de assistir os registros domiciliares, reconhecimentos, 

reconstruções, perícias e inspeções sempre que sua natureza e características se 

devam considerar definitivos e não reproduzíveis e também quando as declarações 

das testemunhas, por enfermidade ou outro impedimento, não possam ser colhidos 

nos debates.  

 Além disso, o juiz poderá permitir a assistência do imputado ou do 

ofendido quando for útil para esclarecer os fatos, ou necessária em face da natureza 

do ato. Tais regras têm grande importância na investigação, pois buscam evitar que 

se percam ou se desvirtuem as provas colhidas.   

 Nesta linha, para garantir a ampla defesa, el juez permitirá que los 

defensores asistan a los demás actos de la instrucción, siempre que ello no ponga 

en peligro la consecución de los fines del proceso o impida una pronta y regular 

actuación. La resolución será irrecurrible. Admitida la asistencia, se avisará 

verbalmente a los defensores antes de practicar los actos, si fuere posible, 

dejándose Constancia.390  

 Neste ponto impõe-se a salvaguarda da fiscalização do devido processo 

legal em que se pretende evitar vícios de forma no procedimento. E o CPPA ainda 

estabelece a dialética para garantia da defesa com atuação prática, mas regrada, 

pois os defensores que assistam aos atos de instrução não podem fazer sinais de 

aprovação ou desaprovação. Também não podem, em nenhum caso, interromper a 

palavra sem expressa autorização do juiz. Mas pode propor medidas, formular 

perguntas, fazer observações que entendam pertinentes, ou pedir que se faça 

                                                 
389  Rossi lembra que na doutrina argentina tem predominado a ideia de assistência e representação 
com respeito à natureza jurídica da figura do defensor. (Cf. op. cit., p. 168)   
390

  ARGETINA. CPPA, art. 202, ibidem. 
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constar qualquer irregularidade. 391 

 Mesmo com as restrições necessárias à manutenção da ordem no 

processo o contraditório é observado. E há que se guardar a necessária 

publicidade, considerando que o sumário será público para as partes e seus 

defensores. Mas o juiz poderá ordenar o segredo por decisão fundamentada sempre 

que a publicidade ponha em perigo o descobrimento da verdade, excetuando-se os 

atos definitivos e irreproduzíveis que nunca serão secretos para as partes (CPPA, 

art. 204).392 

 Vê-se que o sigilo no processo é exceção que deve ser devidamente 

justificada. Na instrução do processo penal argentino há o direito de silêncio, pois el 

imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o 

promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio 

alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le 

harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. La inobservancia 

de este precepto hará nulo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad penal o 

disciplinaria que corresponda.393 

 O direito ao silêncio é preservado como direito de defesa pessoal 

negativa em que se respeita a vontade e a autodeterminação do réu, uma vez que 

este não pode ser compelido a fazer prova contra si mesmo. Além disso, no 

interrogatório de identificação o juiz informará detalhadamente ao imputado qual é o 

fato contra ele atribuído, quais as provas existentes contra sua pessoa, e que ele 

pode se abster de declarar, sem que seu silencio implique presunção de 

culpabilidade. 394 

 Tal disposição tem o escopo de evitar surpresas ao imputado sobre todos 

os pontos da acusação, tornando viável sua defesa. Em fase de debates o acusado 

não será obrigado a permanecer na sala, e os debates se procederão como se 

                                                 
391 Ibidem, art. 203. 
392  Só excepcionalmente é prevista a incomunicabilidade do preso. El juez podrá decretar la 
incomunicación del detenido por un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, prorrogable por 
otras veinticuatro (24) mediante auto fundado, cuando existan motivos para temer que se pondrá de 
acuerdo con terceros u obstaculizará de otro modo la investigación.  Cuando la autoridad policial 
haya ejercitado la facultad que le confiere el inciso 8 del artículo 184, el juez sólo podrá prolongar la 
incomunicación hasta completar un máximo de setenta y dos (72) horas. En ningún caso la 
incomunicación del detenido impedirá que éste se comunique con su defensor inmediatamente antes 
de comenzar  su declaración o antes de cualquier acto que requiera su intervención personal (Art. 
205). 
393

 ARGETINA. CPPA, art. 296, ibidem. 
394 Ibidem, art. 298 
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estivesse presente, sendo, para todos os efeitos, representado por seu defensor. 

Mas se for necessário o reconhecimento poderá o acusado ser compelido a estar 

presente na audiência.395 

 Eis aqui a preocupação pela ordem da audiência, com ênfase para a 

disciplina. Como faculdade do imputado, en el curso del debate el imputado podrá 

efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a 

su defensa. El presidente le impedirá toda divagación y podrá aún alejarlo de la 

audiencia si persistiere. El imputado tendrá también la facultad de hablar con su 

defensor, sin que por  esto la audiencia se suspenda; pero no lo podrá hacer 

durante su declaración o antes de responder a preguntas que se le formulen. En 

estas oportunidades nadie le podrá hacer sugerencia alguna. 396 

  Eduardo M. Jauchen ressalta a possibilidade de conflito entre o imputado 

e seu defensor a respeito de decisão a tomar em relação a qualquer aspecto do 

processo. Dá como exemplo o caso em que o advogado considera pertinente e 

necessário oferecer determinada prova que considera importante, mas o imputado 

se nega a tal providência – podendo, inclusive, ocorrer o contrário. Neste caso, 

entende o autor que se deve primar pela vontade do advogado, pois do contrário 

seria inútil a assistência técnica e representaria uma incongruência.397   

 Jauchen ressalta que vários atos do processo a cargo da defesa não são 

personalíssimos do imputado e exigem conhecimento técnico para a prática, fato 

que torna imprescindível a atuação do causídico, prevalecendo sua vontade. 

Contudo, quando o ato praticado é personalíssimo do imputado, deve prevalecer a 

vontade deste. Sobre a decisão proferida o imputado poderá recorrer da sentença 

condenatória ou absolutória que lhe imponha medida de segurança.  

 Os recursos a favor do imputado poderão ser propostos por ele ou por 

seu defensor (CPPA, art. 434). 398 Porém, o art. 467 estipula, quanto à atuação em 

tribunal, que as partes “deberán actuar bajo patrocinio letrado. Cuando en caso de 

recurso interpuesto por otro, el imputado no comparezca ante la Cámara o quede 

sin defensor, el presidente nombrará en tal carácter al defensor oficial.” 

                                                 
395  Nesta audiência, a assistência do defensor é obrigatória por força do art. 368. Ibidem, art. 366. 
396

 Ibidem, art. 380. 
397  JAUCHEN, ibidem, p. 164. 
398 O art. 459 também informa, sobre o recurso, que “el imputado o su defensor podrán recurrir.” O 
mesmo ocorre com o art. 481, que assevera que “podrán deducir el  recurso de revisión el 
condenado y/o su defensor.” São situações em que se confere alternativa ao acusado para, por mera 
deliberação pessoal, propor recurso. 
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 Importa ressaltar que em algumas prescrições normativas existe a 

possibilidade de o imputado se defender pessoalmente. Mas isto só deve ocorrer 

quando não prejudique a eficácia da defesa e não seja obstáculo ao normal 

desenvolvimento do processo. A interpretação restritiva para retirar a possibilidade 

de atuação direta do imputado, mais ampla e concreta, acaba por limitar um direito 

garantido no próprio código de processo argentino.       

 Rossi afirma que a maioria dos códigos processuais penais modernos 

adota como regra a assistência profissional e considera a autodefesa como 

exceção, diferentemente dos códigos mais antigos, que privilegiavam a maior 

atuação do acusado.399 No entanto, Jauchen procura demonstrar que a garantia 

constitucional da ampla defesa somente é assegurada com a efetividade da defesa 

técnica, alcançada somente com a eficiência da refutação da tese acusatória.400   

 Como um dos poderes relativos ao direito de defesa lembra Raúl 

Washington Ábalos que o imputado pode  

 

proponer diligencias durante la instrucción (art. 199, Código procesal penal 
Nacional), examinar los documentos, cosas secuestradas y ofrecer prueba 
(art. 355, Código procesal penal Nacional), ofrecer nuevas pruebas para el 
juicio (art. 354, Código procesal penal Nacional), podrá formular preguntas 
a los testigos em el debate (art. 389, Código procesal penal Nacional),  
hablar por última vez luego de concluidos los alegados (art. 393, última 

parte, Código procesal penal Nacional). 
401  

 

 Julio Maier salienta que para que as manifestações do imputado 

representem a realização prática do derecho a ser oído, como parte integrante do 

direito de defesa a Constituição Nacional Argentina proíbe toda forma de coerção 

que elimine a vontade do imputado ou restrinja a liberdade de decidir acerca do que 

convém ou do que quer expressar, sendo a verdadeira compreensão da regra que 

ninguém pode ser obrigado a declara algo contra si mesmo.402    

 

3.3 Autodefesa processual na Itália  

 

 Giuliano Vassalli apresenta uma definição didática de autodefesa como 

direito dado ao imputado de poder excluir seu defensor técnico, passando, como 

                                                 
399  ROSSI, ibidem, p. 275. 
400  JAUCHEN, ibidem, p. 421. 
401  ÁBALOS, ibidem, p. 183. 
402  MAIER, ibidem, p. 563.    
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consequência, a atuar com reconhecidas faculdades conferidas ao mesmo defensor 

no processo penal ou no reconhecimento do direito de atuação dos dois, em 

conjunto.403      

 Na Itália, a autodefesa processual penal teve momento importante. Em 

maio de 1976, um dos líderes da organização criminosa italiana Brigada Vermelha 

(Brigate Rosse) recusou, em processo penal que tramitava em Turim, a manutenção 

de defensor de sua confiança, revogando o mandato antes concedido.404 Além 

disso, recusou qualquer outra forma de assistência técnica por advogado para sua 

defesa, inclusive defensor de ofício.405     

 O objetivo do terrorista era minar a credibilidade do sistema através da 

contestação da estrutura judiciária, negando-se desde o início a colaborar com todo 

e qualquer ato em favor de sua defesa processual.406 Buscava mostrar a impotência 

do Estado em impor sua autoridade para punir culpados. Queria ele também afirmar 

a possibilidade de rejeitar qualquer tipo de ato de defesa praticado por defensor, 

usando tal atitude como estratégia própria de defesa. Com isso tinha a intenção de 

ele mesmo cuidar da própria defesa, sem a necessidade de advogado. A atitude 

teve impacto na opinião pública e deixou surpresos muitos operadores do direito 

italiano.407   

 De um modo geral, os seus argumentos foram os seguintes: a relação 

implícita no artigo 24, § 2º da Constituição da Itália e do artigo 6º, 3, c, da 

Convenção Européia, impõe uma reflexão sobre os direitos de defesa como 

possibilidade de contraditório. Ou seja, teria a evidência de que a defesa exercida 

exclusivamente por parte dos acusados deve ser dada nos casos em que a 

presença do advogado não garante o contraditório, como quando o advogado chega 

a estar em oposição com o acusado, especialmente se ocorre insuperável oposição 

causada pelo mesmo imputado.408 

                                                 
403  VASSALLI, Giuliano. Autodifesa rifiuto dell'assistenza difensiva. Il problema dell'autodifesa nel 
processo penale. Vittorio Grevi (Org). 6. ed. Bologna: Zanichelli. 1982, p. 147. 
404  O mesmo ocorreu com integrantes da organização criminosa chamada Núcleos Armados 
Proletários, de Nápolis. 
405  GREVI. Introduzione: rifiuto del difensore e inviolabilità della difesa. Il problema dell'autodifesa 
nel processo penale. Vittorio Grevi (Org). 6. ed. Bologna: Zanichelli. 1982, p. 3. 
406  O imputado chegava a proferir palavras em tom elevado, em manifestações verdadeiramente 
delirantes, com o escopo indisfarçável de causar constrangimentos, além de zombar dos juízes do 
caso, injuriar e ameaçar o defensor de ofício (público) destinado para a defesa (cf. GREVI, Vittorio, 
ibidem, p. 4).    
407

  Ibidem. p. 3.  
408  PACHECO, José María Tijerino. Sobre la autodefensa. Disponível em : < 
http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2002/tijerino02.htm >. Acesso em: 30 maio 2008.   
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 Com isso os advogados de defesa Vittorio Barosio, Mario Chiavario, 

Gilberto Lozzi e Mario Siniscalco, quase todos professores de direito processual, 

alegaram que os imputados tinham o direito de recusar o apoio judiciário – 

especificamente quanto à assistência de defensor –, considerando que cada réu 

tem o direito de defender-se ou ser assistido por advogado da sua escolha quando 

não tem os meios de remuneração para ser assistido por advogado e quando os 

interesses da justiça o exigirem. 409 

 Entendiam os referidos professores que no conflito entre o interesse da 

pessoa do imputado e o interesse público deveria este ceder em favor daquele, 

reconhecendo o direito ao réu de formular sua defesa do modo que considerasse 

mais oportuno, livrando-o de sacrifícios para garantir o direito à liberdade.410   

 Arguiu-se que o direito de defesa apresenta vários modos de 

desenvolvimento, incluindo até a rejeição de qualquer defesa. É esta uma conclusão 

lógica diante da condição de ser a defesa estritamente do interesse do próprio 

imputado de processo penal. A negação de ato como forma de defesa é permitida 

inclusive no Processo Penal Brasileiro quando, e. g., dá a faculdade de silêncio ao 

acusado.  

 De mesma forma, restou indicado o direito do indivíduo de se defender, 

considerado necessário é irrepreensível, sob pena de cair em um regime autoritário, 

a fim de que o conflito entre os interesses do indivíduo e da sociedade fosse 

resolvido a favor dos primeiros. É esta uma ilação que reconhece a 

autodeterminação do imputado – a sua capacidade de autodefinição. 

 É óbvio que a presença de defensores impostos após rejeição formal feita 

pelo acusado tem um efeito negativo sobre a forma serena e objetiva que conforma 

um processo justo e imparcial. Cabe, então, perquirir se ao réu é justo um processo 

quando seu defensor é imposto pelo Estado.   

 José María Tijerino Pacheco destaca a posição majoritária dos 

doutrinadores italianos que sublinha, sobretudo, que a defesa não exclui a 

possibilidade de autodefesa, mas, pelo contrário, ele a suporta. Por esta conclusão, 

do texto do artigo 6º, 3, c da Convenção Européia não se deve inferir que à pessoa 

é oferecida uma forma de defesa excluindo os outros, mas uma garantia mínima de 

defesa que pode ser prorrogado por ordem de cada Estado-Parte (países 

                                                 
409

  Ibidem. 
410  GREVI, ibidem, p. 175. 
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signatários do tratado internacional). Notou-se que a defesa não era apenas um 

direito do acusado, o que pode dispor livremente, mas também uma condição prévia 

para a regularidade do processo, uma condição de regularidade da jurisdição, uma 

segurança para o bom andamento do processo.411 

 Vittorio Grevi destaca que o primeiro parágrafo do art. 125 do CPPI tinha 

previsão de nulidade em caso de processo em que o imputado não fosse assistido 

por defensor. E o art. 128 previa a nomeação de defensor de ofício, não 

remunerado pelo imputado, em caso de falta de condições econômicas do réu em 

ter defensor de sua confiança. 412  

 Grevi ainda salienta que uma leitura da norma insculpida no art. 6º, 3, c 

da Convenção Européia sugere uma acentuação do significado disjuntivo da 

conjunção “ou”, levando a pensar que a autodefesa poderia ser exercitada sem 

restrições. Com isso, o advogado poderia ser dispensado no caso em que o réu 

fizesse a opção de defender-se sozinho. 413 Porém, a permissão de escolha não 

teria acolhida no Direito Italiano – cuja opção é de garantir a defesa técnica, feita por 

defensor habilitado.  

 Por outro lado, o art. 60 da Convenção Européia dos Direitos do Homem 

garante o seguinte:  

 

Nenhuma das disposições da presente Convenção será interpretada no 
sentido de limitar ou prejudicar os direitos do homem e as liberdades 
fundamentais que tiverem sido reconhecidos de acordo com as leis de 
qualquer Alta Parte Contratante ou de qualquer outra Convenção em que 
aquela seja parte. 414 

 

 A dúvida era saber se a autodefesa limitava ou prejudicava a defesa 

processual, considerando a redação do art. 60 logo acima colacionado. Vittorio 

Grevi lembrou que sendo a defesa um direito individual, em que se prestigia o 

interesse único e exclusivo do imputado, então se deveria permitir que a defesa 

fosse disponibilizada de forma irrestrita a quem estivesse sendo processado. Noutra 

linha, a defesa é considerada como garantia não somente do imputado, mas, 

sobretudo, do interesse público geral em que deve prevalecer a busca do 

                                                 
411

  PACHECO, Ibidem. Acesso em: 30 maio de 2008.  
412  GREVI, Vittorio, ibidem, p. 5. 
413

  Ibidem, p. 7. 
414  CONVENÇÃO EUROPÉIA DOS DIREITOS DO HOMEM. Ibidem. 



154 

 

julgamento justo.415     

 Vittorio Grevi lembra que a necessidade de defensor como elemento 

necessário do contraditório em face da acusação foi amplamente compartilhada 

pela doutrina italiana durante a vigência do Código de Processo Penal de 1865 nos 

casos de apuração de delitos mais graves. Nos casos de contravenção, no entanto, 

não era necessária a assistência de defensor para o imputado, conforme previa o 

art. 274, § 1º do mesmo diploma processual. 416  

 O autor ressalta ainda que o Código de Processo Penal de 1913 previu a 

nulidade do ato processual, no art. 73, quando o imputado não fosse assistido por 

defensor, desde que o fato não se enquadrasse como contravenção com previsão 

de pena restritiva de liberdade por cinco dias, ou pecuniária referente a 150 liras. O 

mesmo ocorreu como o Código de Processo Penal de 1930, no art. 125, § 1º que, 

arrimado em um interesse superior de justiça, exigia a presença do defensor no 

processo, assegurando o patrocínio de um técnico como exigência de uma correta 

administração da justiça penal, considerando o grau de preparação técnica do órgão 

de acusação. 417      

 A defesa por defensor teria um caráter vinculante porque transcendia ao 

interesse privado. Deste modo, Vittorio Grevi enfatiza que nenhum ordenamento 

democrático pode prescindir da intervenção do defensor em todas as fases do 

processo penal, sendo esta uma visão eminentemente garantista. 418 

 Impende consignar que o atual CPPI, vigente desde 24 de outubro de 

1989, prevê, no art. 96, § 1º, o direito do imputado de nomear defensores de sua 

confiança para a defesa processual: L’imputato ha diritto di nominare non più di 

due difensori di fiducia. Além disso, caso o imputado não tenha nomeado um 

defensor, ser-lhe-á nomeado um defensor de ofício conforme disposição do art. 

97, que não será necessariamente remunerado pelo Estado, mas, sim, indicado 

pela Ordem dos Advogados de cada distrito judicial conforme o disposto no § 2º do 

art. 97, diante da obrigação de prestar assistência jurídica estipulada no § 5º do 

mesmo artigo. 419    

 Portanto, assevera Vittorio Grevi:   
                                                 
415  GREVI, Vittorio, Rifiuto del difensore e inviolabilità della difesa, introduzione. Ibidem, p. 9. 
416

  Ibidem, p. 13. 
417

  Ibidem.   
418

  Ibidem, p. 17. 
419  ITÁLIA. CPPI. Disponível: < http://it.wikisource.org/wiki/Codice_di_Proce_Penale >. Acesso em: 4 
jun 2008.  
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Proclamada indefectibilidade da assistência defensiva, mesmo com todas 
as suas conseqüências, expressando uma posição político-legislativa 
coerente com a inegável conotação publicística da figura do defensor no 
processo penal, e sob esse perfil continuou a encontrar consenso sobre a 
base da motivação nos interesses superiores da justiça.420  

 

 Mas não há como evitar que o imputado, eventualmente, recuse qualquer 

assistência jurídica, tanto de defensor de sua confiança quanto de outro de ofício, 

com expedientes que causam tensão – a exemplo da contestação verbal violenta –, 

que pode dar ensejo à expulsão dele na sala de audiências, com uso do poder de 

polícia. Neste caso, Vittorio Grevi reconhece que a falta de colaboração do imputado 

pode fazer com que o defensor atue com desempenho comprometido, agindo 

somente de mera aparência em atitude que, por certo, compromete a idoneidade do 

contraditório, vulnerando a dialética, por culpa exclusiva do processado. Com a 

irresignação o imputado deve ser defendido por defensor fornecido pelo juízo, 

mesmo contra sua vontade. 421     

 O autor ergue, como argumento, as possibilidades de opção em caso de 

imputado que decididamente assuma postura de ruptura, invocando sua plena 

autonomia para dispensar o defensor de sua confiança e recusar outro de ofício. Em 

primeiro lugar, dever-se-ia considerar a vontade do imputado de defender-se 

sozinho, desde que sempre assistido por advogado para eventuais dúvidas técnicas 

que possam surgir em cada fase do procedimento, como se fosse um consulente, 

permanecendo à disposição do processado e tendo aptidão para responder suas 

consultas para garantir a regularidade formal do processo; em segundo lugar, sendo 

possível que haja conflito entre a opinião do imputado e a posição do advogado na 

prática de determinado ato, devendo o órgão judicante, em homenagem ao princípio 

do favor rei, considerar as opiniões naquilo que mais favorecem a defesa. 422   

 As duas circunstâncias acima resolveriam o problema suscitado pela 

doutrina quanto à falta de capacidade processual do imputado, uma vez que ficaria 

superada qualquer possibilidade de argüição de nulidade fulcrada na falta de 

defensor presente aos atos do processo, com a função de manter efetiva a defesa 

técnica. Neste caso, torna-se conveniente a realização de perícia psiquiátrica para o 

                                                 
420

  GREVI, Vittorio. Rifiuto del difensore e inviolabilità della difesa, introduzione. Ibidem. p. 19. 
421

  Ibidem, p. 28.  
422

  Ibidem, p. 32.  
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fim de provar o grau de consciência do imputado, constatando sua aptidão para  

conduzir suas escolhas, inclusive a relativa ao significado concreto da renúncia do 

direito a um advogado na defesa. 

 Mario Chiavario destaca que foi a primeira vez, no processo penal 

italiano, que um imputado exprimiu a vontade de gerir sozinho seu processo, tendo 

sido considerado como um valor de nível constitucional, conforme o art. 24 da 

Constituição Italiana, mormente no ponto que garante a defesa como direito 

inviolável em cada condição e grau de procedimento.423 

 Ele informa que a jurisprudência italiana definiu na época que a 

autodefesa seria considerada eficaz sempre em conjunto com a defesa técnica, 

jamais isoladamente. Além disso, a recusa à defesa técnica não teria amparo no 

ordenamento jurídico, sendo inconcebível que ela pudesse ser considerada como 

vantagem para o imputado. 424   

 Para Mario Chiavario a base da proibição da autodefesa exclusiva é a 

necessária prevenção, fortalecida na falta de capacidade do imputado em refutar 

tecnicamente as decisões adotadas pelo juízo, além da dificuldade de contrariar os 

argumentos da acusação, faltando ao processado a consciência para perceber o 

risco que sua defesa corre. 425  

 Mas a autodefesa surge como direito constitucional do imputado porque a 

Constituição Italiana garante a defesa – com o termo mais amplo – como direito 

inviolável em cada condição e grau de procedimento, e não apenas a defesa 

técnica. Sobre isto, Vittorio Denti salienta que a defesa se constitui num direito do 

imputado que se especifica no exercício do poder processual necessário para agir       

ou se defender em juízo, e para influir positivamente sobre a formação do 

convencimento do juiz.426 Para ele a Constituição Italiana inspirou-se na 

Constituição dos Estados Unidos da América e na Convenção Européia dos Direitos 

Humanos para assegurar que o direito à defesa não é o direito à defesa técnica, 

mas sim o direito à assistência de um defensor.  

 Noutro aspecto, Denti entende que a defesa constitui não um direito, mas 

uma garantia tida como exigência de um correto desenvolvimento do processo 
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diante de um interesse público geral que transcende o interesse do imputado, 

satisfeita apenas se o contraditório é efetivo em verdadeira igualdade de condições. 

Trata-se de assegurar o devido processo legal e realizar um julgamento justo, 

podendo solicitar a presença de um defensor. 

 O autor ressalta que na Itália de 1982 não havia garantia de defesa 

técnica de caráter absoluto. A avaliação do caso deveria ser feita para concluir pela 

necessidade de atuação de defensor, considerando que nos processos de 

contravenção este último não era imprescindível diante da menor relevância 

jurídica. Como exemplo refere-se aos Estados Unidos, onde é fornecido defensor 

pago pelos cofres públicos ao réu somente nos casos de delitos punidos com 

prisão.427  

 Assim, ele entende que a defesa é um direito inviolável, mas não 

irrenunciável. Isto ocorre porque o direito à defesa é salvaguardado quando o 

imputado pode exercer todos os poderes processuais representados pelas 

manifestações concretas. É a defesa, pois, um direito pessoal do imputado 

constitucionalmente garantido. 

 Mas Vittorio Denti chega à ilação de que 

 

Se l`imputato non può essere costretto a trasferire ad altri l`esercizio dei 
poteri processuali che della difesa costituiscono l`essenza, l`autodifesa 
rappresenta un aspetto ineliminabile del diritto di difesa: affermare il 
contrario significa in ultima analise negare che la difesa costituisca un diritto 
constituzionalmente garantido. Non esiste, quindi, un diritto all`autodifesa 
come diritto distinto di difesa (como si è sostenuto sulla base della formula 
disgiuntiva dell`art. 6 della Convenzione europea dei diritto dell`uomo): si 
tratta, invece, del medesimo diritto, considerato sotto i possibili profili del suo 
esercizio da parte del titolare. 

428 

 Percebe-se, portanto, que o autor considera legítima a atuação do 

imputado diretamente na formação da prova por considerar ser a autodefesa um 

aspecto que não pode ser eliminado do próprio direito de defesa. Junto a ela vem a 

defesa técnica, também essencial para garantir um processo justo exatamente pelos 

que defendem o entendimento de que a defesa é uma garantia e não um direito. 

 Denti lembra um detalhe sobre o CPPI de 1930: o art. 125 previa a 

hipótese de nulidade quando o imputado não tivesse a assistência de defensor. Por 

tal entendimento a obrigatoriedade da presença do defensor não retirava do 
                                                 
427
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imputado o direito à defesa.429 Neste caso, o defensor atuava paralelamente ao 

imputado, diferentemente do caso de representação em que o defensor 

desempenhava a atividade em nome e por conta do imputado. O autor ressalta, 

porém, que os imputados, em maioria, comumente, renunciavam ao direito de 

exercitar sua defesa e confiavam a tarefa ao defensor.  

 Tal orientação tem similaridade nos Estados Unidos, onde a Suprema 

Corte decidiu, no caso Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975), com base na 

Emenda VI da Constituição daquele país, garantir a previsão de assistência de 

defensor sem que houvesse uma sobreposição ao direito de defesa pessoal do 

imputado.430 Neste caso, ficou certo o direito do réu de conduzir os rumos de sua 

própria defesa, falando e produzindo provas pessoalmente sem intermediação de 

ninguém, podendo consultar o defensor em caso de dúvidas.           

 Sobre a autonomia do réu e do defensor, Vittorio Denti salienta que a 

representação deve ocorrer quando o imputado renuncia ao exercício do direito de 

defesa. Neste caso o defensor é nomeado para atuar substituindo integralmente as 

vontades do imputado por exigência da coerência do sistema de garantias 

processuais, que não permite que nenhum réu fique sem defesa alguma. 431     

 Para Vittorio Denti se a defesa é considerada como direito não pode 

haver dúvida de que ao imputado deva ser reconhecida a possibilidade de defesa 

com uso da modalidade de autodefesa, ou seja, feita por ele mesmo e sem 

transferência a outros. Isto porque o direito de defesa é necessariamente o direito à 

autodefesa, devendo a representação de defensor ser conferida somente no caso 

de renúncia voluntária por parte do réu. 432 

 Duas seriam as condições da autodefesa: que o réu esteja em sua plena 

capacidade e consciência dos atos e das consequências; que a escolha da 

autodefesa não se traduza em abuso nem se resolva em meras condutas de 

obstrução a impedirem o curso normal do processo. O controle da efetividade das 

referidas condições deve ser confiado ao órgão judicante, que deve fazer uso do 

poder discricionário concedido pelo processo penal. Insiste o autor que o uso da 

autodefesa não significa a exclusão da assistência de defensor, o que faz com que 
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aquela não seja incompatível com a defesa como garantia.433      

 Denti reconhece a constitucionalidade do direito à autodefesa, 

considerando que esta é um aspecto do direito à defesa. A defesa técnica seria 

outro aspecto, o que faz permitir a designação de defensor sem a vontade do 

imputado, mas com a necessária limitação de atuação do citado defensor quando 

atua como assistente, em contraposição à atuação como representante.    

 Por evidência a atuação maior do imputado pode melhorar a convicção 

do juiz. A oportunidade quase irrestrita de manifestação do processado pode revelar 

incoerências e contradições, levando o juiz a centrar suas intervenções exatamente 

nas dúvidas que possam conduzir, o mais próximo possível, à verdade dos fatos. De 

outro lado também pode causar deficiência da defesa, devendo isso ser muito bem 

esclarecido para o acusado.     

 Carlo Fiore concorda que a Convenção Européia de Direitos Humanos 

assegurou o máximo espaço para atuação do imputado na forma de autodefesa. 

Destaca que a Constituição da Itália tem como princípios centrais garantir o 

desenvolvimento e a livre manifestação da personalidade. Com isso afirma que a 

Lei Fundamental reconhece o direito à autodefesa e sua prevalência sobre a defesa 

técnica, significando, teoricamente, a legitimação da recusa do defensor.434  

 Observando que a autodefesa prevalece sobre a defesa técnica, o autor 

lembra que aquela vem antes mesmo da intervenção do defensor. O direito ao 

silêncio, a escolha de autoacusação ou de confissão, a intervenção pessoal do 

imputado – ou a recusa à intervenção – estão disponíveis a este, mantendo o poder 

discricionário de utilizar ou não, inclusive, a possibilidade de remoção da eficácia de 

recurso proposta pelo defensor. Noutro ponto o autor diz que o defensor tem dupla 

função: de tradutor da posição defensiva do imputado, seu cliente, e função de 

vigilância do regular o desenvolvimento do processo, sobretudo no sentido de 

impedir a violação dos direitos do imputado. Nisso o defensor mostra-se 

insubstituível e irrenunciável em quase todas as fases do processo, uma vez que 

dificilmente tais tarefas podem ser realizadas pelo réu em autodefesa quando lhe 

falta conhecimento técnico. 435  

 Em suma, Carlo Fiore conclui que o defensor existe para garantir o 
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respeito ao direito de defesa. Isso leva a um importante resultado para o imputado: 

a irrenunciabilidade da presença do defensor parece tornar-se inconciliável com a 

autodefesa como autonomia ilimitada do imputado.436 

 Angelo Giarda sustenta que a base da legislação processual penal 

italiana dava ao imputado o direito de exercitar a defesa pessoalmente e/ou ser 

assistido por defensor de sua confiança. Se por alguma razão o réu não fazia a 

escolha de seu defensor, cabia ao juiz nomear um defensor de ofício, sem ônus. 

Ressalta ainda que a Constituição da Itália não contém norma que estipule a 

obrigatoriedade de defesa técnica, 437 lembrando que a necessidade dela confirma-

se porque somente o defensor é capaz de garantir uma avaliação e uma 

apresentação técnico-jurídica junto aos órgãos judiciários.     

 Reportando-se à Convenção Européia dos Direitos Humanos, o autor 

destaca que a norma do art. 6, § 3º, c, assegura a autodefesa e defesa técnica não 

como alternativa, mas como faculdades a serem utilizadas de forma conjunta e 

articuladas. Isto permite a ele inferir que a defesa deve ser mais considerada como 

garantia – como ocorre com a Constituição da Itália – que como direito – opção 

defendida pela Convenção Européia, demonstrando a função mais avançada da 

Carta Fundamental quando exige a nomeação de defensor de ofício e sem ônus – 

mesmo que de forma obrigatória – quando o imputado declara sua recusa a 

defensor, em nome do interesse público. 438    

 Quanto a eventuais motivações de uma autodefesa exclusiva diante da 

vontade do imputado em recusar defensor, Angelo Giarda se refere a quatro tópicos. 

De início, como primeiro tópico, consigna que o réu pode estar privado de meios 

econômicos capazes de viabilizar o pagamento de advogado e que não possa ser 

obrigado a identificar-se com defensor de ofício para que este lhe preste assistência 

jurídica por não confiar na sua competência, guardando inteira consciência dos 

riscos que corre.439  

 Como segundo tópico o imputado pode pretender excluir qualquer 

defensor quando se considera capaz de desempenhar a função de defender-se, ou 

por ser inscrito como profissional habilitado ou por possuir um conhecimento jurídico 
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adequado. O autor não concorda com tal possibilidade diante do fato de que o 

imputado perderia a condição de neutralidade, passando a sofrer influência 

psicológica e emotiva durante a condução das provas de interesse pessoal no 

desfecho do processo.  

 Em terceira tipificação, pode ocorrer que o imputado não queira ser 

assistido por algum defensor com o fim de optar pelos mecanismos de adiamentos 

sucessivos, de suspensões, de exceções com escopo de boicotar o processo 

fazendo uso de atividades meramente protelatórias.  

 Por último, o fundamento da possibilidade de defesa sem defensor pode 

ser feito como forma resultante de uma visão de mundo e de história radicalmente 

diversa da que constitui a base do ordenamento jurídico. Em tal hipótese a recusa 

do advogado para a defesa representa somente um aspecto da contestação radical 

do sistema que envolve não só valores objetivos da tutela penal que tem ensejado o 

devido processo, mas toda uma ideologia de ruptura voltada a questionar a 

estrutura do processo, mormente no que tange à defesa. O autor entende, quanto a 

este ponto, que o pretenso uso da autodefesa exclusiva como função de provocar 

intenção revolucionária revela-se equivocada diante do fato de que a lógica interna 

de qualquer ordenamento jurídico exclui a possibilidade de que seja feita a 

revolução através do processo. Por consequência, a recusa do defensor não pode 

representar um meio de romper a legalidade. 440 

 Por fim, conclui Angelo Giarda que o defensor, mesmo sem a 

colaboração do imputado, apresenta-se com adequado instrumento de garantia para 

o desenvolvimento do processo, repercutindo para a administração da justiça.441  

 Achille Melchionda entende que o ordenamento processual penal italiano, 

sob o comando da Constituição e do CPPI, movia-se no sentido de ampliar o direito 

de defesa do imputado. Para ele, existindo um direito de defesa não pode o Estado 

não suportar o correspondente dever de prestação mais eficiente possível.  Porém, 

insiste que não se justifica a transformação do direito de defesa em obrigação da 

presença de um defensor no processo penal. 442   

 O autor diz, ainda, que a situação quanto à ambiguidade referente ao 

direito de defesa e à obrigação da presença de defensor se assemelha à que versa 
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sobre o cidadão italiano no tema do voto, em que a Constituição da Itália o classifica 

tanto como um dever quanto um direito. A aparente antinomia é superada 

observando que o dever é de participação formal na votação, mas restando livre o 

exercício do voto – podendo ser a algum candidato ou até mesmo a nenhum deles, 

além, evidentemente, do voto nulo.  

 Achille Melchionda assevera que a presença obrigatória de um defensor 

não se traduz em uma obrigação de defesa para o imputado. Embora tenha de 

suportar um defensor de ofício nomeado quando recusa um defensor de confiança, 

remanesce a liberdade de não se autodefender, pois pode recusar-se a responder 

perguntas, em sede de interrogatório, optando pelo silêncio sem sofrer qualquer 

infortúnio, podendo autoacusar-se, inclusive mentindo ou realizando uma confissão 

completa sobre os fatos.443 Porém, pelo Código Rocco, ressalvando o interrogatório 

– que é tido como ato personalíssimo –, o imputado somente deveria falar ou atuar 

de alguma forma no processo através de seu defensor.          

 Além disso, a atuação direta do imputado poderia ser autorizada pelo juiz 

da instrução – o chamado pretor – somente para assistir atos processuais, perícias, 

perseguições domiciliares e eventuais reconhecimentos de coisas, pessoas ou 

lugares. Porém, a autorização era subordinada ou a um subjetivo juízo de quem 

conduzia a investigação ou diante de uma solicitação prévia do defensor com a 

aceitação do juiz investigador.444 Mas o autor defende que ao imputado deve ser 

dado o direito de pedir a palavra depois de seu defensor para contestar argumentos, 

tornando-o mais atuante.445   

 Achille Melchionda não concorda que o sistema processual vigente que 

exigia a assistência de defensor, sob pena de nulidade, era mais garantista que o 

direito à autodefesa exclusiva. Ocorre que, equivocadamente, o imputado sempre 

foi considerado com um minus habens, como se fosse privado de sua lucidez 

mental,    inexperiente sobre as técnicas processuais, inculto e imaturo, sendo essa 

maneira de tratamento fruto de um paternalismo autoritário que não encontra 

justificação.446  

 O autor sustenta não ser permitido alegar ignorância da lei penal, pois 

qualquer cidadão, mesmo os analfabetos, os mais inexperientes, os mais 
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incapacitados fisicamente, não podem invocar a própria desculpa de haverem 

incorrido em conduta penalmente relevante por não conhecerem a lei. 447 Por outro 

lado, afirma Achille Melchionda, o cidadão que acredita ter condições de realizar sua 

defesa sozinho não pode assim atuar, pois fica obrigado a suportar a mediação de 

um defensor. Conclui afirmando que não vislumbra razão convincente para recusar 

o critério da alternatividade entre a autodefesa e a defesa técnica introduzida pela 

Convenção Européia de Direitos Humanos. 448  

 Metello Scaparone, dissertando sobre a extensão e os limites da 

autodefesa, reporta-se às restrições do Código Rocco, dentre as quais o direito 

exclusivo do defensor de examinar atos e documentos ligados ao processo penal do 

imputado quando depositados no órgão judiciário durante a fase anterior ao 

julgamento. Porém, esclarece que o mesmo Código garantia ao réu a possibilidade 

de proferir a última palavra antes de encerrar o julgamento.449     

 O autor salienta que a renúncia à defesa por defensor estaria dentro da 

tutela considerada liberdade negativa, ou seja, a liberdade de não praticar um 

determinado ato – em abstenção – ou de não querer se submeter a uma imposição 

que lhe reduza a dignidade e que não prejudique terceiros, inclusive quando esta é 

promovida pelo Estado. 450 Como exemplo refere-se aos direitos constitucionais 

positivos de reunir-se, de associar-se e de manifestar um pensamento em 

contraposição ao implícito reconhecimento de direitos negativos de não se reunir, de 

não se associar e não se manifestar sobre determinado pensamento. Com isso 

entende que a Constituição da Itália garante a liberdade de autodefesa como uma 

liberdade meramente individual, que o imputado pode querer não exercitá-la de 

forma similar ao direito negativo assegurando o silêncio no processo.  

 Com isso, alega Metello Scaparone, a imposição de defensor seria uma 

medida típica de ordenamento jurídico autoritário. Um ordenamento democrático 

deve admitir a renúncia ao defensor enaltecendo a autonomia do imputado sem, 

contudo, prejudicá-lo no processo em face da necessidade de que o juiz e o 

representante do Ministério Público devem zelar pela observância da regular 
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administração da justiça. 451 E somente no caso em que a defesa técnica por meio 

de advogado é considerada interesse público é que a renúncia ao defensor não 

teria legitimidade no ordenamento, perdendo-se na ineficácia.  

 Marco Siniscalco, por sua vez, afirma que a dimensão garantista da Carta 

Constitucional Italiana, que constitui a referência de fundo do sistema penal, 

confirma o direito inviolável à autodefesa desde que seu exercício seja junto à 

defesa técnica. Em última análise, porém, conscientemente, põe-se em primeiro 

plano a exigência do Estado em assegurar a melhor defesa ao imputado, o que 

acaba por restringir o direito do réu de escolher a sua própria forma de exercício da 

defesa. 452     

  Giuliano Vassalli reporta-se à autodefesa como princípio constitucional. 

Assevera que o argumento defendido que pode autorizar a exclusão do defensor é, 

exatamente, a questão da imposição ao imputado de advogado de defesa. Neste 

caso, a obrigação de aceitar, por parte do réu, retiraria a liberdade de se 

autodeterminar, ou de fazer escolhas, ponto que leva à perda de dignidade, uma 

vez que esta estaria tolhida.453 Assim, não poderia mais ser chamada de defesa 

aquela que se desenvolvesse em contraste com a vontade do imputado.    

 Pela decisão da Corte de Justiça de Nápoles a nomeação de defensor 

não comprime as faculdades do imputado, cujo exercício é conferido por lei em 

observância ao direito de escolha, incluído aí o amplo direito à autodefesa – 

reconhecido pelo ordenamento jurídico italiano com as restrições que lhe são 

peculiares. Com isso, a defesa técnica e a autodefesa devem ser exercitadas 

conjuntamente, pois a assistência de defensor representa uma vantagem para o 

imputado em face da função de controle da observância da norma processual e do 

provável auxílio técnico quando o imputado não tem conhecimento jurídico 

suficiente para o exercício do encargo defensório.454   

 Além disso, a defesa técnica do imputado é explicada não só em vista da 

tutela de interesses privatísticos, mas de interesses coletivos concernentes a 

decisões em que há expressão de justiça, tornando a defesa de qualquer réu de 

interesse eminentemente público em que o contraditório é regra suprema.  
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Decidindo assim, a Corte de Nápoles afirmou o reconhecimento de que o direito de 

defesa é uma obrigação prevista na Constituição diante da garantia de correta 

administração da justiça. 

  A Corte de Justiça de Nápoles confirmou também que a Convenção 

Européia de Diretos do Homem foi recepcionada pelo ordenamento jurídico italiano, 

e a regra de que o imputado pode defender-se pessoalmente ou por meio da 

assistência de defensor de sua confiança, ou ainda por defensor de ofício, é tida 

como norma de caráter programático que não representa modificação do CPPI, nem 

se contrapõe a ele, já que não consagra a maneira de um direito primário à 

autodefesa do imputado como faculdade, tornando-a igual ao instituto da defesa 

técnica feita por defensor habilitado ou de ofício, por assistência ou 

representação.455         

 Portanto, na Itália a defesa por defensor de confiança do réu ou por 

defensor de ofício é um munus publicum tido por irrenunciável e indispensável para 

o funcionamento da justiça e para a realização de sua finalidade. O Conselho 

Nacional Forense da Itália considerou a defesa técnica como conquista de liberdade 

para os cidadãos e chamou de inoportuna e inconciliável qualquer proposta de 

alteração legislativa no sentido de consentir a autodefesa do imputado de forma 

exclusiva, eliminando a exigência da presença do defensor no processo penal.456    

 A defesa técnica opera sempre como atividade colateral com função 

colaborativa e integrativa. Em caso de ser possível a recusa do defensor – de 

confiança ou de ofício – em consideração à vontade do imputado ocorreria maior 

probabilidade de redução da garantia do desenvolvimento regular do processo e, 

por consequência, do julgamento justo. 

 Assim, na Itália – pela sua Corte Suprema – não se permitiu assegurar ao 

imputado o direito de defesa sem condicionamento ou limitação. Mesmo 

considerando o direito de defesa como direito de conteúdo positivo simétrico a um 

direito de conteúdo negativo – direito de não se defender –, prevaleceu a regra de 

que são, ambos, direito de interesse público próprio do processo penal e, como tal, 

deveriam prevalecer sobre a vontade individual – representada pelo interesse 

singular do imputado. As escolhas seriam, portanto, restringidas, pois ampla defesa 
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pressupõe a existência de defensor com habilidade mínima para fiscalizar, pelo 

menos, o desenvolvimento do processo em busca do fair trial.  

 A limitação de escolha em nome de interesses públicos pode ser vista, e. 

g., na vedação da prática do suicídio. Isso se dá quando a lei proíbe o induzimento, 

a instigação ou o auxílio ao suicídio, devendo o poder público, por seus agentes, 

realizar atos necessários a evitar o desfecho pretendido por quem procura o ato de 

desespero.        

 Vê-se, portanto, que há divergência, na Itália, quanto ao reconhecimento 

da autodefesa exclusiva, prevalecendo a posição que obriga a presença de 

defensor no processo penal – de confiança do imputado ou de ofício – sob o 

argumento de dar mais garantia de ser exercitada junto e harmonicamente com a 

atuação direta do imputado em autodefesa. Porém, dá-se prevalência à vontade do 

réu na hipótese de conflito entre as duas formas de defesa.  

 Vittorio Grevi não deixa esquecer que a presença do defensor de ofício 

não garante eficiência da defesa, pois normalmente há por ele um desinteresse que 

o faz desenvolver uma defesa meramente formal. Tal circunstância se agrava 

quando o réu não se mostra disposto a colaborar, mesmo ciente do risco que corre, 

podendo ser condenado.457   

 Por fim, Emilio R. Papa entende ser a autodefesa um direito próprio do 

indivíduo. Diz isso afirmando que o Estado é titular do direito de fazer justiça e não 

do direito de impor ao indivíduo uma específica forma do exercício de seu direito à 

defesa, negando-lhe a autodefesa, a exceção da contravenção, na forma como 

disposta no CPPI. Na verdade, o titular do direito de defesa é o indivíduo, 

representando um direito público subjetivo não renunciável em sua essência 

conceitual. 458 

  

 

 

 

 

 

                                                 
457  GREVI, Vittorio. Il problema nella stampa quotidiana. Il problema dell'autodifesa nel processo 
penale. A cura di Vittorio Grevi. 6. ed. Bologna: Zanichelli. 1982, p. 178. 
458  PAPA, R. Emilio. L'autodifesa è un diritto. Il problema dell'autodifesa nel processo penale. A 
cura di Vittorio Grevi. 6. ed. Bologna: Zanichelli. 1982, p. 189.  
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4  AUTODEFESA PROCESSUAL E O GARANTISMO PENAL 

 

4.1 A Teoria do Garantismo em Luigi Ferrajoli 

 

Luigi Ferrajoli, preocupado com a crise de legitimidade que assola os 

sistemas penais, elaborou estudo sobre o garantismo penal em sua obra Direito e 

Razão – Teoria do Garantismo Penal, baseada, essencialmente, no respeito à 

dignidade da pessoa e seus direitos fundamentais. Ele concentra sua abordagem 

partindo do pressuposto de que o garantismo vem tratar do descompasso existente 

entre a normatização estatal e as práticas que deveriam estar fundamentadas nelas.  

 Ferrajoli459expõe três significados do termo garantismo. O primeiro 

designa um modelo normativo de direito, ou modelo de estrita legalidade, próprio do 

Estado de direito. É um modelo de ordenamento dotado de meios de invalidação e 

cada exercício de poder em contraste com normas superiores postas para tutela de 

direitos fundamentais.  

 O sistema de poder mínimo se caracteriza por minimização da violência e 

maximização da liberdade – sob o plano político – e no plano jurídico, um sistema 

de vinculação entre a função punitiva do Estado e a garantia dos direitos dos 

cidadãos. Assim, Estado de direito seria sinônimo de garantismo na medida em que 

aquele é nascido com as constituições modernas e caracterizado pelo princípio da 

legalidade – em que todo legislativo, judiciário e executivo estão subordinados às 

leis gerais que regulam o controle de legitimidade por parte da independência 

judicial.   

 Além disso, as vedações legais de lesão aos direitos de liberdade e das 

obrigações de satisfação de direitos sociais também caracterizam este Estado de 

direito, em um plano substancial, procurando garantir os direitos fundamentais dos 

cidadãos, assegurados os poderes de ativação da tutela judiciária.  

 O segundo significado designa uma teoria jurídica de validade e da 

efetividade, em que há divergência entre a normatividade e a realidade, entre o 

direito válido e o direito efetivo. Permite-se a crítica e a perda da legitimação desde 

o interior das normas vigentes inválidas. No entanto, o autor salienta que, em sua 

obra, é desenvolvida a teoria garantista ao mesmo tempo normativa e realista – em 
                                                 
459  FERRAJOLI, ibidem, p. 785. 
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que há o funcionamento efetivo do ordenamento jurídico.460  

 O terceiro significado designa uma filosofia política, pressupondo a 

separação entre direito e moral, entre validade e justiça, entre o ser e o dever ser do 

direito. Ditos significados – de conotação exclusivamente penal – marcam o caráter 

vinculado do poder público no Estado de direito, além da divergência entre validade 

e efetividade – em que há normas vigentes, mas inválidas – e a dissonância entre 

justiça e validade.461 Ou seja, neste último significado permite-se a crítica e a perda 

da legitimação desde o exterior das instituições jurídicas positivas, baseadas na 

rígida separação entre direito e moral, ou entre validade e justiça, ou ainda entre 

ponto de vista jurídico ou interno e ponto de vista ético-político ou externo ao 

ordenamento. O Estado é tido como instrumento de satisfação dos direitos 

fundamentais.  

 O autor divide a legitimação entre formal e substancial, classificando-as 

com garantias que estão longe de ser realizadas suficientemente. A primeira é 

aquela assegurada pelo princípio da legalidade e pela sujeição do juiz à lei, 

buscando garantir, dentre outros direitos, a liberdade do inocente contra o arbítrio; a 

segunda é aquela que provém da função judiciária e da sua capacidade de tutela ou 

garantia dos direitos fundamentais do cidadão.462 Há, nos dois casos, tutela 

garantista, que ganha mais força com a incorporação de valores nas constituições 

após o espraiamento do modelo de Estado chamado Estado Democrático de Direito 

– em que os princípios assumem inegável força sobre as regras –, com 

consequente aumento da expectativa de realização das garantias. 

 O garantismo tem por fim a tutela dos direitos vitais dos cidadãos que se 

realizam historicamente por meio da sua positivação no Estado de direito. Passando 

pelas primeiras formas de Estado até a contemporaneidade, as constituições, os 

                                                 
460

  Ibidem, p. 786. 
461  Ferrajoli lembra que a limitação legal do poder soberano precede a sua fundação democrático-
representativa com conteúdo axiomático. A primeira regra de todo pacto constitucional sobre a 
convivência civil não é precisamente que sobre tudo se deva decidir por maioria, mas que nem tudo 
se pode decidir (ou não decidir), nem mesmo pela maioria. Nenhuma maioria pode decidir a 
supressão (e não decidir a proteção) de uma minoria ou de um só cidadão. E nem sequer por 
unanimidade pode um povo decidir (ou consentir que se decida) que um homem morra ou seja 
privado sem culpa de sua liberdade, que pense ou escreva ou não pense ou não escreva de um 
dado modo, que não se reúna ou não se associe a outros, que se case ou não se case com certa 
pessoa ou fique com ela indissoluvelmente ligado, que tenha ou não tenha filhos, que faça ou não 
faça tal trabalho, ou outras coisas similares. A garantia desses direitos vitais é a condição 
indispensável da convivência pacífica. Veda-se, assim, a onipotência da vontade geral como valor 
absoluto e exclusivo, pois ela não pode ser meio de sacrifício dos direitos e dos interesses dos 
cidadãos singulares (cf. FERRAJOLI, op. cit., p. 792). 
462

  Ibidem, p. 845. 
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códigos, as leis e a jurisprudência sempre afirmaram a forma e o monopólio estatal 

da produção jurídica. A legalidade como princípio vem sendo considerada sempre 

uma via segura do estudo do garantismo.  

 A função garantista do direito consiste, em suma, na limitação dos 

poderes e no correspondente aumento da liberdade. Neste sentido, tanto a 

liberdade quanto a igualdade dependem das leis, cuja função é realizar a liberdade 

de todos. Ademais, as liberdades são destinadas por suas naturezas à convivência, 

convertendo-se em poder toda vez que uma atenta contra a outra.463 O modelo 

penal garantista tem uma função de delimitar o poder punitivo do Estado mediante a 

exclusão de punições extra ou ultra legem.  

 Para Ferrajoli o primado axiológico tem a força do primado da pessoa 

como valor, ou seja, do valor das pessoas com todas as suas especificidades, 

incluídas a pluralidade de pontos de vista por elas expressos. Seria este conjunto de 

valores baseado na tolerância, tida como respeito de todas as possíveis identidades 

pessoais e de todos os pontos de vista respectivos, em que se atribui a cada pessoa 

um mesmo valor, dando vida ao moderno princípio da igualdade jurídica – respeito 

das diferenças que formam as diversas identidades das pessoas. 464   

 Quanto aos direitos fundamentais e garantias, Ferrajoli465 assevera que 

dos direitos de liberdade, aos quais correspondem vedações legais, não são 

predetermináveis os conteúdos, mas somente os limites. Exemplos disso são a 

liberdade de expressão e a liberdade pessoal, em que não é possível identificar os 

infinitos atos de seu exercício, mas apenas os limites – como vedação legal de 

caluniar ou difamar. Já nos direitos sociais é possível predeterminar os conteúdos, 

mas não os limites, havendo variação de tempo, lugar, circunstância, grau de 

desenvolvimento econômico, carências e expectativas por eles expressas, além do 

grau de sofisticação – variáveis em cada ordenamento por remeter a obrigações de 

prestações quantitativamente mutáveis, segundo diversos níveis de vida 

consentidos, como se vê, e. g., os direitos à instrução, à saúde ou à subsistência.            
                                                 
463

  Ibidem, p. 858. 
464  Luigi Ferrajoli defende que a igualdade jurídica pode ser definida como igualdade nos direitos 
fundamentais (Ibidem, p. 835). E propõe uma redefinição dos direitos fundamentais como aqueles 
direitos cuja garantia é necessária para satisfazer o valor das pessoas e realizar-lhes a igualdade. 
Eles não são negociáveis, diferentemente dos direitos patrimoniais, e dizem respeito a todos, em 
igual medida, como condições de identidade de cada um como pessoa e/ou cidadão. Já noutra 
passagem informa que os direitos fundamentais são invioláveis, inalienáveis, indisponíveis e, por 
assim dizer, personalíssimos (ibidem, p. 837), sendo correspondentes a valores e carências vitais da 
pessoa, histórica e culturalmente determinados.    
465

  Ibidem, p. 843. 
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 O autor enumera dez axiomas que se destacam definindo o modelo 

garantista de direito ou de responsabilidade penal do direito positivo italiano, mas 

que são correspondentes a princípios que se espraiam pelos ordenamentos dos 

Estados democráticos modernos, elaborados sob a tutela do pensamento 

jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII: nulla poena sine crimine (princípio da 

retributividade ou da consequencialidade da pena em relação ao delito); nullum 

crimen sine lege (princípio da legalidade); nulla lex poenalis sine necessitate 

(princípio da necessidade ou da economia do direito penal); nulla necessitas sine 

injuria (princípio da lesividade ou da ofensividade do evento); nulla injuria sine 

actione (princípio da materialidade ou da exterioridade da ação); nulla actio sine 

culpa (princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal); nulla culpa sine 

iudicio (princípio da jurisdicionariedade); nullum judicium sine accusatione (princípio 

acusatório ou da separação entre juiz e acusação); nulla accusatio sine probatione 

(princípio ônus da prova ou da verificação); nulla probatio sine defensione (princípio 

do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade).466          

 Na medida em que tais princípios estejam incorporados no ordenamento 

positivo sob a forma de princípios constitucionais constituem parte do modelo 

normativo de legitimidade jurídica ou de validade. Eles representam condições, 

limites e proibições identificados como garantias do cidadão contra o arbítrio ou o 

erro penal. Assim é no modelo garantista por excelência:  

 

Não se admite qualquer imposição de pena sem que se produzam a 
comissão de um delito, sua previsão legal como delito, a necessidade de 
sua proibição e punição, seus efeitos lesivos para terceiros, o caráter 
externo ou material da ação criminosa, a imputabilidade e a culpabilidade 
do seu autor e, além disso, sua prova empírica produzida por uma 
acusação perante um juiz imparcial, em um processo público e contraditório 
em face da defesa e mediante procedimentos legalmente estabelecidos.467      
 

 O princípio da legalidade estrita ocupa lugar central no sistema de 

garantias, pois se identifica com a reserva absoluta da lei – entendida esta no 

sentido substancial da norma ou conteúdo legislativo (dos conteúdos penalmente 

relevantes), prescrevendo pressupostos típicos dotados de significado unívoco e 

preciso. Garantida fica a sujeição do juiz somente à lei468 em sentido material, 
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  Ibidem, p. 91.  
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  Ibidem, p. 101.  
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  Ibidem, p. 93. 
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compreendendo-se como dito princípio implica todas as demais garantias, 

configurando pressuposto da estrita jurisdicionalidade do sistema.  

 Na feição de Ferrajoli, o Estado de direito é expressão em que o 

ordenamento revela um modelo no qual o Poder Público – especificamente o poder 

penal – encontra-se rigidamente limitado à lei no plano substancial (ou do conteúdo 

penalmente relevante) e submetido a um plano processual (ou das formas 

processualmente vinculantes). Já os Estados totalitários ou absolutos revelam 

ordenamentos em que os poderes públicos são totais legibus soluti, não 

disciplinados pela lei e, por isso, carentes de limites e condições.469 Tal distinção 

enseja a divisão entre direito penal mínimo e direito penal máximo, referindo-se, 

com isso, a intensidade maior ou menor de vínculos garantistas organizados 

estruturalmente no sistema, considerando a quantidade e a qualidade das 

proibições e das penas nele estabelecidas.  

 O direito penal mínimo – condicionado à intervenção mínima possível – 

corresponde não apenas ao grau máximo de tutela das liberdades dos cidadãos 

diante do arbítrio punitivo, mas também a um ideal de racionalidade e de certeza, 

excluindo a responsabilidade penal sempre que os pressupostos se revelarem 

incertos e indeterminados.470 A discricionariedade do juízo será sempre dirigida para 

excluir ou reduzir a intervenção estatal penal quando inexistir motivação feita por 

argumentos cognitivos seguros, focada na verdade formal. Há um controle de 

racionalidade.  

 Do contrário, em países que adotam o direito penal máximo há o 

destaque para a severidade excessiva pela incerteza e imprevisibilidade das 

condenações e das penas. Configura-se como sistema de poder não controlável 

racionalmente em face da ausência de parâmetros certos e racionais de anulação e 

convalidação. Isso faz permitir o predomínio das opiniões subjetivas e preconceitos 

dos julgadores, mitigando substancialmente a imparcialidade do julgador.  

 Ferrajoli salienta que a certeza perseguida pelo direito penal máximo no 

processo judicial está em que nenhum culpado fique sem punição à custa da 

incerteza de que algum inocente possa ser punido. Já a certeza almejada pelo 

direito penal mínimo está em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza 
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  Ibidem, p. 101. 
470  O termo responsabilidade é aqui inserido como sujeição de sofrer determinada pena por motivo 
da comissão de ilícito.  
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de que alguém culpado possa ficar impune. Neste último caso, busca-se que sejam 

punidos somente aqueles dos quais se tenha comprovada a culpabilidade pela 

comissão dos delitos. Esta certeza é garantida pelo princípio do in dubio pro reo, no 

sentido de que nenhum inocente seja punido: presunção de não culpabilidade, ou 

mesmo de inocência, do acusado até prova em contrário. A prova é necessária para 

dar certeza da culpabilidade, e não da inocência, tornando imperiosa a absolvição 

em caso de incerteza.471 Ou seja, colhe-se a aceitação expressa da acusação 

comprovada com certeza como condição da condenação.  

Sobre as garantias processuais, o autor informa que a principal delas é a 

da submissão à jurisdição (nulla culpa sine iudicio), uma vez que representa o 

pressuposto de todas as outras. Enquanto o princípio da legalidade assegura a 

prevenção das ofensas previstas como delito, o princípio da submissão à jurisdição 

assegura a prevenção das vinganças e das penas privadas, em que se confia a 

aplicação das penas ao órgão judiciário investido de autoridade, com exclusividade, 

estranho às partes interessadas, circunstância que tende a garantir independência e 

imparcialidade. 472     

 

4.2 A autodefesa como afirmação da ampla defesa e do devido processo 

 

A afirmação da autodefesa processual como forma de expressão da 

ampla defesa necessita de exame semântico das expressões. A defesa, para ser 

ampla, pressupõe o máximo de liberdade de atuação do acusado dentro de 

parâmetros legais adequados. 

 Antônio Scarance Fernandes473 destaca que nos últimos anos tem sido 

possível notar larga influência do preceito constitucional da ampla defesa no 

processo penal. Deu como exemplo algumas interpretações feitas pela 

jurisprudência brasileira no sentido de favorecer mais à defesa do réu como, e. g., a 

necessidade de intimação pessoal dos advogados para os fins dos arts. 499 e 500 

do C.P.P. quando o art. 501 traz a previsão de que os prazos deverão correr em 

cartório. Noutros itens, considerou-se que o profissional constituído pelo réu deve 

ser sempre intimado para a realização de todos os atos processuais, bem como a 
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necessidade de intimação do acusado e seu defensor para que ocorra o trânsito em 

julgado de sentença condenatória.      

 Scarance também reporta sobre o sigilo do inquérito policial, informando 

que a evolução do sistema de garantias processuais permite que o advogado de 

defesa tenha acesso ao inquérito policial, cabendo-lhe o direito, inclusive, de atuar 

efetiva e materialmente nele, mesmo que haja decretação de sigilo em 

conformidade com o art. 20 do CPP. 474 Aliás, a garantia de exame do inquérito 

policial e dos autos de prisão em flagrante já está contemplada no Estatuto dos 

Advogados do Brasil, art. 7º, XIV475, mesmo que não tenha procuração para isso ou 

que esteja o feito concluso para a autoridade policial, podendo extrair cópias de 

peças escritas e tomar apontamentos. 

 A evolução atingiu também a regra de incomunicabilidade do preso, hoje 

vedada pela Constituição no art. 5º, LXIII, em que se garante o acesso da família e 

do advogado indicado. Tal direito de comunicação com o defensor tem previsão no 

Pacto de San José da Costa Rica no art. 8º, n. 2, d.  

 Também é reflexo da evolução a alteração feita pela Lei n. 9.271, de 17 

de abril de 1996476, no Código de Processo Penal. É a regra de que o processo e o 

prazo prescricional ficarão suspensos quando o réu for citado por meio de edital e 

não comparecer para ser interrogado e não constituir defensor. Assim, o preceito 

busca a efetiva e a concreta atuação do contraditório e da defesa ampla, que 

ficariam prejudicados diante de eventual condenação sob o pálio da revelia.          

 A atuação direta do réu no processo – em que ficaria ratificada a 

ampliação do ius postulandi – possibilitaria maior conforto sobre suas convicções na 

formação da prova. Eventuais dúvidas entre o réu e seu defensor sobre 

determinada prova poderia prejudicar aquele, tornando vulnerável a defesa sempre 

que o acusado tiver interesse de fazer prevalecer seu argumento em busca da 

verdade possível e contra a posição do defensor. Mas, ao juiz cabe alertar sobre os 

riscos que o réu vivenciará caso insista em demonstrar que sua opinião deve 

prevalecer sobre a de seu defensor. A afirmação da autodefesa processual no 

devido processo legal tem o condão de fazer instrumentalizar a atuação do acusado 

no processo penal.  

                                                 
474  Ibidem, p. 296. 
475  BRASIL. Lei n. 8.906. Ibidem. 
476  BRASIL. Lei n. 9.271, de 17 de abril de 1996. Disponível em.: < www.planalto.gov.br/ccivil 
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 Cândido Rangel Dinamarco nota que as constituições brasileiras não 

consignaram essa locução, que vinha sendo insistentemente empregada pela 

doutrina especializada, incluída na Constituição, art. 5º, LIV: “Ninguém será privado 

da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.” Tal cláusula do due 

process of law é reconhecida modernamente como pilar democrático fundamental 

do Estado de direito, funcionando como verdadeiro sistema de limitação de poder,477 

restringindo a atuação de agentes estatais de todos os poderes, incluindo o 

Judiciário. E traduz a idéia do substantive due process, que proíbe leis contrárias 

aos direitos fundamentais assegurados na Constituição.    

 O autor registra que há uma imprecisão no conceito de devido processo 

legal porque resulta de uma absorção quase intuitiva de valores, não comportando 

definições ou delimitações muito pontuais. Porém, sente-se mais a presença do due 

process of law quando é ele violado e transgredido que em manifestações 

positivas.478          

 Dinamarco salienta que “na vida do processo jurisdicional, a observância 

do procedimento e também das oportunidades integrantes do processo justo 

constitui imposição desta cláusula.”479 É a consagração da necessidade de 

realização de um processo adequado sempre que algum ato estatal deva ser 

praticado para restringir direitos das pessoas ou restringir patrimônios.  

 Como garantia fundamental, o processo justo deve ser conduzido pelo 

juiz natural com imparcialidade, mediante paridade de armas que garantam ampla 

participação de todos os sujeitos em franca igualdade de oportunidades. 

 Rogério Lauria Tucci480 cientifica que, relativamente ao processo judicial, 

o devido processo legal apresenta-se como um conjunto de elementos 

indispensáveis para que se possa atingir a finalidade compositiva de litígios – no 

âmbito extrapenal – e solução de conflitos no campo penal, de indiscutível 

relevância social. Além disso, o due process se consubstancia em garantia que 

objetiva a consecução dos direitos fundamentais mediante a efetivação do direito ao 

processo, materializado num procedimento desenvolvido regularmente em que se 

concretizam seus componentes e num prazo tido por razoável.   

 Não há aqui a defesa da ideia de dispensa de advogado. Todavia, 
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  Ibidem, p. 177-178. 
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  Ibidem, p. 177. 
480  TUCCI, ibidem, p. 68. 



175 

 

inexiste motivo para excluir o réu da formação da prova, tornando-o mero 

expectador mudo diante dos mais relevantes momentos de sua vida. E em sendo 

reconhecida a inserção dos dois pactos internacionais no ordenamento jurídico 

brasileiro – o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto e San José 

da Costa Rica – cabe afirmar que a atuação direta do réu na formação da prova 

atende à exigência do devido processo legal. Ou seja, qualquer acusado pode 

invocar seu direito de produzir a prova no processo penal sob fundamento de que o 

due process of law lhe confia tal prerrogativa. Assim, o devido processo legal seria 

aquele – e somente aquele – em que o réu tivesse direito de atuar efetivamente, 

auxiliado por seu advogado.   

 O postura do réu mais ativa requer maior cuidado do juiz. Assim, o 

julgador deve formalizar diálogos no sentido de demonstrar ao réu os riscos de sua 

conduta.   

 

4.3 A autodefesa como garantia de resistência  

 

A história político-filosófica da humanidade tem tido a preocupação de 

elaborar tratamento sistemático sobre o direito de resistência diante da importância 

do tema em virtude de grandes transformações das sociedades. Não se 

desconhece que, ao longo da história, profundas alterações nas ordens jurídicas, 

políticas, econômicas, sociais e culturais ocorreram como consequência direta da 

resistência de determinado agrupamento social e político contra arbitrariedades, 

injustiças, desmandos, opressão e tirania.      

 A Magna Carta do Rei inglês João Sem Terra, de 1215, conferia o direito 

de o povo se revoltar e se insurgir quando o príncipe não cumprisse as obrigações 

às quais se vinculara. Também se previu a resistência como direito na Declaração 

de Independência dos Estados Unidos da América, em 4 de julho de 1776,481 

subscrita pelo Congresso da Filadélfia: 

 

Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem os governos 
instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros; e, assim 
sendo, toda experiência tem mostrado que os homens estão mais 

                                                 
481  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Declaração de Independência dos Estados Unidos da 
América. Disponível :< 
pt.wikisource.org/wiki/Declaração_da_Independência_dos_Estados_Unidos_da_América>. Acesso 
em: 23 de março 2008. 
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dispostos a sofrer, enquanto os males são suportáveis, do que a se 
desagravar, abolindo as formas a que se acostumaram. Mas quando uma 
longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o 
mesmo objecto, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, 
assistem-lhes o direito, bem como o dever, de abolir tais governos e instituir 
novos Guardiães para sua futura segurança.  
 

 O mesmo ocorreu no art. 2° da Declaração Francesa de Direitos, de 

1789, proclamada pelos representantes do povo francês reunidos em Assembleia 

Nacional: “O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 

imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a 

segurança e a resistência à opressão”.482 

 Dando um passo mais largo que a nossa Constituição de 1988, a 

Constituição Portuguesa, de 1982, trouxe-se positivação ao tema sob o título Direito 

de Resistência. Dispôs, no art. 21, que “todos têm o direito de resistir a qualquer 

ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força 

qualquer agressão, quando não seja possível recorrer à autoridade pública.”  

 A desobediência civil se apresenta como exemplo de resistência, 

designação que teve origem em Mahatma Gandhi. Arthur Kaufmann483 relata que o 

líder indiano defendia a desobediência civil totalmente isenta de violência. Mas, 

Kaufmann conclui que ela “é algo de contrário à lei e ilícita” porque se a mesma 

fosse lícita seria, então, absurdo exigir que quem a prática assuma as 

conseqüências legais do seu modo de atuação.  

 Maurício Gentil Monteiro,484 por sua vez, lembra que Gandhi considerava 

a desobediência um direito inalienável do homem e o seu exercício um meio 

realmente eficaz de convencer o Estado e os poderes políticos do desacerto e da 

injustiça de suas ações. E a história mostrou que não era ingênua a prática de 

Gandhi, levando o povo indiano à ação pacífica, alcançando uma séria de objetivos 

e conquistas.  

 Em conclusão de sua obra, Maurício Gentil assevera que a resistência 

como direito é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro como uma decorrência 

da eficácia imediata dos direitos e garantias fundamentais. E dá o exemplo da greve 

como instrumento utilizado pelos trabalhadores para resistir não apenas às ofensas 

                                                 
482  Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Ibidem.  
483  KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Tradução de António Ulisses Cortês. 2 ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 310.  
484  MONTEIRO, Maurício Gentil. O direito de resistência na ordem jurídica constitucional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 67. 
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do empregador aos direitos individuais e sociais, mas também às políticas do 

governo.485  

 Num sentido mais amplo ainda, levado ao reconhecimento de um sublime 

direito individual, a autodefesa processual pode ser classificada como um direito de 

resistir, inato a todo aquele que responde a processo penal. Toma-se por certo que 

a nenhum réu pode ser imposto o encargo de aceitar passivamente as investidas do 

órgão acusador. Cabe a todo acusado, facultativamente, a resistência em 

contraposição à pretensão punitiva. Assim, pode o réu invocar o direito à autodefesa 

como fundamento do direito de resistência.  

 O Estado atua para desvendar o autor do ilícito penal, perseguindo o 

suspeito no inquérito ou o acusado no processo. A prova da ocorrência do fato tido 

por criminoso não é exigida do suspeito ou do acusado, mas sim do Estado. Por 

isso é garantido o direito ao silêncio ao réu, sem que haja qualquer prejuízo implícito 

ou explícito à defesa. Só em casos excepcionais deve o processado sair da 

passividade conferida pela lei para fazer prova, sendo a legítima defesa um típico 

clássico exemplo.486    

 Assim, o direito de resistência apresenta-se como um direito de defesa, 

manifestação do status libertatis do indivíduo frente ao Estado. No entanto, esse 

direito de resistir não pode sofrer restrições por parte do Estado, sob pena de 

institucionalização do arbítrio. Cármen Lúcia Antunes Rocha487 entende, sobre 

cidadania, dentre outras liberdades, a de “determinar-se segundo os seus 

interesses e aspirações, em benefício de sua própria realização e do benefício de 

todos e de, assim participando, decidir o seu presente e o seu futuro”. Antônio 

Scarance Fernandes488 ressalta:  

 

A defesa é o direito que tem o indivíduo de reagir à ação contra si proposta, 
a fim de perseguir decisão favorável e, assim, preservar direitos 
substanciais questionados no processo. No processo penal, o titular do 
direito de defesa pretende evitar a condenação e imposição da pena. Como 
a pena pode restringir a liberdade, bem fundamental, a defesa é necessária, 

                                                 
485  Com a greve os trabalhadores podem obter novas normas jurídicas mais favoráveis fixadas pela 
Justiça do Trabalho em processo de dissídio coletivo ou por aceitação em negociação com 
empregadores, confirmando sua natureza de resistência política capaz de acarretar transformações 
na ordem jurídica sem com ela instaurar um processo de grave rompimento.      
486 A legítima defesa deve ser provada pelo acusado porque se trata de exercício de resposta deste 
à agressão de quem o agrediu. Portanto, o acusado não é considerado agressor, pois não cometeu 
crime algum.  
487  ROCHA, ibidem, p. 114.  
488  FERNANDES, Antônio Scarance. A reação defensiva à imputação. São Paulo: RT, 2.002, p. 25.  
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indeclinável.  
 

 A defesa é direito de reação à pretensão acusatória com o fim de 

preservar os direitos do réu, principalmente o direito de liberdade, apresentando-se 

como direito de contraposição ao direito de ação, revelando-se o contraditório. Além 

disso, não interessa somente à pessoa acusada a defesa, mas a toda a 

comunidade, sendo essencial ao Estado de direito que haja uma sentença justa 

colhida em consonância com as garantias do devido processo legal.   

 Antônio Scarance colaciona a ideia de que, no processo penal, ao 

Ministério Público cabe a função de acusar, mas sempre buscando a verdade. Ele 

não pode usar o processo para o fim de atingir o acusado em seu status dignitatis, 

sem ter como objetivo a procedência da ação intentada. E a defesa não pode 

aceitar a imputação – sendo-lhe isto vedado – e querer a condenação e a imposição 

da pena, pois sempre há resistência à pretensão.489 Em conclusão de sua obra, 

Scarance evidencia a abrangência:  

 

O acusado deve ter oportunidade de reagir com eficácia à imputação desde 
quando ela se manifesta no inquérito e depois quando se materializa no ato 
da denúncia ou da queixa. É necessário que se possibilite efetiva reação a 
todos os elementos da imputação – o fato, a sua atribuição ao acusado, a 
sua classificação – e ao efeito material pretendido por quem imputa, a 
imposição da pena. Só dessa forma terá o acusado plenas condições de 
influir na sentença a ser proferida e se poderá afirmar que o provimento 
jurisdicional foi obtido em processo desenvolvido com observância do 
princípio constitucional do devido processo legal e, especialmente, da 
garantia da ampla defesa. 490 

 

 Contudo, alerta sabiamente que o que se pretende na ação penal 

condenatória não é somente a declaração de que o réu é culpado pelo fato a ele 

atribuído – ou a mera imputação – e sim que, se houver condenação, que seja a 

uma pena ajustada ao caso concreto, com as circunstâncias determinantes da 

reprimenda verificadas na delatória ou reveladas durante todo o processo em 

desenvolvimento, imprescindíveis à sua individualização.491     

 Na defesa técnica há uma operação de proporção inversa que pode ser 

                                                 
489

  Ibidem, p. 44.  
490

  Ibidem, p. 311.  
491

  Ibidem, p. 310. O autor é enfático quando diz: “Quem acusa pretende que ao acusado seja 
imposta a pena adequada. Não se pode pretender a condenação por qualquer pena, mas por aquela 
que, necessariamente, deva ser extraída de circunstâncias relacionadas ao fato e ao agente.” (Cf. p. 
45).  
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assim esboçada: quanto maior sua eficiência menor será a necessidade de 

intervenção direta do processado no feito processual. E sobre a atuação de quem 

representa os interesses do réu há uma indagação que merece ser feita: quem pode 

livrar o acusado em processo penal do advogado – ou defensor – açodado, 

arrogante, debochado, desaforado, desatento, desavisado, desconcertante, 

descomedido, descomprometido, descortês, deselegante, desleal, desorganizado, 

dissuasivo, estúpido (como antônimo de inteligente), inapto, incompreensível, 

incauto, incoerente, inconveniente, inerte, inexperiente, ingênuo, impaciente, 

improbo, inseguro, mal-humorado, pretensioso, prolixo, dentre tantas outras 

qualificações? O inverso de todos estes adjetivos são qualidades valoradas que, se 

fosse possível concentrá-las em um só advogado, o faria ideal para a defesa em 

qualquer processo penal.492 

 No mundo dos fatos nenhum advogado pode garantir que a tática de 

defesa empreendida em determinado processo seja adequada para garantir a 

melhor opção ao réu. Escolher a tese da legítima defesa ao invés de negativa de 

autoria pode ensejar maior grau de dificuldade quando as provas sucumbem à 

infertilidade, pois a primeira acarreta a admissão de que o réu foi o autor do fato, 

mas agiu sob o pálio de excludente de ilicitude. 

 Atitudes que refletem resistência têm sido vistas até na literatura. Albert 

Camus expressou bem isto na obra O Estrangeiro,493 com profunda maestria, 

retratando a angústia de um processado criminalmente:  

 

Mesmo do lugar dos réus, é sempre interessante ouvir falar de si mesmo. 
Durante as falas do promotor e do meu advogado, posso dizer que se falou 
muito de mim, e talvez até mais de mim do que do meu crime. Eram aliás 
assim tão diferentes estes discursos? O advogado levantava os braços e 
admitia a culpa, mas com atenuantes. O procurador estendia as mãos e 
denunciava a culpabilidade, mas sem atenuantes. No entanto, uma coisa 
me incomodava vagamente. Apesar das minhas preocupações, às vezes eu 
ficava tentado a intervir e o meu advogado me dizia, então: "cale-se, é 
melhor para o seu caso". De algum modo, pareciam tratar deste caso à 
margem de mim. Tudo se desenrolava sem a minha intervenção. Acertavam 
o meu destino, sem me pedir uma opinião. De vez em quando, tinha 
vontade de interromper todo mundo e  dizer: "Mas afinal quem é o 
acusado? É importante ser o acusado. E tenho algo a dizer." Mas, 
pensando bem, nada tinha a dizer.  
 

                                                 
492  Todas essas características foram extraídas do livro “Tática e Técnica da Defesa Criminal”. 
NEVES, Serrano. Tática e técnica da defesa criminal. Rio de Janeiro: J. Ozon, 1962.  
493  CAMUS, Albert. O Estrangeiro. Tradução de Valerie Rum janek. Rio de Janeiro: Record, 2007, 
p. 102. 
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 Não há como deixar de ser sensível aos reclamos que se fazem contra o 

cárcere, em que a angústia e a miséria humana são as marcas da consciência. 

Cabe trazer à colação trecho lembrado por Roberto de Abreu Sodré, do voto do 

eminente Ministro Edson Vidigal, no Habeas Corpus nº. 5239, de origem da Bahia, 

citando passagem atribuída ao escritor Monteiro Lobato, quando esteve na prisão, 

por conta da ditadura Vargas: 

 

O mal da justiça humana – protestava, irônico, Monteiro Lobato, da prisão 
onde foi jogado pela ditadura do Estado Novo; o mal da justiça humana 
está na falta de uma lei que vou fazer quando for ditador: todos os juízes, 
depois de nomeados e antes de entrar no exercício do cargo, têm de 
gramar dois anos de cadeia, um de penitenciária e um de cela, a pão e 
água e nu em pelo. Não há nada mais absurdo do que o poder dado a um 
homem de condenar outros a uma coisa que ele não conhece: a privação 
da liberdade.494 

 

  A Declaração Universal dos Direitos Humanos teceu artigo que garante o 

argumento da resistência. O artigo XXIV, parágrafo 2°, assevera:  

 

No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita 
apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de 
assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de 
outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do 
bem-estar de uma sociedade democrática.  
 

Portanto, o direito de resistência tem albergue no ordenamento jurídico, 

possuindo dignidade constitucional, sendo um direito fundamental. Por ele, qualquer 

um pode exercer o direito de oposição, de contestação, de crítica, de 

convencimento. Coloca-se ele no espaço jurídico-político de luta reconhecido pela 

sociedade.495Assim, cabe a cada pessoa buscar ao máximo o exercício de direitos e 

liberdades sempre resistindo às restrições impostas indevidamente, por quem quer 

que seja.  

 

4.4 A ampliação da autodefesa como garantia procedimental  

 

  Antônio Fernandes Scarance496, tratando de aspectos relevantes da 

                                                 
494  SODRÉ, Roberto de Abreu. No espelho do tempo: meio século de política. São Paulo: Best 
Seller, 1995, p. 51.  
495   MONTEIRO, ibidem, p. 86.  
496  FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria Geral do Procedimento e o Procedimento no 
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visão unitária do procedimento, aduz que o procedimento apresenta a característica 

de ser composto de atos ordenados de forma metódica, de maneira que um 

pressupõe o próximo até o último ato da série, distinguindo-se, por isso, de outras 

realidades de formação sucessiva. Assim, a idéia de ordem insere-se no contexto 

da realidade unitária procedimental e a explica.   

  Lembrando Liebman, o autor salienta, com proficiência, que a ordem 

preestabelecida dos atos do procedimento produz uma coordenação entre eles, que 

se revela no escopo, no efeito e na validade de cada ato em face da unidade 

procedimental. Os atos ordenados na cadeia procedimental ligam-se pela unidade  

do escopo a ser atingido com o provimento jurisdicional pretendido pelas partes e 

preparado pelo juiz. O objetivo imediato de cada ato tem sua razão de ser no 

representar um passo em direção ao escopo último, comum a todos os atos. Cada 

um tem um efeito próprio, particular, que opera dentro do universo do processo. No 

entanto, esse efeito serve também para fazer com que o processo progrida na 

direção da sua meta e, por isso, o resultado de cada ato visa, direta ou 

indiretamente, ao conteúdo do ato final, cujo efeito se projeta para fora do âmbito 

processual. Cada ato tem seus próprios requisitos, estando, porém, a sua validade 

condicionada, em certa medida e em certo sentido, à validade do procedimento a 

que pertence e aos atos anteriores dos quais dependa formal e logicamente.       

  A referência de que a autodefesa é prevista na expressa redação dos 

Pactos de San José da Costa Rica e Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 

com destaque conferido a um direito fundamental do réu, em que se prevê que ele 

pode defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor de sua escolha, leva 

a uma ilação: o procedimento contempla a autodefesa processual como item 

essencial.  

  Dessa forma, a todo acusado deve ser dado o direito de atuar 

pessoalmente na produção da prova. O termo defender pessoalmente implica o 

reconhecimento de legítima aptidão para praticar atos processuais, mesmo aqueles 

considerados complexos. Neste caso, deve o juiz, assim como o próprio defensor, 

sempre alertarem para os eventuais riscos da medida a ser efetivada a pedido do 

réu, mostrando os prejuízos que isso pode lhe acarretar.  

  Fernandes alerta que são dois os direitos fundamentais dos indivíduos 

que interessam especialmente ao processo criminal: o direito à liberdade e o direito 
                                                                                                                                                        
Processo Penal. São Paulo: RT, 2005, p. 33. 



182 

 

à segurança. Tais direitos fazem com que o Estado atue positivamente no sentido 

de estruturar órgãos e criar procedimentos que assegure segurança e garanta a 

liberdade a fim de que seja obtido um resultado justo.497  

  Para alcançar o procedimento ideal, a garantir o desejável equilíbrio 

entre a liberdade e a segurança, buscou-se a utilização racional e efetiva das regras 

e dos princípios. Por isso o direito ao procedimento processual penal é, em síntese, 

direito a um sistema de regras e princípios que permitam a atuação eficaz dos 

órgãos encarregados da persecução penal e, ao mesmo tempo, assegure a plena 

efetivação das garantias do devido processo penal.498  

  Marques de Lima499 entende que o processo penal, em que os valores 

vida, liberdade e a própria integridade física do jurisdicional estão em jogo, torna 

imperioso o rigor formal do procedimento, a fim de se alcançar a maior segurança 

possível na atividade punitiva desenvolvida pelo Estado. E o direito ao procedimento 

que seja adequado passa, antes, pela efetivação da cláusula do devido processo 

legal. Para ele, a legalidade desponta como instrumento assegurador da certeza e 

segurança do procedimento, na proporção em que põe à disposição das partes as 

exatas medidas de que poderão se valer e, ao mesmo tempo, impõe limitações ao 

arbítrio do juiz na condução do feito. 

  Marques de Lima define o procedimento adequado como “aquele que se 

mostra apto a por ele se exercerem as garantias processuais, no incremento da 

tutela buscada para a efetivação do interesse não satisfeito. Desobedecendo a 

razoabilidade no procedimento o legislador navega em inconstitucionalidade”.500     

  Pontos de referência marcam as diretrizes de orientação do legislador e 

dos juízes na criação e aplicação das normas. Exemplo disso é o princípio da 

imparcialidade, lembrado por Scarance, que põe o julgador equidistante das partes 

no processo, vedando ao juiz atitudes que possa macular sua independência.501 

Esta foi a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de ADI nº. 

1570/DF, em que se rechaçou a iniciativa probatória do juiz, considerando o 

comprometimento princípio da imparcialidade e consequente violação ao devido 

                                                 
497  Ibidem, p. 39. 
498

  Ibidem, p. 43. 
499  LIMA, Francisco Gérson Marques. Ibidem, p. 88.   
500

  Ibidem, p. 87. 
501  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1570. Relator: Min. 
Maurício Corrêa. Requerente: Procurador-Geral da República. Disponível: 
<http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp>. Acesso em: 26 abril de 2008. 
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processo legal em face da acumulação, no juiz, das funções de investigador e 

inquisidor. No final, o aresto confirmou que a realização de inquérito é função que a 

Constituição reserva à polícia. 

 A imparcialidade não impede, no entanto, que o juiz demonstre equívocos 

da defesa. É o caso, por exemplo, da previsão, no júri, de o juiz – na qualidade de 

Presidente do Tribunal do Júri – decidir pela nomeação de defensor ao réu, quando 

o considerar indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho, marcado novo dia 

para o julgamento e nomeado outro defensor, conforme art. 497, V, do CPP. 

 Outro princípio paradigmático é exatamente por ter pertinência com a 

autodefesa, o da ampla defesa. Antônio Fernandes Scarance assevera que “o 

acusado não pode ser condenado sem que, antes, tenha podido exercer, com 

plenitude, sua defesa.” 502 Com isso, há de se cuidar de criar procedimentos em que 

o acusado tenha oportunidades de impedir o seguimento de processos em caso de 

infundadas acusações, de responder os precisos termos da imputação, de provar 

suas alegações e apresentar irresignação por meio de recursos.  

 Com isso teria o réu direito à autodefesa processual ampliada. Pode o réu 

até invocar o princípio da igualdade sob alegativa de que o acusador tem o direito 

de produzir provas atuando pessoalmente. Assim, excluir do réu a possibilidade de 

perguntar algo a uma testemunha – diretamente e sem intermediação de seu 

defensor – pode gerar desequilíbrio no procedimento.  

 O Ministério Público deve atuar com a firmeza de um obstinado 

representante da sociedade, sempre em busca do descobrimento da verdade 

processual, levando ou não à condenação daquele que responde a processo e é 

amparado pelo pálio da presunção de inocência. O réu, maior interessado no 

desfecho do processo, tem seu defensor, mas este nem sempre está atento às 

particularidades do fato tido como delituoso, pois não esteve no palco do crime. O 

imputado, a vítima e as testemunhas são os únicos que vivenciaram os 

acontecimentos.  

 Pelo largo princípio da defesa ampla, não pode haver produção de prova 

sem defesa. O contrário não ocorre se a ausência é do membro do Ministério 

Público, quando intimado previamente para o ato, desde que não fique demonstrado 

cabal prejuízo. Sobre isso já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confirmando o 

                                                 
502  FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria Geral do Procedimento e o Procedimento no 
Processo Penal, ibidem, p. 45. 
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entendimento de que o não comparecimento do representante do Ministério Público 

à audiência de oitiva de testemunhas de acusação, por si só, não enseja nulidade, 

pois depende da comprovação de prejuízo para o réu.  

Noutro ponto, nenhuma nulidade poderá ser alegada em caso de atuação 

direta do réu, uma vez que este, quando presente a capacidade de compreensão, 

deve sempre ser alertado pelo juiz dos riscos de sua intervenção. Tal referência se 

extrai da redação do art. 565 do CPP, quando nenhuma das partes poderá arguir 

nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a 

formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 

 Quanto à verdade no processo, qualquer ponto tratado pelo réu, em caso 

de lhe ser permitida a atuação pessoal, pode ser contribuição para o 

aprofundamento das questões processuais, inclusive no que diz respeito aos 

elementos probatórios. Cabe ao juiz agir intuitivamente para direcionar a colheita do 

que pode ser útil ao esclarecimento dos fatos.   

 

4.5 A restrição à autodefesa processual como garantia fundamental 

 

 A CF tem dispositivo que reporta a importância do advogado, afirmando 

que ele é indispensável à administração da justiça (art. 133). Tal relevância guarda a 

legitimidade503 da defesa técnica, mas não exclui a possibilidade de fortalecimento 

da autodefesa. Na esfera infraconstitucional, em corroboração, não há vedação para 

a atuação pessoal do réu no processo penal. Nenhuma lei restringe a autodefesa de 

forma expressa.  

 Até mesmo a Lei nº. 8.906, de 1994, não impede que o réu atue em sua 

própria defesa com auxílio de seu defensor. Pelo seu art. 1º, são atividades 

privativas de advocacia a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados 

especiais. Tal privatividade não exclui o direito do próprio interessado no processo – 

definido como aquele que tem, de fato, o interesse primário na causa posta em juízo 

e, por isso, sofrerá as consequências caso não obtenha sucesso.  

  Inserindo a dignidade nas especificidades do processo penal, é de se 

conceber que a simples castração do direito de assunção da condução da 

empreitada probatória no processo penal denota alta probabilidade de malferimento 

                                                 
503  O termo legitimidade aqui é empregado como a legalidade acrescida de sua valorização 
(BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo: RT, 2000, p. 112).     
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da dignidade do acusado, pois lhe reduz a cidadania. O réu é o maior interessado 

no conjunto de atos que constituem a defesa processual porque ele é quem vai 

experimentar os dissabores de uma decisão desfavorável. Deve a ele ser dado o 

direito de atuar positivamente, portanto. Contudo, pode abrir mão dessa faculdade, 

confiando ao seu defensor a tarefa de assumir o compromisso pela atuação.  

 No Brasil, os juízes adotam a orientação de toda a doutrina processual 

penal para assumir a postura de impedir que o réu atue material e pessoalmente na 

sua própria defesa perante o juízo, salvo em momentos como o interrogatório, além 

do direito de presença nas audiências e de recorrerem pessoalmente. Tratam-se de 

restrições que ofendem a dignidade do réu quando este tem lídimo interesse em 

atuar mais ativamente, mas é impedido. 

 É comum que o processo penal repercuta na vida de qualquer acusado 

de forma intensa, mormente para quem sustenta sua inocência. Se ninguém pode 

prever, com boa dose de certeza, qual será a decisão judicial sobre caso criminal, 

ao réu resta a esperança de que as provas não convençam o julgador da 

culpabilidade. 

 A autodefesa ampliada pode mitigar o desassossego gerado pela 

incerteza do processo, pois ao réu é dada a oportunidade de exprimir suas 

convicções e seus direcionamentos sobre os fatos – ponto que centra importância 

no senso comum, cuja averiguação das circunstâncias do ilícito é capaz de levar à 

percepção por qualquer homem de média inteligência.   

 Cristina M. M. Queiroz504 faz comentário sobre os tipos de restrição de 

direitos fundamentais, classificando-os em restrição constitucional expressa e 

restrição constitucional implícita. Em alguns casos, a Constituição pode autorizar as 

leis a realizarem, por elas mesmas, direitos fundamentais. Nestes casos, sempre 

deverão atender aos fins em nome dos quais foram autorizadas, assim como 

observarem a adoção desses fins somente quando não for possível alcançar os 

objetivos por meios menos gravosos para os direitos fundamentais.  

 A autora lembra que o Tribunal Constitucional Federal alemão adota uma 

escala de valores (Wertrandordnung), com a seguinte sequência: primeiro, a 

dignidade da pessoa humana, considerada valor superlativo, não podendo, por isso, 

ser contrapesado face a outros valores ou bens constitucionais protegidos, 

                                                 
504  QUEIROZ, Cristina M. M. Direitos Fundamentais: Teoria Geral. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, 
p. 203. 
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resultando na ausência de aplicação do princípio da proporcionalidade; segundo,   

vêm os direitos fundamentais constitucionalmente reconhecidos e protegidos pela 

cláusula da intangibilidade; terceiro, os direitos fundamentais em geral que não 

estejam protegidos pela intangibilidade (Lei Fundamental alemã, art. 19, § 2º e art. 

79, § 3º). 505             

 Robert Alexy506 entende, por outro lado, que até mesmo o princípio da 

dignidade da pessoa humana acabar por sujeitar-se a uma necessária relativização, 

considerando sua própria condição principiológica, mesmo com admissão de uma 

hierarquização axiológica.   

 A maximização do reconhecimento dos direitos fundamentais foi bem 

explicitada pelo Pacto de San José da Costa Rica, em que se orienta a captação 

dos sentidos das normas e o alcance que deve atingir. 507  

 Veda-se, assim, a supressão do gozo e exercício dos direitos e 

liberdades, além da limitação em maior medida que a prevista no Pacto. E qualquer 

restrição deve estar sob limitação, pois onde não há lei de interesse geral que 

restrinja a autodefesa, não cabe ao intérprete restringir sem razoável motivo.508   

  Assim, é de se conceber que a restrição à ampliação da autodefesa 

processual deve-se, exclusivamente, a uma questão cultural. Por tal ilação, os 

juízes não oportunizam aos réus o direito de produzir as provas – pessoalmente de 

forma efetiva – em conjunto com seu defensor, por mera orientação da doutrina.  

  Nem a Constituição de 1988, nem o CPP de 1941 e nem qualquer outra 

norma legal posterior a ele vedaram expressamente a possibilidade da ampliação 

da autodefesa. Um novo olhar deve ser exercitado pelos juízes nos processos 

                                                 
505

  Ibidem, p. 206. 
506  ALEXY, Robert. Teoria de Los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudos 
Constitucionales, 1997, p. 108-109.  
507 Artigo 29. Normas de interpretação – Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser 
interpretada no sentido de: 1. permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou indivíduo, suprimir o 
gozo e o exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior 
medida do que a nela prevista; 2. limitar o gozo e o exercício de qualquer direito ou liberdade que 
possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados-Partes ou em virtude de 
Convenções em que seja parte um dos referidos Estados; 3. excluir outros direitos e garantias que 
são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; 4. 
excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.  
508  Artigo 30. Alcance das restrições – As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, ao 
gozo e exercício dos direitos e liberdades nela reconhecidos não podem ser aplicadas senão de 
acordo com leis que forem promulgadas por motivo de interesse geral e com o propósito para o qual 
houverem sido estabelecidas. 
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penais no sentido de ampliar os horizontes do acusado, tornando-o mais 

participativo.    

  O juiz não tem o mesmo interesse do réu no processo. Aquele pretende 

levar o processo com regularidade, sem qualquer vício que o macule de nulidade. O 

réu, por sua vez, quer que o processo só revele aquilo que não o prejudique, sendo-

lhe permitido o direito de agir até mesmo no sentido de confundir as provas diante 

da possibilidade que tem de mentir, inclusive, sem que isso lhe pese negativamente. 

O Ministério Público, por sua vez, carrega o interesse de que as provas confirmem 

os fatos noticiados na denúncia, quando convicto disso. O juiz tem um só interesse: 

estar imparcial para fazer o que, a seu juízo, entende por justiça.  

  O réu é impedido de produzir provas em nome da sua própria segurança, 

pois permeia o argumento de que somente o advogado teria conhecimento técnico 

para postular adequadamente. Porém, não se perquire se o próprio acusado quer 

abrir mão de sua liberdade no processo em nome desta referida segurança.   

 Entretanto, como já dito, o advogado não pode garantir eficiência em sua 

atuação. O réu confia sua vida a seu defensor sem conhecê-lo, na grande maioria 

das vezes. Uma defesa técnica inadequada pode causar prejuízos consideráveis ao 

acusado. E mesmo que o processado queira ser ressarcido pela ineficiência de seu 

advogado, terá enorme dificuldade de provar os pontos negativos que levaram à 

condenação – isso na hipótese em que o advogado foi desidioso e ensejou o 

resultado contrário ao seu cliente. 

 Máculas profissionais dos advogados têm previsão normativa na Lei n. 

8.906, de 1994. Assim, constituem infrações disciplinares: prejudicar, por culpa 

grave, interesse confiado ao seu patrocínio (art. 34, IX); fazer, em nome do 

constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido 

como crime (art. 34, XV); incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia 

profissional (art.34, XXIV). Os equívocos do advogado a serem provados pelo 

acusado são de difícil comprovação diante de larga margem de liberdade conferida 

pela lei para a atuação do profissional da advocacia, conforme art. 1º, I, da mesma 

lei.      

 Na visão de Francisco Meton Marques de Lima, “que vale mais, a justiça 

ou a segurança? Valem tanto quanto, desde que a justiça se faça com segurança e 
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a segurança observe as regras de justiça”.509 Reduzir direito do réu em nome de 

uma suposta segurança pode, por certo, representar-lhe injustiça, mormente quando 

ele tem consciência de sua capacidade de promover o que entende ser correto, e 

dos riscos que corre em caso de equívocos.       

 John Stuart Mill é categórico: 

 

Uma pessoa deveria ser livre para fazer como quiser em seus próprios 
interesses; mas não deve ser livre para fazer como quiser ao agir por um 
outro, sob o pretexto de que os assuntos do outro são seus próprios 
assuntos. O Estado, enquanto respeita a liberdade de cada um naquilo que 
especialmente diz respeito à própria pessoa, é obrigado a manter um 
controle vigilante sobre o exercício de qualquer poder que permita a ela 
possuir sobre outros. 510 

 

 A limitação da liberdade de alguém, porém, só deve ser feita quando 

imperiosamente necessária e justificada, sob pena de verdadeiro arbítrio. O próprio 

interessado deve ser ouvido, sob pena de restar descaracterizado como ente capaz 

de escolher seu próprio destino. Todos os seres humanos, em qualquer época da 

história, têm duas certezas: pela primeira, farão escolhas por toda a sua vida; a 

segunda é a última das verdades: o caminho irremediável da morte.  

 Como limitação a direito fundamental, a interpretação tem sempre de ser 

restritiva, pois, de regra, prevalece a liberdade do ser humano como valor ético em 

si mesmo. Só assim haverá de vingar a dignidade em cada um de nós.     

 Sobre defesa processual, importante decisão do Supremo Tribunal 

Federal resultou na edição da Súmula Vinculante nº. 5, informando que a falta de 

defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a 

Constituição Federal. A opção do Excelso Tribunal acaba por fortalecer o instituto da 

autodefesa processual, reconhecendo a plena autonomia de quem litiga em 

processo administrativo para fazer a própria defesa, mesmo com a redação do 

inciso LV do art. 5º, em que se preconiza que aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O aresto resultará na automática 

revogação da Súmula nº. 343 do Superior Tribunal de Justiça, que pregava ser 

obrigatória a presença de advogado em todas as fases de processo administrativo 

                                                 
509

  LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional: 
por uma hermenêutica reabilitadora do homem como “ser-moralmente-melhor”. Fortaleza: ABC 
Editora, 2001, p. 27. 
510  MILL, ibidem, p. 69. 
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disciplinar. 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
511 Notícia do Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante n. 5: STF assegura legalidade das 
mais de 1700 demissões no serviço público desde 2003. Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=88509>. Acesso em: 8 de maio 
2008. Com a decisão, tomada em sessão do dia 7 de maio de 2008 no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº. 434059, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal assegurou a legalidade de 
mais de 1700 demissões no serviço público federal e pacificou o entendimento sobre tema 25 mil 
processos em tramitação no poder Executivo Federal desde 2003. O questionamento feito versava 
sobre a presença do advogado nos processos administrativos disciplinares, tendo o STF entendido 
que dita presença é uma faculdade que o servidor público dispõe e não uma obrigatoriedade. 
Concluiu-se que a ausência de advogado na defesa de processo administrativo disciplinar não 
implica nenhuma nulidade.  Ou seja, o art. 156 da Lei nº. 8112, de 1990, fortalece a autonomia de 
quem responde a processo administrativo, prevendo, em literalidade, o direito de acompanhar o 
processo pessoalmente ou por intermédio de procurador. Com isso, sugere a idéia de faculdade de 
quem se defende: fá-lo pessoalmente ou, por opção, se apresenta com advogado. Assim, o 
reconhecimento da opção foi a posição do STF. Eis a redação do art. 156: "É assegurado ao servidor 
o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e 
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 
pericial." E é de se notar que a redação do art. 156 retrocitado guarda inteira similaridade com a 
redação dos Pactos de San José da Costa Rica e dos Direitos Civis e Políticos, que, expressamente, 
nos art. 8º, d, e 14.3, d, conferem aos acusados o direito de defender-se pessoalmente ou de ser 
assistido por defensor de sua escolha. 
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CONCLUSÃO  

 

1. A República Federativa do Brasil declarou-se Estado Democrático de 

Direito (CF, art. 1º, caput); adotou a cidadania e a dignidade da pessoa humana 

como fundamentos (CF, art. 1º, II e III); como objetivo fundamental, escolheu, além 

de outros, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação (CF, art. 3º, IV); nas relações 

internacionais, rege-se por princípios, incluindo, dentre outros, o da prevalência dos 

direitos humanos (CF, art. 4º, II).  

 O Brasil também incorporou em sua ordem jurídica, e com primazia, 

diversos direitos e garantias fundamentais, traduzidos tanto como direitos e deveres 

individuais e coletivos quanto direitos sociais. Também incluiu os direitos da 

nacionalidade, os diretos políticos e dos partidos políticos (CF, Título II). Com isso, 

abraçou decisivamente a classificação da norma jurídica como regras e princípios 

em que restaram prestigiados os diversos valores que permeiam a sociedade, a 

fortalecer, de forma extraordinária, a legitimidade em relação à legalidade, 

agregando reconhecida carga axiológica. 

2. O Brasil reconhece que o princípio da dignidade humana se eleva como 

paradigma de interpretação dos direitos fundamentais e limite para abusos e 

arbitrariedades. Mas, afastou a prevalência absoluta de qualquer valor fundamental, 

optando por promover a harmonização quando presente eventual colisão de 

direitos. 

3. Como valores substanciais do processo penal, o Brasil sobrelevou, a um 

só tempo, a justiça e a segurança, procurando, em cada caso concreto harmonizá-

las. Enxertaram-se na Constituição regras com enorme força principiológica: 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei (art. 5º, II); ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante (art. 

5º, III); é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo (art. 5º, V); é livre 

a expressão de comunicação, independentemente de censura (art. 5º, IX); são 

invioláveis a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, X); são a todos assegurados o 

direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade 

ou abuso de poder (art. 5º, XXXIV, “a”); a lei não excluirá da apreciação do Poder 
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Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV); a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, XLI); 

ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal 

(art. 5º, LIV); aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º. LV). 

4. Foi opção brasileira incluir na Carta Política que os direitos e garantias 

expressos na 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 (CF, art. 5º, § 2º). 

5. Há interesse da sociedade na apuração dos ilícitos penais e punição de 

quem os pratica. Mas mesmo nos casos de crimes perpetrados com elevado grau 

de crueldade ou hediondez, a defesa processual penal é tida como direito 

fundamental irrenunciável e inalienável. A falta de defesa processual causa nulidade 

absoluta; e a deficiência de defesa pode acarretar nulidade se ficar demonstrado 

prejuízo para o processado.  

6. A incorporação formal de dois Tratados Internacionais no ordenamento 

jurídico brasileiro – o Pacto de San José da Costa Rica e o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos – permite ao acusado invocar o direito de exercer a 

autodefesa processual penal simultaneamente como a defesa técnica processual, 

esta feita com participação ativa de advogado contratado ou dativo. 

 A redação dos Tratados prevê que o réu pode defender-se pessoalmente 

ou por meio de advogado de sua escolha. Uma interpretação literal, admitida como 

tecnicamente válida inclusive sobre normas constitucionais, leva a pensar que o réu 

pode fazer a opção: ou se defende sozinho ou se vale da assistência de defensor, a 

exemplo de possibilidade encontrada no processo penal dos Estados Unidos da 

América.  

7. A ampla defesa, como pretensa defesa irrestrita, inclui os atos praticados 

pelo réu no processo penal por meio da previsão de aplicação de tratados e 

convenções internacionais. Ocorre que a interpretação que considera o sistema de 

proteção máxima dos direitos humanos enaltece a figura do advogado na defesa 

processual, ensejando a possibilidade concreta de convivência harmônica da 

autodefesa com a defesa técnica. Porém, por mera tradição cultural, o Judiciário 

brasileiro restringe a autodefesa ao interrogatório do réu o ao direito de presença – 

do réu – nos momentos processuais.  
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8. A busca pela proteção integral da pessoa como princípio fundamental do 

discurso de defesa dos direitos humanos enaltece a primazia da norma mais 

favorável quando do exercício de interpretação do conjunto normativo. O princípio 

da primazia na norma mais favorável é preceito consagrado de forma expressa em 

tratados de direitos humanos. 

9. A autodefesa processual coaduna-se com o direito de resistência, próprio 

de qualquer ser humano que se encontra em perigo, e com o princípio da verdade  

possível – objetivo particularmente perseguido, ao máximo, no processo penal. 

Ademais, tem estreita relação como direito de defesa pessoal negativo, 

representado, e. g., pelo direito ao silêncio, pelo direito de não comparecer a atos do 

processo, pelo direito de recusa de defensor particular remunerado e pelo direito de 

manter-se inerte quanto à produção de provas, vez que imputa a quem deve fazer a 

prova do alegado.      

10. A autodefesa processual penal não é vedada expressamente pelo Código 

de Processo Penal brasileiro nem por qualquer outra norma legal interna, mesmo 

com as Leis nº. 11.689 e 11.690, de 9 de junho de 2008, e 11.719, de 20 de junho 

de 2008. Do contrário, vários dispositivos permitem interpretação no sentido de 

admitir a autodefesa no processo mais ampliada.  

11. Laboram em equívoco os juízes que não oportunizam ao réu o direito de 

produzir provas pessoalmente. E deveriam reconhecer esse direito sempre 

alertando dos riscos quanto à liberdade e à segurança em relação ao desfecho do 

processo no que tange às consequências. 

12. Deve-se salientar que não há, neste estudo, pretensão de eliminar a 

defesa técnica, vez que esta é, de fato e de direito, imprescindível. Contudo, há 

intenção de reconhecer que a ampliação da autodefesa é direito fundamental do 

réu, mesmo que os riscos existam. A assistência por advogado atende mais à 

dignidade do réu que a representação, pois não exclui a participação de quem 

responde a processo.    

13. A solução que parece ser mais razoável para o aparente conflito entre os 

Pactos de San José da Costa Rica e dos Direitos Civis e Políticos com a Lei nº. 

11.689, de 9 de junho de 2008, reside na harmonização, ou seja, na afirmação da 

força normativa da recitada lei juntamente com o referidos pactos, principalmente 

quanto à referência da primazia da norma mais favorável. Ou seja, a melhor 

interpretação é aquela que considera válida a Lei nº. 11689/2008 e acrescenta a 
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possibilidade de dar força normativa – e validade – aos pactos na parte que 

possibilita ao acusado de atuar pessoalmente na produção das provas colhidas no 

plenário do júri.    

14. A simples castração do direito de assunção da condução da empreitada 

probatória no processo penal já configura malferimento da dignidade do acusado, 

pois lhe reduz a cidadania. Além disso, vulnera a capacidade de autodeterminação e 

de manifestação de vontade, gerando desassossego, uma vez que o réu é o maior 

interessado no conjunto de atos que constituem a defesa processual, pois é ele 

quem vai experimentar os dissabores de uma decisão desfavorável. Deve a ele ser 

dado o direito de atuar positivamente, portanto, mas assegurado o direito de abrir 

mão dessa faculdade, confiando ao seu defensor a tarefa de assumir o 

compromisso pela atuação.  

15. Impedir a manifestação do réu avilta sua liberdade de expressão. Tais 

restrições abalam o contraditório e fragilizam a defesa, que deixa de ser ampla. A 

faculdade de refutação de cada ponto da acusação incorpora o mais sublime toque 

do contraditório, imbricado, inevitavelmente, na ampla defesa.  

16. Em caso de eventual dúvida sobre a capacidade de entender plenamente 

o caráter participativo da autodefesa processual penal, deve o julgador adotar 

providências no sentido de ouvir profissionais especializados, buscando evitar 

prejuízo à atuação defensiva.    

17. Dos diversos direitos fundamentais processuais conferidos aos acusados, 

o habeas corpus se apresenta com um dos mais importantes. Por ele o réu pode, 

pessoalmente e sem necessidade de atuação de defensor, ou de quem quer que 

seja, buscar a liberdade física e a declaração de nulidade de atos processuais 

praticados em desconformidade com as normas do processo e com os princípios 

constitucionais protetivos.       

18. Somente há plausibilidade na atitude de limitar com legitimidade a 

liberdade do indivíduo na medida em que isso for necessário à liberdade e 

segurança de todos. A limitação à liberdade e a direitos somente pode ser imposta 

quando justificável em bases sólidas perquiridas no conjunto dos direitos 

fundamentais. Do contrário, sufocam-se direitos e praticam-se injustiças, quase 

sempre, irremediáveis. 
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19. Resta esperar que os juízes invistam na sensibilidade de quem adota o 

amor como maior sentimento de sua vida. E, para isso, deve se despojar do direito 

de cultivar a vaidade, o ódio, o interesse espúrio, a fraqueza, a vilania, a 

desonestidade, a frieza de espírito. Só o amor leva à justiça, à bondade, à 

generosidade, à compaixão, à misericórdia, à humildade, à tolerância, à pureza, à 

gratidão, à fidelidade. O amor é, para as virtudes, como o princípio da dignidade 

humana é para os ordenamentos jurídicos dos países organizados como Estado 

Democrático de Direito.  

20. Se não há vedação expressa da possibilidade da ampliação da 

autodefesa, um novo olhar deve ser exercitado pelos juízes nos processos penais 

no sentido de ampliar os horizontes do acusado, tornando-o mais participativo. A 

restrição à autodefesa é indevida e fere frontalmente direito fundamental do 

acusado, ligado estritamente à defesa no processo. 

21. Como limitação a direito fundamental, a interpretação tem sempre de ser 

restritiva, pois, de regra, prevalece a liberdade do ser humano como valor ético em 

si mesmo. Só assim haverá de vingar a dignidade em cada um de nós. 

22. A jurisprudência brasileira contempla a autodefesa como garantia 

fundamental, mas renunciável. Tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior 

Tribunal de Justiça já se manifestaram neste sentido. No entanto, restringem-na ao 

direito de audiência, direito de presença e direito de postular pessoalmente. Nesta 

última, estão contempladas  as possibilidades de interpor recursos, impetrar habeas 

corpus e formular pedidos relativos à execução da pena, a exemplo do pedido de 

progressão de regime.       
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