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RESUMO 

 
O presente trabalho trata da tutela integral dos direitos fundamentais e tem como 

objetivo compreender qual a relação entre a tutela dos direitos fundamentais do 

acusado por meio do exercício da defesa técnica efetiva e a eficiência no Processo 

Penal, o que se faz, partindo da demonstração da necessidade de tutela integral dos 

direitos fundamentais, da análise da aplicação da teoria do garantismo penal na 

tutela dos direitos fundamentais, da elaboração de um conceito de defesa técnica 

efetiva e, por fim, da elaboração de um conceito de eficiência no Processo Penal. A 

discussão do tema mostra-se indispensável, uma vez que se refere à eficácia e 

efetividade dos direitos fundamentais, constituindo verdadeiro pressuposto para a 

identificação de um verdadeiro Estado Democrático de Direito. Para a realização 

deste trabalho, utilizou-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica 

com a análise de livros, periódicos, e em meio eletrônico. Nesse contexto, constatou-

se que, em virtude das características dos direitos fundamentais, não se pode 

conceber a ideia de que haja direitos fundamentais mais importantes que outros, 

devendo todos eles ser tutelados integralmente. Constatou-se, ainda, com a 

pesquisa que a teoria do garantismo penal, ao contrário do que tem sido 

disseminado, não se destina unicamente à tutela dos direitos fundamentais do 

acusado, mas também à proteção dos direitos fundamentais da vítima e da 

sociedade, em uma visível manifestação de que o garantismo penal é teoria que 

prima pela tutela integral de todos os direitos fundamentais. Além disso, constatou-

se que a defesa técnica efetiva é sinônima de ampla defesa, podendo ser 

identificada sempre que o defensor utilizar todos os meios e recursos a ela 

inerentes; bem como, a eficiência no Processo Penal iguala-se ao conceito de 

devido processo penal, sendo indispensável para a verificação de um Processo 

Penal eficiente a observância de todas as garantias do devido processo penal. 

Desse modo, conclui-se que há uma relação de identidade entre a tutela dos direitos 

fundamentais do acusado por meio do exercício da defesa técnica efetiva e a 

eficiência do Processo Penal. Não há incompatibilidade entre o exercício da defesa 

técnica efetiva e a eficiência no Processo Penal, uma vez que esse exercício 

apresenta-se como um dos elementos do conceito de Processo Penal eficiente. 

Essa relação de identidade mostrou-se fundamental para a tutela integral dos 

direitos fundamentais, uma vez que o devido processo penal é composto por 



 

 

garantias destinadas não apenas à tutela dos direitos fundamentais do acusado, 

mas também à tutela dos direitos fundamentais da vítima e de toda a sociedade. 

 

Palavras-chave: Defesa Técnica Efetiva. Garantismo. Princípio da Eficiência. 

Processo Penal. Direitos Fundamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present essay paper deals with the full protection of fundamental rights and aims 

at trying to understand the relationship between the protection of fundamental rights 

of the accused through the exercise of effective defense technical and the efficiency 

in Criminal Procedure, which is done through the demonstration of the need of full 

protection of fundamental rights, the analysis of the application of the theory of 

criminal assurance on the protection of fundamental rights, the concept of developing 

an effective defense technical, and finally, the elaboration of a concept of efficiency in 

criminal Procedure. The discussion of the topic proves to be essential, since it refers 

to the efficiency and effectiveness of fundamental rights, constituting a true pre-

requisite for the identification of a true Democratic State. As a methodological 

approach, the bibliographic research with the analysis of books, periodicals and 

electronic media were used. In this context, it was found that due to the 

characteristics of the basic rights the idea that there are basic rights more important 

than others cannot be conceived and that they all should be fully protected. It was 

also found within the research that the theory of criminal assurance, contrary to what 

has been widespread, is not intended to protect solely the fundamental rights of the 

accused, but also to protect the fundamental rights of the victim and society, a visible 

manifestation of the theory is that the criminal guarantees press for full protection of 

all fundamental rights. Furthermore, it was found that the defense effective technical 

is synonymous with full defense and that it can be identified when the defender used 

all the possible means and resources inherent to it Likewise, efficiency in the Criminal 

Procedure equals the concept of the due  criminal process and that it is essential for 

verifying whether the effective criminal procedure is in compliance with all the 

guarantees of the due criminal process. Thus, it can be concluded that there is a 

certain relationship of identity between the protection of fundamental rights of the 

accused one, through the exercise of the effective defense technical and the 

efficiency of the Criminal Procedure. There is no incompatibility between the exercise 

of the effective defense technical and the efficiency in criminal procedure, since this 

exercise is presented as one of the elements of the concept of the effective Criminal 

Procedure. This relationship of identity has proved to be essential in the full 

protection of fundamental rights, since the due criminal process is composed not only 

of guarantees in the protection of the fundamental rights of the accused one,  but 



 

 

also in the protection of the fundamental rights of the victim and of all society. 

 

Keywords: Effective Defense Technical. Assurance. Principle of efficiency. Criminal 

Procedure. Fundamental Rights. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 
 

 

INTRODUÇÃO...........................................................................................................13 

 

1 DIREITOS FUNDAMENTAIS E A NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UM 
MODELO DE TUTELA INTEGRAL 
 

1.1 Conceito...............................................................................................................17 

1.2  Características.....................................................................................................22 

1.3  Titularidade...........................................................................................................24 

1.4  Teoria das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais...........................26 

1.4.1  Direitos fundamentais de primeira dimensão....................................................27 

1.4.2  Direitos fundamentais de segunda dimensão...................................................28 

1.4.3  Direitos fundamentais de terceira dimensão.....................................................29 

1.4.4  Quarta e quinta dimensões dos direitos fundamentais....................................30 

1.5 Direitos fundamentais e a necessidade de construção de um modelo de tutela 

integral........................................................................................................................32 

1.5.1 A coexistência entre os direitos fundamentais..................................................33  

1.5.2 Atemporalidade dos direitos fundamentais.......................................................35  

1.5.3 A indivisibilidade dos direitos fundamentais......................................................36  

1.5.4 As perspectivas subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais.......................37 

 

2 TEORIA DO GARANTISMO PENAL E A NECESSIDADE DE TUTELA INTEGRAL 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

2.1 Bases históricas do modelo jurídico garantista....................................................41 

2.2 Teoria geral do garantismo jurídico: diversas acepções do termo.......................45 

2.3 Os pilares da teoria do garantismo penal.............................................................49 

2.4 Como julgar: os pilares da teoria garantista e a atividade processual.................50 

2.5 Teoria do garantismo penal e a necessidade de tutela integral dos direitos 

fundamentais..............................................................................................................53 

 

3 DEFESA TÉCNICA EFETIVA  E EFICIÊNCIA NO PROCESSO PENAL: 
CAMINHOS PARA UMA TUTELA INTEGRAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 



 

 

3.1 Elaborando um conceito de defesa técnica efetiva..............................................63 

3.1.1 A natureza jurídica da defesa............................................................................63 

3.1.2 A defesa como garantia constitucional..............................................................71 

3.1.3 Espécies de defesa...........................................................................................73 

3.1.3.1 Autodefesa.... ................................................................................................75 

3.1.3.2 Defesa pessoal...............................................................................................76 

3.1.3.3 Defesa técnica................................................................................................77 

3.1.4 A defesa técnica efetiva como imperativo do devido processo penal...............78 

3.1.5 Defesa técnica efetiva como sinônimo de ampla defesa..................................80 

3.2 Elaborando um conceito de eficiência no Processo Penal..................................94 

3.2.1 A eficiência como princípio constitucional da Administração Pública................94 

3.2.2 A eficiência no Processo Penal.........................................................................97 

3.3 Defesa técnica efetiva e Processo Penal eficiente na jurisprudência do STF: 

caminhos para uma tutela integral dos direitos fundamentais.................................108 

 

CONCLUSÃO..........................................................................................................125 

 

REFERÊNCIAS........................................................................................................130 

 



13 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 São intensos e permanentes, no cenário jurídico atual, os debates sobre 

o tema da tutela dos direitos fundamentais do acusado e da eficiência e efetividade 

no Processo Penal. Há quem afirme que a tutela dos direitos fundamentais do 

acusado deve ter total primazia sobre o alcance dessa eficiência e efetividade. 

Outros, no entanto, posicionam-se em sentido diametralmente oposto 

defendendo ser necessário sacrificar muitos dos direitos fundamentais do acusado 

para que se obtenha um Processo Penal mais eficiente e efetivo, encarando, na 

maioria das vezes, a tutela desses direitos como principal responsável pela 

ineficiência e ineficácia do processo em âmbito criminal. 

O referido debate coloca em campos opostos o interesse individual do 

acusado de poder exercer todas as garantias do devido processo penal na defesa 

de seus direitos e o interesse da vítima e da sociedade a fim de que o processo se 

desenvolva da forma mais eficiente possível em sua atividade de apurar as 

responsabilidades penais daqueles que estão sendo acusados da prática de 

condutas criminosas. A ideia difundida é de exclusão, isto é, ou se asseguram os 

direitos do réu ou os direitos da vítima e da sociedade.  

A tensão se agrava quando a teoria do garantismo penal é utilizada para 

justificar a supremacia da tutela dos interesses individuais do acusado sobre a 

proteção dos interesses da vítima e da sociedade. Sob esse prisma, o garantismo 

seria sinônimo de tutela exclusiva dos direitos fundamentais do acusado, 

constituindo um verdadeiro entrave à eficiência no Processo Penal. 

Diante disso, sentiu-se a necessidade de empreender pesquisas no 

sentido de compreender qual a relação entre a tutela dos direitos fundamentais do 

acusado e a eficiência no Processo Penal. Para tanto, optou-se por estudar a 

garantia da defesa técnica efetiva como instrumento de tutela dos direitos 

fundamentais do acusado e sua relação com a eficiência no Processo Penal. 

Desse modo, a pesquisa desenvolveu-se com o objetivo geral de 

compreender a relação entre o exercício da defesa técnica efetiva e a eficiência no 
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Processo Penal, pautando-se pelos objetivos específicos de demonstrar a 

necessidade de tutela integral dos direitos fundamentais; analisar a aplicação da 

teoria do garantismo penal na tutela dos direitos fundamentais; elaborar um conceito 

de defesa técnica efetiva e, por fim; elaborar um conceito de eficiência no Processo 

Penal. 

A metodologia utilizada baseou-se em pesquisa bibliográfica, procurando 

recuperar o conhecimento científico acumulado sobre o problema por meio da 

análise de livros, revistas, periódicos e em artigos em meios eletrônicos. Quanto à 

forma de abordagem, a pesquisa será qualitativa buscando a interpretação dos 

fenômenos sem a utilização de técnicas estatísticas. Quanto aos objetivos, a 

pesquisa será explicativa. 

O trabalho mostra-se relevante diante dos efeitos produzidos por esse 

debate no âmbito da eficácia e efetividade dos direitos fundamentais.  É visível que 

por trás dos dois discursos, não apenas daquele que eleva a tutela dos direitos 

fundamentais do acusado a ideal precípuo, mas também daquele que privilegia a 

eficiência no Processo Penal, a preocupação dirige-se à eficácia e efetividade de 

direitos fundamentais. 

De um lado a eficácia e efetividade de direitos fundamentais individuais, 

dignidade humana, liberdade e patrimônio do acusado, caso esteja ele sendo 

ameaçado de sofrer a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de 

direitos ou mesmo de multa e; de outro lado, a eficácia e efetividade de direitos 

fundamentais sociais como é o caso da segurança. 

A ideia de exclusão disseminada pelo debate exerce efeitos nocivos para 

a eficácia e efetividade desses direitos. Isso porque, posicionar-se a favor de um 

desses discursos significa negar a tutela integral que deve ser destinada a todos os 

direitos fundamentais, independentemente de resguardarem interesses individuais 

ou sociais. 

Destaca-se, ainda, a pertinência da investigação pelo fato de que a teoria 

do garantismo penal tem figurado como argumento para a pretensa primazia dos 

direitos fundamentais individuais do acusado. Os defensores dessa primazia 

interpretam a teoria do garantismo penal como teoria que eleva a valor absoluto a 
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tutela dos direitos fundamentais do acusado.  Considera-se, portanto, indispensável 

desvendar como se deve interpretar a referida teoria para uma tutela integral dos 

direitos fundamentais. 

Ressalta-se, outrossim, a plena compatibilidade do objeto da presente 

pesquisa com o eixo temático do Programa de Pós-Graduação em Direito (Stricto 

Sensu) da Universidade Federal do Ceará: “Ordem Jurídica Constitucional”, bem 

como com a linha de pesquisa escolhida: “A Tutela Jurídica dos Direitos 

Fundamentais”. 

Com efeito, estudar mais especificamente a relação entre o exercício da 

defesa técnica efetiva e a eficiência no Processo Penal significa o mesmo que 

estudar a eficácia e efetividade de duas normas constitucionais, a primeira prevista 

no art. 5º, LV da Constituição Federal de 1988 (CF): “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”; e a segunda no caput do 

art. 37 da CF: “ A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”. 

Compreender a relação entre essas normas constitucionais mostrar-se-á de 

especial importância para a tutela jurídica dos direitos fundamentais. 

Nessa linha, portanto, o trabalho foi dividido em três capítulos. No 

primeiro, tratar-se-á dos direitos fundamentais e da necessidade de construção de 

um modelo que possibilite a tutela integral de todos esses direitos, abordando seu 

conceito, características e titularidade, o tema da teoria das gerações ou dimensões 

dos direitos fundamentais, bem como, especificamente, os fatores que levam à 

necessidade de construção de um modelo de tutela integral desses direitos. 

No capítulo seguinte, reservar-se-á espaço para a análise da teoria do 

garantismo penal e sua aplicação na tutela dos direitos fundamentais. Com esse 

objetivo, apresentar-se-ão as bases históricas do modelo jurídico garantista, bem 

como a teoria do garantismo jurídico e suas diversas acepções, seguindo-se da 

abordagem específica do garantismo penal e da sua relação com a atividade 

processual para, ao final, apresentar o tema da teoria do garantismo penal e sua 
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aplicação na tutela dos direitos fundamentais, ocasião em que se apresentarão as 

correntes existentes acerca da interpretação que deve ser dada aos postulados do 

garantismo penal quando de sua atuação na tutela dos direitos fundamentais. 

Finalmente, no terceiro e último capítulo, enfrentar-se-á o tema da 

relação entre o exercício da defesa técnica efetiva e a eficiência no Processo Penal, 

o que se dará por meio da investigação dos conceitos de defesa técnica efetiva e de 

eficiência no Processo Penal. 
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1 DIREITOS FUNDAMENTAIS E A NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UM 
MODELO DE TUTELA INTEGRAL 

 

 

O presente capítulo trata dos direitos fundamentais e da necessidade de 

construção de um modelo que possibilite a tutela integral de todos esses direitos. 

Inicialmente, far-se-á a apresentação do conceito, características e titularidade dos 

direitos fundamentais.  

Posteriormente, abordar-se-á o tema da teoria das gerações ou 

dimensões desses direitos por meio do estudo das principais gerações ou 

dimensões já concebidas pela doutrina. 

Em seguida, serão apresentados os argumentos que fundamentam a 

necessidade de construção de um modelo que possibilite a tutela integral de todos 

os direitos fundamentais.   

 

 

1.1 Conceito 
 

 

Uma das estratégias que podem ser utilizadas para se definir o que são 

os direitos fundamentais é o estudo do tema tomando-se como base o que dispõe a 

CF. A utilização desse parâmetro, no entanto, apresenta um grande obstáculo que 

pode ser observado na denominação do Título II da própria CF intitulado “Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais”. O texto constitucional não traz nenhuma regra 

que estabeleça a distinção entre direitos e garantias fundamentais, tratando ambos 

no mesmo contexto. 

Para tanto, basta observar o que dispõe os §§ 1º1 e 2º2 do art. 5º da CF. 

Os dispositivos trazem regras pertinentes à aplicabilidade imediata dos direitos e 

                                                 
1
 Art. 5º. (...) § 1º  As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata. 
2
 Art. 5º. (...) § 2º 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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garantias fundamentais, bem como à cláusula de abertura que inclui dentre esses 

direitos e garantias todos aqueles que decorrerem do regime e dos princípios 

adotados pela CF ou mesmo de tratados internacionais dos quais a República 

Federativa do Brasil seja parte, sem definir, todavia, o que são direitos e garantias 

fundamentais. 

A multiplicidade de expressões empregadas pelos doutrinadores que 

estudam o tema também pode ser apontada como obstáculo para a definição do 

que sejam direitos fundamentais. Fala-se em “direitos naturais”, “direitos humanos”, 

“direitos do homem”, “direitos individuais”, “direitos públicos subjetivos”, “liberdades 

fundamentais”, entre outras.3 

Desse modo, mister o enfrentamento desses obstáculos para o alcance 

do objetivo proposto neste tópico. Sendo assim, distinguindo direitos e garantias 

fundamentais, Jorge Miranda expõe que os direitos representam por si só certos 

bens, existindo independentemente das garantias, sendo, por isso mesmo, 

principais em relação a elas e inserindo-se de forma direta e imediata nas esferas 

jurídicas das pessoas que os titularizam. São, por assim dizer, declarados. Ao 

revés, tem-se que as garantias são acessórias, somente inserindo-se nas esferas 

jurídicas das pessoas pelo nexo que possuem com os direitos. São, portanto, 

estabelecidas.4 

Francisco Gérson Marques de Lima ensina que a ideia de garantias 

nasceu em meio à crise na implementação dos direitos do homem.5 Esse fator 

esconde o principal traço que as diferencia dos direitos, sua natureza instrumental.  

Com efeito, a eficácia e efetividade das diversas declarações de direitos 

estariam prejudicadas se não fosse estabelecida uma série de instrumentos hábeis 

a fazer valer os direitos nelas consagrados. De que adiantaria atribuir a todos o 

direito de propriedade, por exemplo, se não fosse assegurada aos seus titulares a 

garantia do devido processo legal nas situações em que esse direito estivesse 

                                                 
3
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 175. 
4
 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 2. ed. rev. e actual. Coimbra: Coimbra, 1993, 

t. IV, p. 88-89. 
5
 MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. Fundamentos Constitucionais do Processo: sob a 

perspectiva da eficácia dos direitos e garantias fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 33. 
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sendo lesado ou ameaçado de lesão? 

Conforme Sérgio Cademartori, em ma concepção garantista, as garantias 

traduzem a ideia de defesa e tutela de um determinado bem. Agem, por 

conseguinte, com duplo objetivo: a) limitar a atuação do poder estatal no que diz 

respeito aos direitos fundamentais de liberdade e b) instrumentalizar a aplicação de 

técnicas de implementação no que se refere aos direitos sociais.6  

Essa dupla finalidade reforça a afirmação de que as garantias exercem 

um importante papel para a eficácia e efetividade dos direitos. Isso porque, os 

direitos fundamentais de liberdade possuem estrutura diversa da estrutura dos 

direitos fundamentais sociais, enquanto aqueles exigem um não agir estatal, estes 

reclamam uma atividade promotora e atuante do poder público.7 Ambos só serão 

efetivados por meio de garantias que, respectivamente, limitem e obriguem esse 

agir estatal. 

Nesse caso, outra não pode ser a conceituação de garantias 

fundamentais senão a de instrumentos destinados a assegurar a fruição dos bens 

considerados essenciais à sobrevivência e à dignidade da pessoa humana, 

igualmente estabelecidos no âmbito do direito constitucional positivo de 

determinado Estado. 

Mais uma vez recorre-se às lições de Francisco Gérson Marques de Lima 

no sentido de que se apresenta absolutamente pertinente o fato dos instrumentos 

assecuratórios dos direitos fundamentais possuírem o mesmo grau de hierarquia 

que os bens a que se propõem defender, sob pena de não lograrem êxito em seu 

objetivo diante da enorme facilidade em modificá-los, inviabilizando a tutela 

pretendida.8 

Ocupando, assim, o mesmo nível hierárquico dos direitos que devem 

assegurar, as garantias fundamentais compartilham, também, com eles as mesmas 

características, sendo consideradas universais, inalienáveis, indisponíveis e 
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irrenunciáveis, excetuando-se, apenas, a característica da imprescritibilidade, dada 

a existência de ações judiciais com status de garantia processual que possuem 

prazos para serem manuseadas.9 

Sendo assim, devidamente apresentada a conceituação de garantias 

fundamentais, passa-se à análise das diversas expressões que, usualmente se 

confundem com a expressão “direitos fundamentais”.  

A primeira delas é a expressão “direitos naturais” indicativa daqueles 

direitos inerentes à natureza do homem pelo simples fato de ser homem, 

considerados, assim, direitos inatos.10 Não se confundem, porém, com os direitos 

fundamentais, uma vez que são direitos positivos, regulados no ordenamento 

jurídico constitucional de determinado Estado, isto é, não são conferidos ao homem 

pelo simples fato de ser homem, mas pelo fato de pertencer a este ou aquele 

Estado. 

As expressões “direitos humanos” e “direitos do homem” se referem 

àqueles direitos titularizados por todos os seres humanos, independentemente 

daqueles conferidos ao indivíduo enquanto membro de um determinado país. Por 

essa razão, são frequentemente encontrados nos diplomas internacionais que 

compõem o sistema de proteção internacional dos direitos humanos.11 

Já a categoria dos direitos individuais apresenta-se como aquela mais 

fácil de distinguir dos direitos fundamentais. Isso porque, ao falar-se dela, estaria se 

referindo a uma espécie dos direitos fundamentais chamada de direitos civis e 

políticos que considera o homem como indivíduo isolado. Seriam os direitos 

concernentes à própria individualidade do ser humano como, por exemplo, o direito 

à vida e à liberdade.12 

Assim, também ligados a uma concepção individualista, estariam os 

direitos públicos subjetivos entendidos como aqueles direitos passíveis de 
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prescrição cujo exercício depende da vontade de seu titular que pode, livremente, 

renunciá-los ou transferi-los. Tal característica não é partilhada pelos direitos 

fundamentais conforme se verá pelas características que serão apresentadas no 

tópico seguinte.13 

Sendo assim, traz-se à lume as opiniões de alguns doutrinadores sobre o 

que seriam os direitos fundamentais. 

Para Uadi Lamêgo Bulos, os direitos fundamentais são “o conjunto de 

normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos, inerentes à soberania 

popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, 

independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou status 

social”.14 

Alexandre de Moraes ensina que os direitos fundamentais podem ser 

vistos como “o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, 

que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção 

contra o arbítrio do poder estatal...”.15 

A dignidade humana é elemento que aparece, também, na definição 

apresentada por José Afonso da Silva, para quem os direitos humanos são 

“situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, 

às vezes, nem mesmo sobrevive...”.16 

Entre aqueles que se dedicaram exclusivamente ao tema dos direitos 

fundamentais, estes apresentam-se como normas jurídicas “intimamente ligadas à 

ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano 

constitucional de determinado Estado Democrático de Direito”.17 

Na mesma linha, Ingo Wolfgang Sarlet ensina que a expressão direitos 

fundamentais “se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e 
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positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado”.18 

Como se percebe, a preocupação com a dignidade da pessoa humana é 

traço que está presente em todas as definições, sendo possível a conclusão de que 

os direitos fundamentais são as normas jurídicas definidoras dos bens considerados 

essenciais para o desenvolvimento e para a manutenção da dignidade da pessoa 

humana, declarados com o objetivo de limitar o poder estatal e positivados no 

ordenamento jurídico constitucional de determinado Estado. São, portanto, os 

direitos mais importantes de determinado ordenamento jurídico, sendo, por essa 

razão, imperiosa a necessidade de efetivação e tutela integral de todos eles. 

 

 

1.2 Características 

 

 

Entre as características mais comuns dos direitos fundamentais e citadas 

pela maioria dos doutrinadores estão a universalidade, a imprescritibilidade, a 

inalienabilidade, a irrenunciabilidade, a indisponibilidade, a cumulatividade, a 

inviolabilidade, a efetividade, a interdependência, a complementariedade, a 

historicidade e a constitucionalização. 

Os direitos fundamentais são considerados universais, uma vez que 

todas as pessoas podem ser  titulares desses direitos, independentemente de sua 

raça, cor, origem, condição social ou crença. Eles são, também, imprescritíveis, 

inalienáveis e irrenunciáveis.19  

Imprescritíveis porque não prescrevem, isto é, não se perdem pelo 

decurso do prazo. Inalienáveis, pela proibição de serem vendidos ou 

comercializados por seus titulares. E, finalmente, irrenunciáveis, por não poderem 
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Advogado, 2009, p. 29. 
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ser objeto de renúncia.20  

Todas essas características levam à conclusão de que os direitos 

fundamentais são indisponíveis, isto é, são vedados quaisquer atos de disposição 

dos direitos fundamentais, quer sejam disposições jurídicas, onerosas ou não 

(renúncia, compra e venda, doação) ou naturais (destruição).21 

Os direitos fundamentais são, ainda, cumuláveis ou concorrentes, haja 

vista poderem ser exercidos ao mesmo tempo, assim como ocorre com o direito de 

informação e o direito à liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV e 

XXXIII da CF).22 

A inviolabilidade é característica que proíbe o desrespeito aos direitos 

fundamentais por parte de determinações infraconstitucionais ou provindas de 

autoridades públicas, sob pena de responderem civil, administrativa e 

criminalmente. Isso decorre de outra característica dos direitos fundamentais, a 

efetividade. Com efeito, por essa característica, o poder público deve atuar no 

sentido de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais por meio do 

estabelecimento de garantias e de sanções a qualquer violação desses direitos.23 

As características de interdependência e complementariedade são as 

que maior razão trazem à afirmativa de necessidade de tutela integral de todos os 

direitos fundamentais. Pela interdependência, entende-se que, apesar de 

autônomos, os direitos fundamentais interagem na atividade de consecução de suas 

finalidades.24 Por via de consequência, a complementariedade determina que os 

direitos fundamentais não podem ser interpretados de forma isolada, mas 

conjuntamente para melhor alcance de seus fins.25  
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Pelo traço da historicidade, os direitos fundamentais possuem relação 

direta com o momento histórico em que foram concebidos. Tal característica traz 

uma ideia de evolução para esses direitos, no sentido de que é sempre possível que 

novos direitos fundamentais surjam e que os já existentes se renovem conforme as 

necessidades presentes em determinado período de tempo.26 Foi com base nessa 

concepção de evolução dos direitos fundamentais que a teoria das dimensões foi 

formulada, havendo dimensões, hoje, que expressam a era de avanço científico e 

tecnológico que marca a atualidade.27 

Por fim, a característica da constitucionalização é o que distingue os 

direitos fundamentais dos direitos humanos. Enquanto estes podem estar 

positivados em diplomas internacionais como tratados e convenções, os direitos 

fundamentais têm, na Constituição de cada país, seu local de abrigo, servindo como 

modelos de atuação para os poderes públicos, traço que guarda outra característica 

desses direitos: a vinculação aos poderes públicos.28 

 

 

1.3 Titularidade 

 

 

Conforme anota José Joaquim Gomes Canotilho, “O processo de 

fundamentalização, constitucionalização e positivação dos direitos fundamentais 

colocou o indivíduo, a pessoa, o homem, como centro da titularidade de direitos”.29 
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Diante disso, é possível afirmar que todas as pessoas são titulares de direitos 

fundamentais. 

Quando se fala em “todas as pessoas”, inclui-se, nesse conceito, não só 

as pessoas naturais, mas também as pessoas jurídicas. Há direitos que são comuns 

às duas espécies de pessoas, outros que destinam-se diretamente às pessoas 

jurídicas e, ainda, outros que em favor destas não podem ser manuseados. Dentre 

os direitos fundamentais comuns às pessoas naturais e às pessoas jurídicas estão o 

direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI da CF), o direito ao sigilo das 

correspondências (art. 5º, XI da CF), o direito à propriedade (art. 5º, XXII da CF), 

entre outros. 

Especificamente exercidos pelas pessoas jurídicas, no entanto, estão o 

direito de não interferência estatal no funcionamento de associações (art. 5º, XVIII 

da CF) e o direito de não serem as sociedades compulsoriamente dissolvidas (art. 

5º, XIX da CF). Por outro lado, as disposições referentes à prisão (art. 5º, LXI da 

CF), por uma razão lógica, são destinadas exclusivamente às pessoas naturais.30 

No que se refere à titularidade de direitos fundamentais por estrangeiros, 

a CF não deixa margem para dúvidas. Além de estarem eles incluídos, por óbvio, no 

conceito de pessoas, a CF expressamente estende os direitos fundamentais aos 

estrangeiros residentes no país (art. 5º, caput da CF). 

O tema da titularidade dos direitos fundamentais, no entanto, não se 

restringe às questões pertinentes aos sujeitos ativos desses direitos, abrangendo, 

também, os sujeitos passivos. Inicialmente, figura como principal sujeito passivo das  

disposições definidoras de direitos fundamentais, o poder público. É ao Estado, em 

primeiro lugar, que se impõe o respeito e a promoção dos direitos fundamentais, 

uma vez que foi com a função de limitar o poder estatal que esses direitos foram 

inicialmente concebidos. 

A titularidade passiva dos direitos fundamentais, todavia, engloba, 

também, os particulares naquilo que ficou conhecido como eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais. Por eficácia horizontal denomina-se a incidência dos direitos 
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fundamentais no âmbito das relações privadas. 

 

 

1.4 Teoria das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais 

 

 

Em que pese a grande contribuição de doutrinadores como Noberto 

Bobbio e Paulo Bonavides para a difusão e aprimoramento da teoria das gerações 

ou dimensões dos direitos fundamentais, foi por obra do jurista tcheco  Karel Vasak 

que a expressão “gerações de direitos do homem” foi utilizada pela primeira vez.31 

O referido jurista, em um Curso do Instituto Internacional dos Direitos do 

Homem em Estraburgo, no ano de 1979, fez uma comparação da evolução dos 

direitos do homem com o lema da Revolução Francesa, afirmando que a liberdade 

encabeçaria o grupo dos direitos de primeira geração (direitos civis e políticos), que 

a igualdade estaria à frente dos direitos de segunda geração (econômicos, sociais e 

culturais) e que, finalmente, a fraternidade representaria os direitos de terceira 

geração (desenvolvimento, paz e meio ambiente).32 

Logo, a simples comparação ganharia status de uma verdadeira teoria 

amplamente divulgada e estudada no mundo inteiro. Às 3 (três) gerações 

inicialmente apresentadas por Karel Vasak foram sendo acrescidas outras e que 

também serão estudadas aqui. 

Adiante, apresentar-se-ão as principais características de cada uma 

dessas gerações de direitos fundamentais, não se podendo negar que a teoria tem 

uma grande utilidade do ponto de vista didático-pedagógico, apresentando, porém, 

alguns aspectos nocivos e preocupantes quanto aos planos da efetividade e 

aplicabilidade dos direitos fundamentais. 

Ressalte-se que a classificação das gerações ou dimensões dos direitos 
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fundamentais que será apresentada a seguir é a que maior visibilidade alcançou ao 

longo do tempo, não sendo porém a única. É possível também encontrar 

classificações que tratam das dimensões coletiva, social, econômica, jurídica, 

psicológica, espiritual, analítica, empírica, normativa, teórica, ética, filosófica, moral 

dos direitos fundamentais.  

 

 

1.4.1  Direitos fundamentais de primeira dimensão 

 

 

São os chamados direitos civis e políticos de liberdade de expressão, 

política, religiosa, comercial, entre outras, e que tiveram seu nascedouro 

diretamente relacionado às lutas da aristocracia feudal contra o absolutismo 

monárquico impeditivo das atividades comerciais e econômicas daquela classe em 

ascensão. 

Contemporâneos de uma nova percepção do Estado antes pautada pela 

legitimação do poder em fatores divinos ou hereditários e, agora, limitada pela 

existência de um conjunto de direitos fundamentais do homem caracterizadores de 

um verdadeiro Estado de Direito.  

São conhecidos como direitos individuais por terem como titular o homem 

individualmente considerado. Nasceram como direitos de resistência e oposição 

contra o Estado, exigindo uma postura estatal de abstenção, de não agir, no sentido 

de não interferir na esfera pessoal dos indivíduos. 

A Magna Carta de 1215, a Paz de Westfália (1648), o Habeas Corpus Act 

(1679), o Bill of Rights (1688), a Declaração de Direitos da Virgínia (1776) e a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 são exemplos de 

documentos que contemplaram esses direitos e contribuíram para sua 

consolidação. 

Alicerçados na concepção de igualdade natural entre os homens 

possuem uma conotação fortemente universalista no sentido de que todos os 
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homens, não importando sua crença, raça, cor, etnia ou origem deles podem se 

utilizar. São, por essa razão, dotados de um alto grau de subjetividade constituindo 

verdadeiras faculdades ou atributos da pessoa humana. 

Não se vislumbram no processo de desenvolvimento desses direitos 

preocupações ligadas às desigualdades sociais. O que predominava era a mera 

igualdade formal, uma vez que se declaravam uma série de direitos individuais sem 

munir os indivíduos de meios para exercê-los.33 

Foi exatamente nesse contexto de despreocupação com as questões 

sociais e com o crescimento das desigualdades entre os homens em meio a um 

discurso que propagava o contrário que os direitos fundamentais de segunda 

dimensão encontraram seu combustível. 

 

 

1.4.2 Direitos fundamentais de segunda dimensão 

 

 

As conquistas, na maioria das vezes, são alcançadas em meio a grandes 

lutas e batalhas. O avanço na concepção de que uma igualdade meramente formal 

mostrava-se insuficiente na tarefa de tutelar os direitos básicos do homem não foi 

diferente. 

Os chamados direitos fundamentais de segunda dimensão ganharam 

força em meio às lutas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Com 

o avanço da industrialização, os negócios e lucros da classe burguesa aumentaram 

na mesma proporção em que aumentaram as péssimas condições de trabalho e as 

desigualdades de uma maioria totalmente subjugada.  

Nesse contexto, pode-se dizer que a mola mestra dos direitos 

fundamentais de segunda dimensão é a igualdade que deveria, a partir de então, 

ser buscada e proporcionada pelo próprio Estado, alterando completamente sua 
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característica de Estado absenteísta para um Estado promotor de direitos, um 

Estado interventor, prestacional. 

A maior preocupação com os chamados direitos sociais, econômicos e 

culturais marca a transição do Estado  Liberal para o Estado Social com grande 

destaque para documentos como a Constituição de Weimar e o tratado de 

Versalhes, ambos de 1919. 

O objetivo com essa nova gama de direitos era alcançar uma liberdade 

real para todos por meio de prestações positivas oriundas da atividade estatal.  

Nesse ponto, é interessante notar que, mesmo impulsionados pelo ideal 

de igualdade, prestavam-se, também, e por que não dizer principalmente, a 

assegurar uma liberdade efetiva entre os homens, que estaria inviabilizada se não 

fossem conferidas a esses homens oportunidades iguais para exercê-la. Isso 

reforça a ideia de que os direitos fundamentais não podem ser compreendidos 

isoladamente em cada dimensão. 

Na atual CF estão dispostos no art. 6º e compreendem a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

 

 

1.4.3  Direitos fundamentais de terceira dimensão 

 

 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão são aqueles concebidos 

sob a influência do ideal da fraternidade/solidariedade, e, por isso mesmo, têm por 

titulares toda a humanidade. São os direitos à paz, ao desenvolvimento, ao respeito 

ao patrimônio comum da humanidade e ao meio ambiente.34 

Decorrem de mudanças no cenário internacional causadas pela 

diminuição das distâncias entre os povos e países provocada pelo avanço das 
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tecnologias de informação. Cada vez mais as diferentes partes do mundo têm 

interagido diminuindo barreiras geográficas e estreitando laços econômicos e 

sociais. 

Essa nova realidade trouxe a concepção de que existiam direitos não 

somente titularizados por todos os membros da comunidade internacional, mas que, 

também, por eles deveriam ser preservados como é o caso do meio ambiente e da 

paz. A ideia de que todos são responsáveis por uma vida mais saudável e pacífica 

no planeta foi o combustível para o nascimento dessa categoria de direitos. 

Por isso mesmo, são considerados direitos de titularidade difusa ou 

coletiva dotados de um alto grau de humanismo e universalidade. 

 

 

1.4.4  Quarta e quinta dimensões dos direitos fundamentais 

 

 

O fenômeno da globalização política, social e econômica, difusor de um 

neoliberalismo que faz crescer as desigualdades entre os diferentes Estados 

soberanos marca a necessidade de direitos voltados para o fortalecimento da 

soberania interna de cada país, sobretudo daqueles de economia frágil ou mesmo 

em desenvolvimento econômico.35 

As desigualdades sociais entre os homens, que deu vazão a uma nova 

gama de direitos fundamentais ditos de segunda dimensão, voltam a ser 

identificadas, desta vez, em relação aos países e suas economias. A dominação 

exercida por grandes potências internacionais e abrigada sob a justificativa da 

necessidade de abertura de mercado e livre negociação acarretou uma urgência na 

concepção de direitos tendentes a fortalecer as democracias nacionais. Surge, 

então, a noção de direitos fundamentais de quarta dimensão. 

Nas palavras de Paulo Bonavides: 
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O Brasil está sendo impelido para a utopia deste fim de século: a 
globalização do neoliberalismo, extraída da globalização econômica. O 
neoliberalismo cria, porém, mais problemas  do que intenta resolver. Sua 
filosofia do poder é negativa e se move, de certa maneira, rumo à 
dissolução do Estado nacional, afrouxando e debilitando os laços de 
soberania e, ao mesmo passo, doutrinando uma falsa despolitização da 
sociedade. 
A globalização política neoliberal caminha silenciosa, sem nenhuma 
referência de valores. Mas nem por isso deixa de fazer perceptível um 
designio de perpetuidade do status quo de dominação. Faz parte da 
estratégia mesma de formulação do futuro em proveito das hegemonias 
supranacionais já esboçadas no presente.

36
 

 

 

Com base nisso, referido autor desenvolveu a ideia de uma série de 

direitos ditos de quarta dimensão, concernentes à democracia (direta), informação e 

pluralismo capazes de legitimar a chamada globalização política, no sentido de 

fomentar um exercício ativo da cidadania. 

Por fim, finalizando o estudo da teoria das gerações ou dimensões dos 

direitos fundamentais, pelo menos no estreito espaço deste trabalho, uma vez que, 

hoje, já se fala em sexta e sétima gerações ou dimensões de direitos fundamentais, 

passa-se a análise da quinta dimensão desses direitos. 

A palavra chave e que deve nortear os passos de quem vai estudar essa 

dimensão de direitos é a paz. Com efeito, ela amparou-se na ideia da necessidade 

de se conceber os regramentos referentes à paz como normas jurídicas. Como 

exemplo desses regramentos tem-se a Declaração das Nações Unidas sobre a 

preparação das sociedades para viver em paz, a proclamação da OPANAL 

(Organização para Proscrição das Armas Nucleares na América Latina acerca da 

paz como direito do homem) e a Declaração do Direito dos Povos à Paz.37 

Esses documentos trazem a ideia de que a paz é indispensável à vida 

humana, sendo condição para o progresso de todas as nações em todo o globo. 

Possuindo como titulares todas as pessoas e Estados, isto é, a humanidade em 

geral, a paz pode ser vista tanto como direito individual como coletivo, gerando 
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efeitos internos e externos.38 

Dado o destaque ao direito à paz, sentiu-se a necessidade de alcançar 

maior força em sua proteção colocando-o em uma dimensão individualizada. Paulo 

Bonavides expõe que a dignidade jurídica da paz “unicamente se logra, em termos 

constitucionais, mediante a elevação autônoma e paradigmática da paz a direito da 

quinta geração.”39 

Observe-se que, a atividade de pensar em uma quarta e quinta dimensão 

de direitos fundamentais guarda uma preocupação premente com a eficácia e 

efetividade desses direitos. A democracia como farol da quarta dimensão oferece 

condições aos cidadãos, por meio de uma participação ativa nos rumos de seu país, 

para a completa eficácia e efetividade dos direitos conquistados com a concepção 

das três dimensões anteriores. 

Na mesma linha, a paz sendo retirada do lugar que ocupa na terceira 

dimensão para figurar sozinha em uma quinta dimensão, também denota a 

preocupação com a eficácia e efetividade desse direito. Ocorre que, compreender 

todas essas dimensões sob um olhar unicamente unidimensional pode colocar a 

perder todo o intento de eficácia e efetividade que se deseja conferir aos direitos 

fundamentais e, para impedir que isso ocorra, necessário se faz um olhar crítico 

sobre a teoria das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. 

 

 

1.5  Direitos fundamentais e a necessidade de construção de um modelo de tutela 
integral 
 

 

Como exposto anteriormente, o surgimento da teoria das gerações dos 

direitos fundamentais ocorreu com o objetivo didático pedagógico. Inegável a 

contribuição da teoria para o estudo dos direitos fundamentais, bem como para uma 

melhor visualização da evolução desses direitos ao longo da história. Prejudicial, no 
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entanto, têm sido seus efeitos para a normatividade, aplicabilidade e efetividade 

integral de todos os direitos fundamentais.40 

A teoria das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais tem 

contribuído para a falsa ideia de que os direitos fundamentais de primeira dimensão 

são mais importantes do que os direitos das demais dimensões, gerando uma 

desigualdade na tutela desses direitos.. 

Essa desigualdade ganha destaque quando analisada sob o ponto de 

vista da seara criminal. Em verdade, é antiga a batalha travada, no campo do 

Processo Penal, entre a tutela dos interesses individuais do acusado e a tutela dos 

interesses da sociedade lesada pela prática das condutas criminosas. 

Uma parte da doutrina entende que a preocupação com o direito à 

liberdade individual do acusado deve prevalecer em relação aos cuidados com os 

direitos sociais e coletivos da sociedade. Posicionando-se pela necessidade de 

tutela integral e equilibrada de todos os direitos fundamentais, apresentar-se-à, à 

seguir, uma série de argumentos que demonstram a necessidade de construção de 

um modelo de tutela integral de todos esses direitos. 

 

 

1.5.1  A coexistência entre os direitos fundamentais 

 

 

O primeiro argumento capaz de justificar a necessidade de construção de 

um modelo de tutela integral dos direitos fundamentais pode ser extraído do 

trabalho de autoria do juiz federal George Marmelstein Lima sobre a efetivação dos 
                                                 
40
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direitos econômicos, sociais e culturais. Para o autor, a teoria das gerações ou 

dimensões dos direitos fundamentais contribui para a falsa impressão de que uma 

geração é substituída na medida em que outra geração é concebida.41 

Etimologicamente o termo geração significa: 1. Ato de gerar. 2. O 

conjunto das funções ou fenômenos pelos quais um ser organizado produz outro 

semelhante. 3. Cada grau de filiação de pai a filho; posteridade, descendência.42 

Quando se toma o termo, por exemplo, em sua significação pertinente em níveis de 

parentesco, chega-se à conclusão que a geração dos filhos substituirá a geração 

dos pais, vindo esta a desaparecer em curto, médio ou longo prazo. 

O mesmo raciocínio não é possível quando o assunto são os direitos 

fundamentais. Com efeito, qual seria a finalidade do nascimento de determinado 

conjunto de direitos, geralmente fruto de lutas longas e desgastantes se, em 

seguida, um novo conjunto viesse substituir o anterior sem a preocupação de 

manter as conquistas já alcançadas? 

O surgimento de novas gerações ou dimensões de direitos deve guardar, 

necessariamente,  a ideia de coexistência e cumulatividade entre eles. Tomando-se 

como exemplo os direitos de primeira e segunda dimensão, compreende-se que os 

direitos civis e políticos não desapareceram com a concepção da existência de 

direitos econômicos, sociais e culturais, mas apenas houve uma maturação na 

atividade de proteção da dignidade da pessoa humana. 

Percebeu-se que, para se efetivar o direito à liberdade individual, era 

necessário conceber o homem inserido na sociedade, local onde desenvolve seus 

atributos pessoais. Afinal, como esclarece José Joaquim Gomes Canotilho: 

 

 

Ao lado desta concepção individualista dos direitos naturais, cedo se 
divisou outra linha – na senda dos ideólogos e dos “cientistas”, de Volney, 
Destut de Tracy e sobretudo de Condorcet – acentuadora da natureza de 
“troca” dos direitos no ãmbito da sociedade. Os direitos naturais 
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continuam a ser considerados como direitos individuais, pois, ao jeito 
do jusnaturalismo racionalista, o indivíduo pensante e actuante 
constitui o eixo nuclear do sistema social. Todavia, os direitos do 
homem são direitos do homem na sociedade, porque a sociedade é o 
estado normal e material do homem. Estamos a um passo da viragem 
“positivista”: os direitos naturais são constructa sociais  e não um dado; a 
segurança, a liberdade e a propriedade, embora de natureza 
irrenunciavelmente individual, emergem de convenções ou trocas sociais. A 
dimensão historicista também já espreita nesta perpectiva: os direitos 
naturais realizam-se historicamente através de convenções ou trocas 

sociais.(grifo nosso)
43

 

 

 

Isso significa que o indivíduo singularmente considerado necessita do 

reconhecimento de direitos que preservem essa sua individualidade, tais como o 

direito à vida e à liberdade, não podendo tais direitos desaparecerem com o 

surgimento de direitos ditos sociais, sob pena de impossibilidade mesmo do 

exercício destes últimos, uma vez que é no exercício do seu direito básico à vida e à 

liberdade, por exemplo, que o homem interage na sociedade. 

 

 

1.5.2  Atemporalidade dos direitos fundamentais 

 

 

A atemporalidade dos direitos fundamentais significa que não há, 

comprovadamente, uma sequência temporal entre o surgimento dos direitos 

fundamentais. George Marmelstein afirma que “A evolução dos direitos 

fundamentais não segue a linha descrita (liberdade? igualdade? fraternidade) em 

todas as situações. Nem sempre vieram os direitos da primeira geração para, 

somente depois, serem reconhecidos os direitos da segunda geração.”44 

Para o autor, a teoria das gerações dos direitos fundamentais carece de 

verdade histórica, bastando, para tanto, citar o exemplo do Brasil onde uma série de 

direitos sociais foi implementada antes da efetivação dos direitos civis e políticos. 

Na “Era Vargas”, durante o Estado Novo (1937-1945), direitos sociais como os 

trabalhistas e previdenciários podiam ser exercidos enquanto direitos como a 
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liberdade de imprensa, de reunião e associação eram fortemente reprimidos.45  

Desse modo, não há necessidade de falar-se que a preocupação com a 

efetivação de determinado direito é mais atual que o cuidado com a implementação 

de outro direito. Isso porque, não é incomum encontrarem-se países onde as 

desigualdades regionais permitem o cenário em que determinadas regiões estão 

avançadas nas pesquisas que envolvem os direitos ligados à genética e tecnologia, 

enquanto outras regiões sofrem com a escassez de recursos indispensáveis à 

sobrevivência, tais como àgua, alimentação, saneamento básico, entre outros.  

 

 

1.5.3 A indivisibilidade dos direitos fundamentais 

 

 

A indivisibilidade dos direitos fundamentais está diretamente ligada à 

identidade estrutural e interdependência que existe entre esses direitos. A 

implementação de um depende e contribui para a implementação do outro. 

Superada está, com a indivisibilidade dos direitos fundamentais, a ideia 

de que os direitos da primeira geração são direitos negativos e não onerosos e os 

direitos de segunda geração são direitos à prestação, positivos e onerosos. Para 

tanto, basta observar como “é difícil desvincular o direito à vida (1ª geração) do 

direito à saúde (2ª geração), à liberdade de expressão (1ª geração) do direito à 

educação (2ª geração)...”.46 

Para André Ramos Tavares, “mesmo os direitos de primeira dimensão 

exigem uma prestação positiva do Estado (apesar de caracterizarem-se, 

tecnicamente, como um “não intervir”).”47 Essa afirmativa leva à conclusão de que 

os direitos fundamentais devem ser analisados em todas as sua facetas, tanto como 

direitos negativos como quanto direitos positivos à prestação, sendo possível falar-

                                                 
45

 LIMA, George Marmelstein. Críticas à Teoria das Gerações (ou Dimensões) dos Direitos 
Fundamentais. Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 2, n. 3, 2004, p. 171-182, p. 174. 
46

 LIMA, George Marmelstein. Críticas à Teoria das Gerações (ou Dimensões) dos Direitos 
Fundamentais. Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 2, n. 3, 2004, p. 171-182, p. 177. 
47

 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 506. 



37 

 

se em uma “pluridimensionalidade de cada um dos direitos”.48 

Para exemplificar essa pluridimensionalidade, tome-se como exemplo o 

direito à propriedade em suas diferentes dimensões, destacando as diversas 

funções que esse direito pode exercer.  

Analisando o supracitado direito em relação à primeira dimensão, 

destaca-se sua natureza privada, baseada na proteção que lhe confere as regras do 

Código Civil Brasileiro (CCB); partindo para a compreensão da propriedade em sua 

dimensão social observe-se o art. 5º, XXIII da CF que contempla a função social da 

propriedade; por fim, encerrando a análise do direito à propriedade com base na 

terceira dimensão aborda a crescente preocupação com a função ambiental da 

propriedade.49 

Essa análise apresenta-se rica em significado. Dela pode-se inferir que 

sendo o direito à propriedade um direito que perpassa por todas as dimensões de 

direitos, a atividade de implementação e efetivação deste deverá, de igual modo, 

ser abrangente e completa, o que marca, ainda mais, seu caráter indivisível.  

Para efetivar o direito à propriedade considerando-o em relação à 

prmeira dimensão, será necessário um simples abster-se do Estado no sentido de 

não violar ou criar regras que permitam a sua violação. No entanto, para sua 

efetivação, enquanto direito de segunda e terceira dimensões, será necessária, por 

parte do poder estatal, uma conduta ativa como ocorre na desapropriação de terras 

improdutivas que não estão cumprindo sua função social (arts. 184 e 186, II da CF). 

 

 

1.5.4  As perspectivas subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais 

 

 

Analisados sob a perspectiva subjetiva, os direitos fundamentais teriam 

como única finalidade a limitação do poder estatal. Seriam considerados normas 
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destinadas a impedir a interferência do Estado no campo pessoal dos indivíduos. 

A concepção dos direitos fundamentais sob seu aspecto subjetivo resulta 

das conquistas alcançadas na época do Iluminismo, as quais lograram exaltar a 

figura do ser humano como sujeito de direitos oponíveis ao Estado, exigindo-lhe 

uma postura de abstenção, de não intervenção. 

Essa perspectiva corresponde ao status negativo de Jellinek, segundo o 

qual o indivíduo tem o direito de possuir um determinado espaço de liberdade, livre 

da ingerência dos poderes públicos, assim como possui o direito, também, à 

reparação pelas violações eventualmente praticadas.50   

Ao lado da concepção subjetiva dos direitos fundamentais, encontra-se a 

concepção objetiva que, longe de pretender superar a primeira, traz outros efeitos 

de igual importância, contribuindo para uma visão completa dos direitos 

fundamentais. Isso porque, a perspectiva objetiva traz uma atenção aos direitos 

sociais e coletivos, estabelecendo a exigência de um dever de proteção por parte do 

Estado. 

Com base nessa perspectiva, não é suficiente, para a tutela dos direitos 

fundamentais, que o poder público assuma uma postura unicamente negativa, mas 

imprescindível faz-se que se coloque na posição de promotor de direitos 

transcendendo a esfera individual para alcançar a proteção dos direitos 

fundamentais de toda a sociedade. 

É possível estabelecer um comparativo entre a perspectiva objetiva dos 

direitos fundamentais e o status positivo de Jellinek, pelo qual o indivíduo tem o 

direito de exigir que o Estado atue de modo positivo para a promoção e tutela de 

seus direitos. 

Por essa perspectiva, os direitos fundamentais assumem o caráter de 

direitos à prestação, exigindo do Estado não mais um abster-se, mas um agir no 

sentido de proporcionar uma igualdade material entre os homens. 

No que diz respeito ao objetivo de alcançar a tutela integral dos direitos 
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fundamentais na seara do Processo Penal, cita-se estudo realizado sobre a relação 

do Processo Penal com as perspectivas subjetiva e objetiva dos direitos 

fundamentais.51  

O autor faz uma análise do Processo Penal sob a perspectiva subjetiva e 

objetiva dos direitos fundamentais. Sob a perspectiva subjetiva, o Processo Penal 

seria visto, unicamente,  como instrumento de proteção do réu. Para o autor, os que 

se filiam a essa visão do Processo Penal, interpretam-no como um instrumento 

destinado à salvaguarda dos direitos fundamentais do réu por entendê-lo como 

parte mais frágil da lide.52 

O Processo Penal, visto sob a perspectiva subjetiva dos direitos 

fundamentais, privilegiaria a figura do acusado, assumindo a finalidade de 

“assegurar ao acusado a preservação de sua liberdade e a manutenção do seu 

estado de inocência, até o momento em que o Estado demonstre pelo órgão 

responsável, a necessidade de cercear  a liberdade”.53  

Analisado, porém, sob a perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, o 

Processo Penal teria, ao mesmo tempo, a função de limitar o poder punitivo do 

Estado e combater a prática das condutas criminosas, protegendo igualmente, o 

acusado, a vítima e a sociedade.54 

A interpretação do Processo Penal sob a dupla face dos direitos 

fundamentais (perspectiva subjetiva e perspectiva objetiva) contribuiria para a 

tomada de consciência de que não só o acusado é detentor de direitos 

fundamentais, mas também a vítima e a sociedade atingidas pelo crime são titulares 

desses direitos e. como tal, devem receber, por parte do Estado, a tutela merecida. 

Considerar, também, a existência de uma perspectiva objetiva dos 
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direitos fundamentais é primar pelo equilíbrio na tutela desses direitos, uma vez que 

“um processo penal afinado com as múltiplas perspectivas dos direitos 

fundamentais é um processo penal de proteção integral dos direitos fundamentais: 

proteção do indivíduo-réu e do indivíduo-vítima e sociedade”.55 

Desse modo, assim como a coexistência, a atemporalidade e a 

indivisibilidade dos direitos fundamentais são indicativos da necessidade de tutela 

integral desses direitos, a tomada de consciência de que os direitos fundamentais 

possuem uma dupla perspectiva também é argumento que vem reforçar essa 

necessidade, dando ensejo a esforços no sentido de se construir um modelo que 

possibilite a tutela integral e efetiva de todos os direitos fundamentais. 
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2 TEORIA DO GARANTISMO PENAL E A TUTELA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 

 

 

Neste capítulo, tratar-se-á da teoria do garantismo penal e de sua 

aplicação na tutela dos direitos fundamentais. Para tanto, será feito um estudo 

sobre as bases históricas do modelo jurídico garantista, seguindo-se da análise da 

teoria geral do garantismo jurídico e suas diversas acepções. 

Em seguida, realizar-se-á o estudo específico dos pilares da teoria do 

garantismo penal com destaque para aqueles relacionados especificamente à 

atividade processual. 

Por fim, abordar-se-á o tema da teoria do garantismo penal e sua 

aplicação na tutela dos direitos fundamentais, ocasião em que se apresentarão as 

correntes existentes acerca da interpretação que deve ser dada aos pilares do 

garantismo penal quando de sua atuação na tutela dos direitos fundamentais. 

 

 

2.1 Bases históricas do modelo jurídico garantista 

 

 

O declínio do Império Romano, que culminou no século V, e a 

propagação do cristianismo como doutrina religiosa hegemônica podem ser 

considerados os principais acontecimentos históricos que marcaram o início e 

desenvolvimento do período histórico denominado de Idade Média. Durante esse 

período, conforme Antonio Carlos Wolkmer, “as formas de saber e de verdade 

estavam expostas no Novo Testamento, nas Escrituras Sagradas e nos 

ensinamentos dos Padres da Igreja”.56 A doutrina católica influenciava todos os 

ramos do conhecimento, desde a ciência e filosofia até as áreas da política e do 

Direito.  
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As relações entre Igreja e Estado eram íntimas. As concepções cristãs 

sobre governo prestavam-se a fundamentar a legitimidade do poder estatal e a 

obediência e submissão do povo ao poder público eram alcançadas por meio da 

tese do Direito divino, pela qual os governantes estavam legitimados a exercer o 

poder por escolha divina. Essa relação entre Igreja e Estado obrigava os indivíduos 

a conviverem e obedecerem a duas espécies de poder, o espiritual (Igreja, Papa e 

bispos) e o temporal (Estado, Imperador e reis).57 

A estrutura híbrida de poder gerou, igualmente, uma estrutura híbrida de 

ilícito. As violações às regras, arbitrariamente impostas, nesse período de tempo, 

eram consideradas ofensas civis e eclesiásticas, tendo como sujeitos passivos, 

respectivamente, o Príncipe e Deus (crimes de lesa-majestade divina).58 

O Estado estava organizado em uma estrutura autoritária e baseada em 

juízos divinos. Os delitos eram considerados como uma afronta às divindades e, por 

essa razão, deveriam ser punidos com especial rigor. A pena aplicada não guardava 

a menor proporção com a infração cometida, atingindo, na totalidade das vezes, a 

própria vida do transgressor.  A finalidade da pena, à época, era a de desagravar a 

divindade e purificar a alma do criminoso.59 

Durante os julgamentos, muitas eram as espécies de provas. Havia a 

prova do arroz (fazer a pessoa engolir uma certa quantidade de arroz cru após uma 

declaração, uma vez que se acreditava que, se ela estivesse mentindo, não 

conseguiria engolir o alimento); provas das bebidas amargas (submetia-se a mulher 

acusada de adultério a  ingerir bebidas fortes e amargas, devendo manter sua 

fisionomia natural, sob pena de ser considerada culpada); prova das serpentes (o 

indivíduo era colocado entre serpentes, e, se fosse picado, era considerado 

culpado); prova do cadáver (colocava-se o corpo da vítima frente ao acusado, sendo 

este considerado culpado se do cadáver começasse a correr sangue novamente).60 
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Dessa forma, com base na mescla dos poderes políticos (soberano) e 

religiosos (Igreja) e na pouca preocupação com a busca pela verdade, surge a 

Santa Inquisição como um instrumento de discriminação e crueldades, que 

legitimava suas ações no poder de Deus. Utilizou-se o nome d’Ele para praticar a 

discriminação, a tortura, a segregação, bem como uma série de assassinatos e 

prisões. 

De acordo com Fernando de Almeida Pedroso, o Santo Ofício ou 

Inquisição constituía-se em “um tribunal religioso, competente para o julgamento 

das heresias religiosas ou crimes contra a fé cristã”.61 Não era permitida a defesa do 

réu em seus julgamentos, pois acreditava-se que “ se o imputado era inocente, não 

precisava de defensor e, se culpado, era indigno de defesa”.62 

Vigia o processo inquisitivo, secreto e unilateral no qual o juiz acumulava 

as funções de acusar, defender e julgar com predomínio da violência e do 

autoritarismo. A finalidade não era a busca da verdade real, mas a punição do 

acusado que era submetido a torturas junto às testemunhas que não atendiam aos 

objetivos da Inquisição. 

Sendo anteriormente utilizado para a apuração das heresias e crimes 

contra a fé religiosa, o Santo Ofício passou a julgar todos os tipos de delitos, dando 

lugar a um dos sistemas processuais de maior duração em todos os tempos: o 

sistema inquisitivo. Tal sistema não atribuía ao réu nenhuma espécie de direito ou 

garantia, havendo predominância das presunções juris et de jure, que impediam 

qualquer defesa por parte do réu.63 

Na tentativa de se insurgir contra um Direito Penal baseado em estruturas 

totalitárias de poder e aplicado sem nenhuma base jurídico-científica, surge o 

período humanitário propagado pela Revolução Francesa, no século XVIII, e seus 

ideais iluministas. Nesse período, são concebidas ideias como a necessidade de se 

estabelecer penas proporcionais, de caráter não mais exclusivamente punitivo, mas 
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também preventivo-geral.  

A influência religiosa foi cedendo espaço ao uso da razão. O quadro de 

terror e inquisitorialidade começa a mudar com o processo de secularização, 

entendido como o processo de separação entre a cultura eclesiástica e as demais 

doutrinas filosóficas. O referido processo marca a cisão entre os campos da moral 

religiosa e do direito. Abandona-se a antiga visão teocêntrica em privilégio de um 

antropocentrismo, com a produção de todo o conhecimento baseado na razão 

humana.64 

Surge o sistema acusatório caracterizado pela tripartição das funções de 

acusar, defender e julgar e a figura do juiz como julgador imparcial responsável pela 

condução do processo rumo à realização da justiça com a participação igualitária 

das partes. Tem início uma vasta produção teórica difusora de práticas fundadas na 

racionalidade e em ideais humanitários. 

A obra do Marquês de Beccaria, intitulada “Dos Delitos e das Penas”, 

pode ser citada como exemplo de uma dessas produções, marcando o início do 

Direito Penal moderno. O autor defendia o fim das crueldades até então cometidas 

e a aplicação da pena não mais como vingança, mas, principalmente, como forma 

de prevenir delitos futuros. Pregava que a segurança social seria melhor preservada 

se os membros da sociedade tivessem na pena um castigo certo e eficaz, em vez 

de cruel e desumano.65 

A partir daí, começam a ser construídas as bases para a formulação do 

modelo jurídico garantista. Os sistemas de direito e responsabilidade penal passam 

a obedecer a limites no processamento e aplicação das penas, sendo estabelecidas 

algumas condições restritivas do arbítrio legislativo e do erro judiciário: pena, delito, 

lei, necessidade, ofensa, conduta, culpabilidade, juízo, acusação, prova, defesa.66 

O garantismo mostra-se, assim, como um sistema de valores, utilizado 

como parâmetro de legitimidade e limitação do poder punitivo estatal que, embora 
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tenha seu nascedouro diretamente relacionado à esfera penal, evoluiu para alcançar 

status de teoria geral do Direito. 

 

 

2.2 Teoria geral do garantismo jurídico: diversas acepções do termo 

 

 

Como visto acima, as bases para a formulação do pensamento garantista 

foram firmadas a partir da filosofia iluminista, que elevou a razão ao patamar de 

mecanismo contra a barbárie dos regimes autoritários. Contemporânea de um 

modelo de Estado que desrespeitava os direitos fundamentais, principalmente os 

individuais, a teoria garantista ganha relevo com as reflexões de Luigi Ferrajoli, um 

dos expoentes do movimento da jurisprudência alternativa nascido na Itália nos 

anos 1970 e formado por juízes do grupo Magistratura Democrática, cujas ideias 

propugnavam a aplicação do Direito pautada pelas normas constitucionais como 

forma de atacar a tese de que o juiz deveria se submeter cegamente à lei. 

Nessa esteira, a teoria garantista de Ferrajoli propõe basicamente uma 

revisão da teoria da validade estabelecendo a diferença entre validade material e 

validade formal (vigência) - no que se contrapõe às teorias clássicas da validade -, a 

superação do caráter meramente formal da democracia, a sujeição do juiz 

condicionada aos aspectos formais e substanciais da lei e o desenvolvimento de 

uma visão crítica do Direito.67 Baseado nesses ideais e na tentativa de formulação 

de uma teoria geral do garantismo, ainda que realizada a partir da análise do 

garantismo penal, Ferrajoli estabelece três acepções para o termo “garantismo”68.  

A primeira o define como um modelo normativo de direito estruturado no 

princípio da estrita legalidade e criador de um sistema de proteção do Direito 

eminentemente negativo no sentido de obstar o excesso de poder estatal. 

A segunda compreende o garantismo como uma teoria explicativa dos 
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conceitos de validade, vigência e efetividade da norma jurídica, a partir de seus 

aspectos formais e materiais, frisando a separação entre as categorias do “ser” e do 

“dever ser”.  

E, finalmente, a terceira o identifica como filosofia política caracterizada 

pela distinção entre o ponto de vista externo e ético-político e o ponto de vista 

interno ou jurídico na valoração do ordenamento, assim como pela distinção entre 

direito e moral, validade e justiça. 

No que se refere ao estabelecimento da diferença entre validade formal e 

validade material, Hans Kelsen pode ser citado como o principal expoente das 

concepções tradicionais dessas categorias. Para o autor, não há distinção entre 

validade material e validade formal.   

A estrutura escalonada das normas seria o único fator que definiria sua 

validade, isto é, a única condição para que uma norma fosse considerada válida 

seria o fato de ela decorrer de outra hierarquicamente superior. Segundo o autor, a 

validade das normas “é determinada apenas pela ordem à qual elas pertencem. 

Elas permanecem válidas na medida em que não tenham sido invalidadas da 

maneira que a própria ordem jurídica determina”.69  

Ao contrário, nas concepções garantistas defendidas por Luigi Ferrajoli70 

e José Luis Serrano71, validade não se confunde com vigência. Conforme esses 

autores, vigência seria sinônimo de validade formal, caracterizando-se pela 

observância do procedimento e das regras de competência no processo de 

elaboração das normas. Tratar-se-ia de um conceito relacionado à existência formal 
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da norma no mundo jurídico.  Ao passo que a validade seria o mesmo que validade 

material, caracterizando-se pela observância, no processo de formação da norma, 

dos princípios e valores fundamentais previstos no ordenamento constitucional de 

determinado Estado, dos quais são exemplos a dignidade da pessoa humana, a 

liberdade, a igualdade, entre outros.  

No que concerne à separação entre os conceitos de democracia formal 

ou política e democracia substancial como proposta da teoria geral do garantismo, 

tem-se que a primeira refere-se a quem são os legitimados para tomarem as 

decisões e de que forma essas decisões serão tomadas. Remete-se, portanto, à 

legitimidade e ao procedimento. 

Já a democracia substancial estabelece limites ao que pode ou não ser 

decidido. Trata-se dos limites substanciais previstos no ordenamento constitucional, 

citando-se como exemplo, novamente, a dignidade da pessoa humana, a igualdade 

e a liberdade. 

Assim, a teoria geral do garantismo consistiria em uma teoria 

fundamentada no respeito à dignidade da pessoa humana e de seus direitos 

fundamentais, com o objetivo de oferecer instrumentos capazes de limitar o poder 

estatal. Ela se apresenta como corolário da teoria garantista penal, tendo como 

pressuposto epistemológico a centralidade da pessoa e o caráter instrumental do 

Estado.72 

Destarte, essa teoria pode ser utilizada para medir o grau de legitimidade 

de determinado Estado, uma vez que “propõe um modelo ideal de Estado de Direito, 

ao qual os diversos Estados Reais de Direito devem aproximar-se, sob pena de 

deslegitimação”.73 

Diretamente ligado aos conceitos de democracia e de direitos 

fundamentais, o garantismo busca estabelecer parâmetros substanciais de proteção 

desses institutos74, na medida em que determina a sujeição formal e material de 
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quaisquer práticas jurídicas – consideradas desde a elaboração de uma norma 

jurídica até a aplicação de sanções decorrentes de sua violação – aos preceitos 

estabelecidos na Constituição. 

Em que pese a ideia do garantismo ser frequentemente vinculada ao 

Direito Penal, a esse ramo do direito não se restringe, podendo ser aplicada em 

qualquer esfera da Ciência Jurídica, alcançando status de Teoria Geral do Direito75. 

É o que ocorre, por exemplo, com o Direito do Trabalho. O estabelecimento de 

garantias constitucionais de proteção ao trabalho é nítida manifestação do 

garantismo jurídico.76 O modelo constitucional brasileiro é eminentemente garantista 

no que se refere à tutela dos direitos trabalhistas (art. 7º, CF). 

É possível identificar, também, o garantismo jurídico como traço 

característico do Direito Tributário, pelas garantias asseguradas aos contribuintes e 

previstas no art. 150 da CF, tais como as que asseguram que não haverá a 

instituição ou o aumento de tributo senão por meio de lei (princípio da legalidade), 

as que garantem que não haverá cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro 

em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou (princípio da 

anterioridade tributária) ou, ainda, as que garantem tratamento uniforme, pela 

entidade tributária, de todos que se encontrem nas mesmas condições (princípio da 

isonomia tributária). 

Como se observa, o garantismo é conceito que se coaduna com o pleno 

respeito aos direitos e garantias fundamentais e estará presente sempre que se 

tratar de um Estado de Direito Constitucional caracterizado pela absoluta 

compatibilidade entre as normas de hierarquia inferior e os preceitos constitucionais 

fundados no respeito à dignidade da pessoa humana, como é o caso do Brasil. 

Assim é que o estudo dos pilares do garantismo deve ser realizado com a ideia de 

tutela integral de todos os direitos fundamentais. 
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2.3 Os pilares da teoria do garantismo penal 

 

 

Nada obstante a amplitude do alcance da teoria geral do garantismo, 

assim como do fato de Ferrajoli dedicar-se à formulação dessa teoria, é inegável 

admitir que a abordagem do tema pelo jurista italiano abrange, predominantemente, 

a aplicação do garantismo na seara penal, razão pela qual passa-se a analisá-la sob 

esse aspecto. 

Os chamados pilares da teoria garantista têm o objetivo de responder às 

indagações de “quando e como punir?” relativas à aplicação da lei penal; de 

“quando e como proibir?”, concernentes ao tema da tipicidade das condutas 

penalmente relevantes; e de “quando e como julgar?”, intrinsecamente ligada à 

atividade processual. 

Assim, apresentam-se como pilares fundamentais do garantismo penal: 

1) princípio da retributividade ou da sequenciabilidade em relação ao delito 

consubstanciado na regra “nulla poena sine crimine”, que determina que não deve 

haver pena sem crime anterior que a justifique; 2) princípio da legalidade, nos 

sentidos lato e estrito, expresso na regra “nullum crime sine lege”, isto é, não há 

crime sem lei anterior que o defina; 3) princípio da necessidade ou economia do 

Direito Penal, manifestado pelo comando “nulla lex poenalis sine necessitate” e 

indicativo de que o Direito Penal constitui a “ultima ratio” do ordenamento jurídico; 4) 

princípio da lesividade ou da ofensividade do evento (“nulla necessitas sine injuria”), 

condicionando a atuação do Direito Penal à existência de lesão ou perigo de lesão a 

um bem juridicamente tutelado; 5) princípio da materialidade ou exterioridade da 

ação (“nulla injuria sine actione”), que exige a existência de ação ou omissão 

penalmente relevantes para a repressão da conduta; 6) princípio da culpabilidade ou 

da responsabilidade pessoal (“nulla actio sine culpa”), ou seja, não há 

responsabilização sem comprovação de culpa ou dolo; 7) princípio da 

jurisdicionariedade no sentido lato e no sentido estrito (“nulla actio sine judicio”), 

designando que não há aplicação de pena senão pela autoridade competente; 8) 

princípio acusatório ou da separação entre juiz e acusação (“nullum judicio sine 

acusatione”) apresentando-se como expressão do princípio da obrigatoriedade da 
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ação penal; 9) princípio do ônus da prova ou da verificação (“nulla accusatione sine 

probatione”), isto é, a acusação tem o ônus de provar a responsabilidade do 

acusado que goza do estado de inocência até que o contrário seja provado; e 10) 

princípio do contraditório ou da defesa ou da falseabilidade (“nulla probatio sine 

defensione’) indicativo do direito que o réu tem de ter ciência da acusação e de 

sobre ela se manifestar por todos os meios de prova admitidos em direito.77 

Neste momento, é necessário o corte metodológico para se estudar 

especificamente os pilares da teoria garantista relacionados à atividade processual. 

Isso porque, as principais críticas à teoria do garantismo penal se referem ao uso 

abusivo das garantias voltadas a responder a pergunta de quando e como julgar, e 

que, como se verá adiante, correspondem ao devido processo legal. 

 

 

2.4 Como julgar: os pilares da teoria garantista e a atividade processual 

 

 

Com efeito, de todos esses princípios, quatro estão diretamente ligados 

ao processo na tentativa de responder a pergunta de “como e quando julgar”. São 

eles: princípio da jurisdicionariedade no sentido lato e no sentido estrito, princípio 

acusatório ou da separação entre juiz e acusação, princípio do ônus da prova ou da 

verificação e princípio do contraditório ou da defesa ou da falseabilidade.  

De acordo com Sylvia Helena de Figueiredo Steiner, os princípios 

supracitados decorrem do “axioma nulla actio sine culpa, entendido como o da 

culpabilidade ou responsabilidade pessoal”.78 Isso porque, sendo indispensável a 

comprovação de culpa ou dolo para a responsabilização penal, aquela não pode se 

dar senão mediante o estabelecimento de uma série de garantias processuais. 

Tratando de maneira pormenorizada sobre cada um dos pilares 

garantistas referentes à atividade processual, tem-se que o princípio da 
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jurisdicionariedade expressa a obrigatoriedade de sujeição à jurisdição. No sentido 

lato determina que o juízo é uma exigência do direito material penal, tendo em vista 

a impossibilidade de se conceber a existência de pena, crime, lei penal, ofensa, 

ação ou mesmo culpa sem a existência de um processo. No que se refere ao 

sentido estrito, expressa a exigência do direito processual penal, na medida em que 

não concebe a existência de processo sem acusação, prova e defesa.79   

De acordo com Ferrajoli, o princípio da jurisdicionariedade foi 

contemplado pela primeira vez no art. 39 da Magna Carta inglesa de 121580 e 

abrange três fundamentos garantistas: habeas corpus, reserva de jurisdição em 

matéria penal e presunção de inocência.81 

Disso conclui-se que o princípio da jurisdicionariedade no sentido lato e 

no sentido estrito pode ser identificado com um velho conhecido princípio 

constitucional processual, qual seja, o devido processo legal (“due process of law”). 

O segundo pilar garantista de conotação processual é o princípio 

acusatório ou da separação entre juiz e acusação. Aqui, cuida-se da obrigatoriedade 

de separação entre juiz e acusação em uma latente manifestação da diferença entre 

sujeitos que exercem funções judicantes e sujeitos que exercem funções 

postulatórias82 com a constante preocupação com a imparcialidade dos primeiros, 

imparcialidade esta que se remete mais uma vez a um braço do devido processo 

legal: a garantia do juiz natural. 

O terceiro e quarto princípios da teoria garantista destinados a responder 

à indagação de quando e como julgar apresentam-se intrinsecamente ligados, haja 

vista que é por meio do processo que o acusado exerce seu direito de defesa contra 

a formulação acusatória contra si elaborada. Ferrajoli começa sua digressão sobre o 

princípio do ônus da prova traçando um paralelo entre sistema inquisitivo e sistema 
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acusatório.83 No primeiro, destaca que a verdade a ser buscada é absoluta, 

baseada em investigação isolada do juiz, marcada pela obscuridade e ausência do 

contraditório. Nesse modelo, não há espaço para falar-se em contrariedade entre as 

alegações, tampouco em ônus da prova da acusação. 

No sistema acusatório, todavia, com a busca senão de uma verdade 

relativa ou formal porque fundamentado em limites ao “jus puniendi” estatal, tem-se 

um palco propício para o embate entre acusação e defesa e, consequentemente, 

para a atribuição do ônus da prova a esta como expressão de princípio derivado 

também do devido processo penal: “a verdade material”. 

Por fim, tem-se o princípio do contraditório ou da defesa, definido por 

Ferrajoli como condição epistemológica da prova. Para o autor, “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...” 

Nisso, fundamenta-se a atividade de refutação e falsificação, por parte da defesa, 

das provas apresentadas pela acusação. A paridade de armas, a publicidade, a 

motivação das decisões judiciais e outros princípios do devido processo legal são 

indispensáveis para que o referido princípio tenha efetividade.84 

Assim, a respeito dos pilares da teoria garantista formulada por Luigi 

Ferrajoli e que têm relação imediata com o processo, não se pode extrair outra 

conclusão senão a de que o modelo garantista de direito e de responsabilidade 

penal desenvolvido pelo autor italiano, mais especificamente no que diz respeito às 

garantias processuais, identifica-se perfeitamente com o princípio do devido 

processo penal, entendido como a especificidade penal da garantia constitucional 

do devido processo.85   

O devido processo penal estabelece uma série de garantias a serem 

observadas durante a atividade processual destinada a solucionar as tensões entre 

o interesse de liberdade do acusado e o interesse punitivo do Estado. Entre essas 

                                                 
83

 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p. 487. 
84

 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p. 490. 
85

 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro. 3. 
ed.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 75. 



53 

 

garantias estão as que estabelecem o acesso à justiça criminal, o juiz natural, a 

plenitude da defesa, a publicidade dos atos processuais, entre outras. 

Observa-se, no entanto, atualmente, uma fragmentação da teoria 

garantista, notadamente no que diz respeito à aplicação das garantias processuais. 

Essa fragmentação consiste em um excesso na interpretação e aplicação das 

garantias do devido processo penal, que tem impedido a resolução desses conflitos 

de interesses com equilíbrio e eficiência. 

 

 

2.5 Teoria do garantismo penal e a tutela dos direitos fundamentais 
 

 

Violência, impunidade e Processo Penal são termos cada vez mais 

utilizados dentro do mesmo contexto. A maior relação entre eles tem sido atribuída à 

aplicação de interpretações equivocadas da teoria garantista proposta por Luigi 

Ferrajoli e dirigidas, mais especificamente, ao Direito e Processo Penal. O uso 

abusivo e a interpretação distorcida dos pilares garantistas têm sido apontados 

como fatores decisivos no aumento da violência e impunidade.86 

Nomeadamente no que se refere ao Processo Penal, tem-se observado o 

fenômeno da fragmentação do garantismo penal que, por essa razão, passou a ser 

denominado pela doutrina de garantismo hiperbólico monocular87. Diz-se 

hiperbólico, pois tem causado a tutela desproporcional dos direitos individuais dos 

cidadãos objeto de persecução penal; e monocular, por considerar apenas esses 

direitos em detrimento dos direitos fundamentais sociais, com destaque para o 

direito à segurança pública, que é dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos os cidadãos (art. 144, caput, CF). 

A consequência disso é a crescente sensação de impunidade e 
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descrença na realização da justiça. Enquanto alguns lançam mão desses 

postulados com o único objetivo de manipular o processo em razão da escassez de 

elementos fáticos que corroborem suas alegações, a aplicação do direito material 

penal é cada vez mais morosa, impossibilitando a eficiência na prestação da função 

jurisdicional do Estado.88 

Sobre a questão, existem posições divergentes. Há quem afirme que os 

direitos do acusado devem, sim, ter total primazia em relação aos interesses da 

vítima e da sociedade. Em sentido diametralmente oposto, colocam-se os que 

consideram perfeitamente possível, e, por que não, absolutamente necessário, 

assegurar, ao mesmo tempo, a tutela dos direitos fundamentais do acusado, da 

vítima e da sociedade lesadas pela prática das condutas criminosas. 

Como exemplo dos que partilham o entendimento de que o garantismo é 

teoria voltada principalmente para a tutela dos direitos fundamentais do acusado, 

encontra-se Salo de Carvalho. O autor defende que: 

 

 

O paradigma garantista assume como única justificativa do direito penal a 
sua função de lei do mais fraco, em alternativa à lei do mais forte que 
vigoraria na sua ausência: não, portanto, genericamente, à defesa da 
sociedade, mas à defesa do mais fraco, que no momento do crime é a 
parte ofendida, no momento do processo o réu, e no momento da execução 
penal o condenado.

89
 

 

 

Esse entendimento estaria fundamentado no fato de o sistema garantista 

ter sido concebido sob a barbárie do modelo jurídico inquisitorial, de forma a munir 

os cidadãos de um conjunto mínimo de instrumentos contra os abusos cometidos 

pelo Estado. De acordo com essa interpretação, o garantismo teria como única 

finalidade o ideal de servir de instrumento de proteção dos direitos individuais do 

acusado perante o poder punitivo estatal. 

Na mesma linha, Amílton Bueno de Carvalho afirma que: 
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A lei – desde meu ponto de vista – diz necessariamente com limite. É, 
sempre e sempre (eticamente considerada) sua própria razão de ser: limite 
ao poder desmensurado. Em outras palavras: a lei é limite à dominação do 
mais forte. Num primeiro momento, ela é limite a mim mesmo, ou seja, é 

limite interno ao próprio indivíduo ...  Num segundo momento, a lei diz com 
limite ao outro frente a mim. É a proteção que o “eu” tem que outro não me 
“destruirá”. É a proteção que o pai-lei me assegura: “vou ser agredido? O 
‘pai’ vai me socorrer”. O poder desmensurado do outro é contido: se ele, 
por si-mesmo, não me respeita, a lei deverá “impor” a condição de 
civilidade. Num terceiro momento, a lei diz com limite ao soberano: a 
contenção do poder do próprio Leviatã. Em outras palavras, o poder do pai-
Estado deve ser limitado. Ele, pai-Estado, não tem direito ao poder sem 
limite: o legislador não pode fazer tudo o que quer – aliás, é o que se tratou 
anteriormente ao buscar conter a legalidade abusiva através dos princípios 
gerais de direito.

90
 

 

 

Para o autor, a finalidade da lei é limitar o poder de dominação, 

constituindo-se um instrumento de proteção do mais fraco, não podendo em 

momento algum ser ultrapassada em prejuízo do débil, que, no Direito Penal é o 

acusado. Para ele, a concepção de que o Direito e Processo Penal devem, também, 

prestar-se à tutela dos interesses da vítima e da sociedade seria decorrente das 

ideias do movimento de “Lei e Ordem”, devendo ser excluída por completo.91  

Para Aury Lopes Júnior, “o objeto primordial da tutela no processo penal 

é a liberdade processual do imputado, o respeito a sua dignidade como pessoa, 

como efetivo sujeito no processo”.92 Nesses termos, o acusado deixa de ser visto 

como mero objeto do processo para assumir o status de verdadeiro sujeito de 

direitos que, por sua posição desvantajosa no jogo processual necessita de uma 

série de instrumentos para defender-se perante o aparato estatal. Mais uma vez, 

referindo-se ao Processo Penal, Aury Lopes Júnior defende que: 

 

 

Trata-se de limitação do poder e tutela do débil a ele submetido (réu, por 
evidente), cuja debilidade é estrutural (e estruturante do seu lugar). Essa 
debilidade sempre existirá e não tem absolutamente nenhuma relação com 
as condições econômicas ou sociopolíticas do imputado, senão que 
decorre do lugar em que ele é chamado a ocupar nas relações de poder 
estabelecidas no ritual judiciário (pois é ele o sujeito passivo, ou seja, 

                                                 
90

 CARVALHO, Amílton Bueno de. Lei, para que(m)? Revista da AJURIS, Porto Alegre, ano XXVI, n. 
82, p. 7-20,, jul., 2001, p. 13.  
91

 CARVALHO, Amílton Bueno de. Lei, para que(m)? Revista da AJURIS, Porto Alegre, ano XXVI, n. 
82, p. 7-20,, jul., 2001, p. 17. 
92

 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 5. ed. 
rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 1, p. 12. 



56 

 

aquele sobre quem recaem os diferentes constrangimentos e limitações 
impostos pelo poder estatal). Essa é a instrumentalidade constitucional 
que a nosso juízo funda sua existência.

93
 

 

 

Nesse caso, o Processo Penal não seria instrumento hábil à busca pela 

verdade real, tampouco se configuraria em instrumento destinado, também, a tutelar 

os interesses da vítima e da sociedade. Sua finalidade seria exclusivamente 

“garantística”, sendo as garantias constitucionais processuais destinadas 

unicamente à tutela dos interesses individuais do acusado. 

Assim entende Adauto Suanes: 

 

 

Bem vistas as coisas, quem tem necessidade do processo, porque tem um 
interesse pessoal ameaçado (o interesse de continuar a desfrutar da 
liberdade) é o suspeito. Ele é que necessita de recorrer ao Estado-Juiz 
para que essa ameaça a seu interesse, que ele reputa legítimo, não se 
concretize. É o Estado-Administração que está questionando e pondo em 
perigo essa pretensão à liberdade. Logo, há de se encarar o processo 
como actum trium personarum, porém sob a ótica de quem dele precisa, 
que é o titular do direito público à liberdade.

94
 

 

 

O autor argumenta que, tanto é verdade que o Processo Penal é posto 

com o objetivo de oferecer ao réu as garantias necessárias para a defesa de seus 

direitos que a ele se assegura o direito ao silêncio. Com efeito, se o objetivo do 

Processo Penal fosse a busca da verdade real, as declarações do acusado seriam 

indispensáveis à descoberta dessa verdade, não podendo este se furtar a contribuir 

com o alcance da finalidade da referida atividade processual.95 

De igual modo, se questionaria também a regra que proíbe a revisão 

criminal pro societate, uma vez que considerando a finalidade do Processo Penal 

como a de buscar a verdade real, surgindo novos fatos capazes de desvendar  essa 

verdade, não importaria se em benefício do réu ou da sociedade, o processo 
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deveria ser reaberto sob pena de não se alcançar o objetivo da prestação 

jurisdicional em seara criminal.96 

Com base nisso, o autor reitera que: 

 

 

Exatamente por ser isso tudo incompatível com algo que se possa chamar 
de busca da verdade real, há que se reconhecer que a finalidade do 
processo penal é, antes e acima de tudo, assegurar ao acusado a 
preservação de sua liberdade e a manutenção de seu estado de inocência 
até o momento em que o Estado demonstre pelo órgão incumbido disso, a 
necessidade de cecear-se aquela liberdade, seja pela ocorrência de fato 
grave ensejador de provimento cautelar a ser solicitado ao juiz, que o 
apreciará, seja em vista da comprovação cabal dos fatos e sua autoria.

97
 

 

 

Em que pese à clareza com que são expostas as opiniões apresentadas 

acima, bem como a força dos argumentos que lhes servem de base, identifica-se 

um grave problema prático que as consequências desses entendimentos têm 

trazido hodiernamente: a tutela ineficiente dos direitos fundamentais da vítima e da 

sociedade, diretamente lesadas pela prática das condutas criminosas. 

No capítulo anterior, demonstrou-se a necessidade de tutela integral de 

todos os direitos fundamentais, independentemente de serem classificados como de 

primeira ou segunda dimensão, isto é, independentemente de prestarem-se à tutela 

de interesses individuais, sociais ou coletivos. 

Dessa forma, uma interpretação equilibrada da teoria do garantismo 

penal, que, consequentemente, levará a uma concepção também equilibrada da 

finalidade do Processo Penal, é necessária para o objetivo que deve caracterizar um 

verdadeiro Estado de Direito Constitucional: a plena satisfação de todos os direitos 

fundamentais. 

Nesse sentido, Américo Bedê Júnior e Gustavo Senna, expõem que: 

 

                                                 
96

 SUANES, Adauto. Os fundamentos éticos do devido processo penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 143. 
97

 SUANES, Adauto. Os fundamentos éticos do devido processo penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 144. 

 



58 

 

A se continuar trabalhando com uma obediência cega em relação a alguns 
princípios e garantias processuais individuais, típicos de um pensamento 
de um Estado puramente liberal e individualista, haverá sério risco para a 
efetividade da justiça criminal, com comprometimento dos direitos sociais 
da coletividade. Logo, não há como não se admitir que tais princípios, em 
situações limites, possam ser afastados, pois a sua obediência sem 
concessões, de forma radical – tão comum entre os que se intitulam como 
os únicos garantistas -, acaba causando enorme impunidade, o que sem 
sombra de dúvida, configura um dos fatores que contribui para a atual 
“crise da justiça criminal”, e que no fundo acarreta uma ameaça ao Estado 
de Direito.

98
 

 

 

Para os autores, admitir que o Direito e Processo Penal possuem, 

também, a função de tutela dos direitos fundamentais sociais e coletivos não é 

manifestação de ideias autoritárias e difundidas por movimentos como o de “Lei e 

Ordem”. Eles lembram que: 

 

 ...  a Constituição Federal brasileira, como de resto a maioria das 
constituições dos países ocidentais, adotam um modelo de Estado 
Democrático de Direito, que também tutela os direitos fundamentais de 
segunda e terceira dimensão. Logo, modernamente, deve-se também 
trabalhar com a concepção de um garantismo positivo, que tutela de igual 
forma a segurança pública, enquanto direito fundamental de segunda 
dimensão, essencial para a garantia da qualidade de vida da população e, 
portanto, para a tutela da própria dignidade da pessoa humana.

99
 

 

 

Não se pode esquecer que o garantismo jurídico tem a dignidade da 

pessoa humana como valor central de seus pilares, devendo ser encarada não 

somente do ponto de vista individual, mas também social e coletivo. Os pilares do 

garantismo penal, que dizem diretamente com a atividade processual, como visto 

em tópico anterior, configuram o devido processo penal justo, que, exatamente por 

conter o qualificativo da justiça, não pode ter como única finalidade a tutela dos 

direitos fundamentais do acusado, tendo em vista que, também, vítima e sociedade 

são titulares de direitos fundamentais. 

A respeito do tema, Antonio Scarance Fernandes lembra que: 

Com a organização do Estado, definiram-se estruturas e órgãos dirigidos à 
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atuação eficaz do direito punitivo, prevendo-se, nos procedimentos, atos e 
fases destinados a assegurar a ação de tais órgãos. Por outro lado, forte 
movimento de reação ao excessivo fortalecimento da atuação do Estado no 
sistema criminal conseguiu que fossem afirmadas garantias essenciais para 
assegurar ao acusado meios para se defender e para proteger a sua 
liberdade, garantias estas que se formaram na longa evolução histórica do 
processo penal e que estão previstas nos ordenamentos como garantias do 
devido processo ou, segundo outras denominações, garantias do justo 
processo ou do processo equitable, mais especificamente garantias do 
devido processo penal, as quais, na atualidade, são apreciadas de uma 
perspectiva mais publicista do que individualista.

100
 

 

 

Com efeito, acredita-se que o período histórico em que surgiram as bases 

do modelo jurídico garantista é o principal responsável pelas ideias que defendem 

um garantismo penal eminentemente negativo, entendido como aquele destinado 

unicamente a limitar o poder punitivo do Estado. Os defensores dessa concepção 

de garantismo apegam-se ao fato de que os postulados garantistas foram 

concebidos para servir de instrumento de defesa dos réus que, à época do modelo 

jurídico totalitário, sofriam toda sorte de crueldades. 

Ocorre que esse fato não autoriza uma interpretação tão literal dos fatos 

históricos. É bem verdade que o sistema garantista caracteriza-se como sistema de 

contenção do poder punitivo estatal, de forma a legitimá-lo, submetendo-lhe o 

exercício a uma série de condições restritivas baseadas na racionalidade. Isso, 

porém, não significa que do autoritarismo estatal tenha-se passado a um 

autoritarismo individual do acusado. 

Nesse sentido,  Andrey Borges de Mendonça esclarece que: 

 

 

Como dissemos, ao lado das garantias do acusado, há outros bens 
jurídicos que devem ser protegidos e igualmente são merecedores de 
tutela. Não podemos “invisibilisar” esse outro aspecto, como muitas vezes 
se faz, desconsiderando parte da realidade. Em outras palavras, não se 
deve verificar o garantismo apenas no âmbito do indivíduo, fortalecendo-o 
de tal maneira a anular o outro aspecto, de modo a criar um 
hipergarantismo em detrimento dos demais interesses da sociedade. Não 
podemos falar, efetivamente de uma teoria do garantismo quando a 
liberdade do indivíduo seja exaltada em qualquer situação, em detrimento 
de todos os demais bens jurídicos assegurados na Constituição Federal e 
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nos demais Tratados Internacionais de Direitos Humanos, como a garantia 
da verdade, da eficiência, da celeridade, da segurança cidadã e, por 
corolário, do próprio princípio democrático.

101
 

 

 

Os pilares do garantismo penal foram concebidos com o objetivo de 

deixar a relação entre Estado e réu mais igual, e não, ainda mais desigual como 

defendem os propagadores do garantismo negativo, ainda que a desigualdade, 

agora, seja em benefício do réu. O objetivo era possibilitar aos acusados o exercício 

de resistência contra os poderes de persecução penal estatais.  

Contra a superioridade do Estado, representada por ser ele o detentor do 

direito de punir, foram concebidas garantias mínimas que permitissem ao acusado 

enfrentar esse poder em igualdade de condições. A finalidade, portanto, do 

garantismo penal, sobretudo no que se refere aos pilares diretamente ligados à 

atividade processual, era a de proporcionar o equilíbrio entre os interesses 

individuais do acusado e a atuação do sistema persecutório estatal destinado à 

obtenção da segurança social. 

Selma Pereira de Santana defende que na relação entre os ideais de 

garantia e funcionalidade não há uma ideia de exclusão, mas de complementação: 

 

 

Não nos encontramos, assim, diante de uma hipótese de opção excludente. 
Ficou demonstrado que se trata de uma complementação entre o vetor 
garantia e aquele da finalidade político criminal para uma maior 
funcionalidade do sistema. Tudo orienta a reafirmar a possibilidade de 
enquadramento sistêmico do processo penal e a admissibilidade da sua 

orientação político-criminal.
102

 

 

 
Para a autora, “tem-se mostrado, como alternativa idônea, uma 

reconstrução do processo penal em termos de política criminal, com vistas a 

preservar sua natureza garantística sem obstaculizar a viabilidade do sistema penal 
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com vistas a uma maior eficiência ou funcionalidade”.103  

O próprio Luigi Ferrajoli, analisando o futuro dos direitos fundamentais, 

afirma que: 

 

 

El constitucionalismo democrático, en efecto, no es sólo una conquista y 
una herencia del passado, talvez la herencia más importante de nuestro 
siglo. Es también, y sobre todo, un programa para el futuro. En un doble 
sentido. En primer lugar, en el sentido de que los derechos fundamentales 
sancionados en las cartas constitucionales, tanto estatales como 
internacionales, deben ser garantizados y especificamente satisfechos. El 
garantismo, en este aspecto, es la otra cara del constitucionalismo, y 
consiste en el conjunto de técnicas idóneas para assegurar el máximo 
grado de efectividad a los derechos constitucionalmente reconocidos. 
Y en el sentido, en segundo lugar, de que el paradigma da democracia 
constitucional es todavia un paradigma embrionário, que puede y debe ser 
extendido en una triple dirección: 1) ante todo, en garantía de todos los 
derechos, no sólo de los derechos de liberdad sino también de los 
derechos sociales; 2) en segundo lugar, frente a todos los poderes, no sólo 
de los poderes públicos sino también los privados, tanto nacionales como 
transnacionales; 3) en tercer lugar, a todos los niveles, no sólo del derecho 
estatal, sino también del internacional. (grifo nosso).

104
 

 

 

Como a outra face do constitucionalismo, o garantismo constitui uma 

grande conquista da sociedade. Para manter-se fiel à finalidade de assegurar a 

máxima efetividade aos direitos fundamentais, no entanto, deve expandir-se, no 

sentido de que essa máxima efetividade alcance todos os direitos fundamentais.  

Não obstante admitir que o paradigma garantista nasceu em virtude da 

necessidade de se tutelar os direitos de liberdade, o autor italiano defende que são 

indispensáveis três expansões para esse paradigma. 

 

 

Se trata de tres expansiones, todas igualmente exigidas por la lógica 
misma del paradigma garantista y constitucional que nos ha legado la 
tradición histórica. Este paradigma, como sabemos, nació para tutelar los 
derechos de liberdad, fue concebido como un sistema de limites sólo frente 
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a los poderes públicos y no frente a los económicos y privados que la 
tradición liberal confundió con los derechos de liberdad, y ha permanecido 
anclado a los confines del estado nación. El futuro del constitucionalismo 
jurídico, y con él de la democracia, se encuentra, por el contrario, 
encomendado a una triple articulación y evolución: hacia un 
constitucionalismo social, sumado al liberal, hacia un constitucionalismo de 
derecho privado, sumado al de derecho público; y hacia un 
constitucionalismo internacional, sumado al estatal.
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A interpretação mais adequada, portanto, do garantismo penal é a que 

prima pelo equilíbrio na tutela dos direitos fundamentais do acusado, da vítima e da 

sociedade que desejam ver devidamente apuradas e punidas as práticas de 

infrações penais na esperança de que os indivíduos se sintam, no mínimo, menos 

confortáveis para praticarem novas infrações pela certeza da ineficiência dos órgãos 

responsáveis pela persecução penal. 

Com essa interpretação, quer-se evitar concepções extremadas como as 

que balizam o movimento do Direito Penal do Inimigo e o movimento de Lei e 

Ordem, bem como as que fundamentam ideias abolicionistas ou hipergarantistas. 

Ainda que não seja tarefa fácil alcançar esse equilíbrio, seja pela dificuldade de 

traduzi-lo nos textos legais, seja pela dificuldade mesmo de visualizá-lo nos casos 

concretos, é necessário tê-lo como “uma meta, uma diretriz, que deve nortear o 

processo penal, fazendo com que ele, no movimento pendular da história, não se 

distancie do ponto médio entre a proteção à liberdade e a segurança da 

sociedade”.106 

Esse equilíbrio, no entanto, só poderá ser alcançado com a aplicação do 

garantismo penal integral, que exige a proteção integral e equânime de todos os 

direitos fundamentais, o que somente será atingido com a aplicação do princípio da 

proporcionalidade, que, juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana 

e o princípio do devido processo penal constituem os vetores axiológicos do 

processo penal107. 
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3 DEFESA TÉCNICA EFETIVA E EFICIÊNCIA NO PROCESSO PENAL: 
CAMINHOS PARA UMA TUTELA INTEGRAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Devidamente demonstradas a necessidade de tutela integral de todos os 

direitos fundamentais, bem como o fato de que a teoria do garantismo penal deve 

ser interpretada e aplicada de forma a alcançar esse objetivo, mister investigar 

como obter essa tutela integral especificamente na seara criminal, o que se faz por 

meio do estudo da relação entre a tutela dos direitos fundamentais do acusado por 

meio do exercício da defesa técnica efetiva e a eficiência no Processo Penal. 

Neste capítulo, cuidar-se-á do referido estudo, tratando, inicialmente, da 

elaboração de um conceito de defesa técnica efetiva que passará pela abordagem 

da natureza jurídica da defesa, das espécies de defesa e da defesa técnica efetiva 

como imperativo do devido processo penal.  

Em seguida, proceder-se-á a investigação do conceito de eficiência no 

Processo Penal, valendo-se do estudo da eficiência como princípio constitucional da 

Administração Pública e de sua relação com o tempo e os princípios da razoável 

duração do processo e da proporcionalidade. 

Por fim, da relação entre esses dois conceitos, analisar-se-á quais os 

caminhos para a obtenção de uma tutela integral dos direitos fundamentais no 

âmbito do Processo Penal. 

 

 

3.1 Elaborando um conceito de defesa técnica efetiva 

3.1.1 A natureza jurídica da defesa 

 

 

A identificação da natureza jurídica de determinado instituto torna-se 

fundamental para que se confira a ele o melhor tratamento a fim de proporcionar-lhe 

a máxima efetividade. Isso porque, a natureza jurídica expressa a essência do 

instituto, permitindo ao intérprete definir quais princípios e regras devem ser 

utilizados nessa atividade interpretativa. 
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A identificação da natureza jurídica da defesa, no entanto, não tem se 

mostrado tarefa fácil, tendo em vista a diversidade de opiniões que permeiam o 

tema. As dúvidas direcionam-se a saber se a defesa constitui princípio, direito ou 

garantia.  

De acordo com Fernando de Almeida Pedroso, assim como ocorre com o 

direito de ação, “erige-se a defesa como direito público, subjetivo, autônomo e 

abstrato”.108  

Diz-se público, pois tem como objetivo a prestação da tutela jurisdicional; 

subjetivo, uma vez que, com exceção da defesa técnica, representa uma faculdade 

para o autor; autônomo, pois independe de que seu direito seja ou não reconhecido 

em juízo e, finalmente, abstrato, pelas mesmas razões que fundamentam sua 

autonomia.109 

Para Jessé Torres Pereira Junior: “o direito à defesa, anverso do direito 

de ação, emana da personalidade, decorre da dignidade da pessoa humana, e há 

de ter o seu exercício garantido sempre e imediatamente”.110 

O autor segue afirmando que o direito à defesa está inserido na categoria 

de direito substancial e é garantido por meio do processo administrativo e judicial. 

Para ele, o processo é que se configura no instrumento e garantia do direito à 

defesa, “daí a nulidade que se deve cominar ao ato administrativo que suprime 

direitos do administrado sem assegurar-lhe defesa em processo regular”.111 

Para José Frederico Marques, “O direito de defesa apresenta os 

caracteres genéricos do direito de ação: é abstrato, autônomo e instrumental,, 

integrando as categorias dos direitos processuais subjetivos”.112 

Para esse autor, não há diferenças estruturais em relação ao direito de 
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defesa e ao direito de ação, uma vez que vários dos atos processuais 

desenvolvidos no curso do processo podem ser praticados tanto pelo titular da ação 

penal quanto pelo réu (pedido de provas, interposição de recursos, alegações finais, 

dentre outros).113 

Antônio Scarance Fernandes ensina que “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”.114  

Não obstante ao reconhecimento de que a defesa é um direito, o autor 

também lhe atribui a natureza de garantia. Para ele, a defesa apresenta-se como 

direito quando analisada sob o prisma individual do acusado, tomando, porém, 

status de garantia quando vista sob o enfoque do direito público, ocasião em que 

serve como elemento de legitimação da função jurisdicional do Estado, constituindo, 

ao mesmo tempo, garantia da pessoa acusada e da sociedade.115 

Posicionando-se, também, pela natureza híbrida da defesa Berenice 

Maria Gianella afirma que “a defesa pode ser vista quer como um direito, quer como 

princípio ou como garantia”.116  

Dentre os argumentos trazidos para fundamentar a ideia de que a defesa 

é um direito, a autora traz aquele que a considera como conceito oposto e 

complementar ao de acusação. Dessa forma, tendo a defesa a finalidade de opor-se 

à acão assumiria a mesma natureza jurídica do instituto ao qual pretende se opor. 

Ela defende que “Se a ação implica o direito a uma tutela jurídica, a defesa também 

pode ser assim entendida, em uma perspectiva contrária, como similar direito a esta 

mesma tutela jurídica.117 

A defesa vista como garantia privilegiaria o interesse público, uma vez 

que seria indispensável para a configuração de um devido processo penal justo. Ao 
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passo que a defesa como princípio, justificaria-se pelo fato de que ela abrange todo 

o sistema processual, isto é, constitui valor que deve fazer-se presente em todas as 

etapas do processo.118  

O mesmo argumento é utilizado em trabalho destinado especificamente 

ao estudo do tema da natureza jurídica da defesa, “O direito de defesa desponta 

como contrariedade à acusação, sua repulsa ou antítese...”. Assim, a defesa e a 

ação em tudo se assemelham, diferem, apenas, na posição dos sujeitos.119 A ação é 

a tese, a defesa a antítese, a decisão a síntese”.120 

No referido trabalho, também defende-se ser a defesa, ao mesmo tempo, 

direito e garantia. Ao considerá-la como direito, o enfoque estaria na figura do 

acusado, ocasião em que o interesse privado se sobreporia sobre o interesse 

público geral, podendo o acusado dispor quanto ao modo e forma de exercer esse 

direito. Como garantia, a defesa seria instrumento indispensável para a obtenção de 

um processo justo, prevalecendo, neste caso, o interesse público sobre o privado.121 

Observa-se, por todo exposto, que, tanto a opinião de que a defesa é 

unicamente um direito, quanto a de que pode ser ela considerada direito e garantia, 

parecem desconsiderar o conceito das categorias direito e garantia.  

Como exposto no primeiro capítulo deste trabalho, os direitos são 

considerados como determinados bens da vida, ao passo que as garantias 

apresentam-se como instrumentos destinados a assegurar os direitos, sendo o 

principal traço que os diferencia o fato de serem os direitos principais e as garantias, 
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acessórias, e, por isso mesmo, intrumentais.122 

Há opiniões no sentido de que a distinção entre direitos e garantias não 

se apresenta muito clara.123 Isso porque, não é raro encontrar, na mesma 

disposição constitucional ou legal, a declaração do direito e o estabelecimento da 

garantia. Para tanto, cite-se o exemplo do art. 5º, XXII124 e XXX125 da CF.126  

Inegável o fato de que a CF não distinguiu claramente o que seriam 

direitos fundamentais e em que consistiriam as garantias fundamentais. Discorda-

se, no entanto, no que diz respeito ao fato de ela ter contemplado, no mesmo 

dispositivo, o direito à propriedade e sua garantia, por exemplo, assim como o 

direito à herança e seu instrumento assecuratório.  

Acredita-se que, quando a CF dispõe ser assegurado o direito de 

propriedade, não está declarando um direito, tampouco estabelecendo uma 

garantia, mas está apenas afirmando ser assegurado o direito de propriedade. 

Estaria ela declarando um direito se tivesse optado, por exemplo, pela seguinte 

fórmula redacional: “São direitos fundamentais: a) a propriedade; b) a herança.” No 

mesmo sentido, estaria estabelecendo garantias se tivesse disposto, por exemplo: 

“Assegura-se, aos titulares do direito à propriedade, a ação de usucapião.” 

Não há dúvidas de que o texto constitucional carece de rigor científico. E, 

em razão dessa carência, ele não separa com exatidão os direitos das garantias, 

mas isso não pode significar que ambas as categorias são idênticas a ponto de se 

justificar que um instituto seja, ao mesmo tempo, direito e garantia. 

É clássica a citação das lições de Ruy Barbosa quando o tema é a 

                                                 
122

 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 2. ed. rev. e actual. Coimbra: Coimbra, 
1993, t. IV, p. 88-89. 
123

 “Em que pese tal distinção, há uma unanimidade entre os autores no sentido da dificuldade de se 
distinguir ambas as categorias, inclusive porque sob o aspecto prático, em muitos momentos as 
garantias são também direitos e vice-versa”. In: GIANELLA, Berenice Maria. Assistência jurídica no 
processo penal: garantia para a efetividade do direito de defesa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p. 113;”Não surgem muito nítidas, todavia, as linhas divisórias entre direitos e garantias, 
havendo quem afirme que, entre ambos não há diferenças básicas”. in: MOURA, Maria Thereza 
Rocha de Assis; BASTOS, Cleunice A. Valentim. Defesa penal: direito ou garantia. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 1, n. 4, p. 110 a 125, out./dez. 1993, p. 111.. 
124

 Art. 5º. (...) XXII – é garantido o direito de propriedade; 
125

 Art. 5º. (...) XXX – é garantido o direito de herança; 
126

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2010, p. 186-187. 



68 

 

distinção entre direitos e garantias. Ele defende que deve haver a separação no 

texto constitucional das disposições meramente declaratórias, que são as que 

imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e das disposições 

assecuratórias, que são as que, em defesa dos direitos, limitam o poder.127 

O fato de não haver essa separação no texto constitucional vigente no 

Brasil não significa que ela não exista. Com efeito, a característica das garantias 

que as considera acessórias em relação aos direitos parece muito clara. Para que 

se valer, por exemplo, de um habeas corpus se o direito de ir e vir de determinada 

pessoa não tiver sido lesado ou ameaçado de lesão? Em contrapartida, o  exercício 

do direito fundamental de ir e vir depende, exclusivamente, de ter sido ele declarado 

como direito no âmbito de um ordenamento jurídico constitucional ou 

infraconstitucional. 

É bem verdade que, o estabelecimento de garantias torna o exercício dos 

direitos uma atividade bem mais tranquila; pois, sabendo o indivíduo que possui um 

instrumento de defesa de seu direito, caso seu exercício seja impedido, poderá dele 

usufruir com maior segurança. Isso não significa, porém, que o direito dependa da 

garantia para ser exercido. Ao contrário, a garantia depende do direito para existir. 

Destarte, mister apresentar um posicionamento preciso sobre a questão 

de ser a defesa direito ou garantia. Desde já descarta-se a discussão de ser a 

defesa um princípio, tendo em vista que, conforme seja ela um direito ou uma 

garantia, poderá tomar a estrutura de princípio ou de regra, haja vista não poder 

falar-se em dicotomia entre direito e garantias e entre princípios e regras por tratar-

se de categorias distintas.128  

Sendo assim, coloca-se como entendimento mais adequado aquele que 

afirma ser a defesa uma garantia. Etimologicamente, a palavra defesa vem do latim 

defensa, que significa: 1. Ato de defender (-se). 2. Aquilo que serve para defender. 
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3. Ato ou forma de repelir um ataque, resistência.129 Conclui-se, com isso, que, para 

que a defesa se manifeste é necessária a existência de um risco, ataque, a algum 

bem da vida. 

No caso do Processo Penal, o bem pode ser tanto a liberdade, quanto o 

patrimônio, conforme esteja ameaçado o indivíduo de sofrer a aplicação de uma 

pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos ou mesmo uma pena de 

multa. A defesa, portanto, é instrumento destinado a assegurar o exercício de um 

bem violado ou ameaçado de violação. 

Não se nega que o processo é o instrumento pelo qual, na grande 

maioria dos casos, a garantia da defesa se corporifica, tomando, por isso mesmo, o 

status de garantia também. Isso, no entanto, não tem o condão de retirar da defesa 

sua natureza jurídica de garantia. 

Tomando-se como base a classificação apresentada por Francisco 

Gérson Marques de Lima, as garantias podem ser classificadas em garantias-

limites, garantias institucionais, garantias materiais, garantias processuais, garantias 

constitucionais e garantias infraconstitucionais.130 

As garantias-limite destinam-se a assegurar certos direitos especiais, 

caracterizando-se por possuírem natureza de direito material-constitucional como, 

por exemplo, a proibição de censura que serve para assegurar o direito à liberdade 

de expressão; a proibição de prisão assecuratória do direito à liberdade de 

locomoção e a vedação ao confisco prestando-se à tutela do direito à 

propriedade.131 

As garantias institucionais apresentam-se como um sistema de proteção 

organizado para a defesa dos direitos. Destinam-se a assegurar a proteção de 

instituições como a família, os poderes, a língua nacional, os símbolos nacionais, o 
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regime político, os órgãos democráticos, etc.132 

As garantias materiais guardam semelhança com as garantias-limites, 

possuindo, também, natureza de direito material-constitucional. Tome-se como 

exemplo todos os referentes às garantias-limites acima esboçados.133 

Já as garantias processuais referem-se diretamente ao processo e 

prestam-se a instrumentalizar os direitos discutidos em juízo, podendo referir-se a 

qualquer tipo de processo. Por essa característica mesmo de instrumentalização 

própria da atividade processual, é comum acreditar que toda garantia é processual, 

equívoco sanado pela supracitada explanação sobre as garantias materiais.134 

As garantias processuais podem ser, ainda, subdivididas em garantias 

gerais (existentes em todos os ramos processuais) e garantias específicas 

(presentes apenas em alguns ramos do processo).  

No que diz respeito às garantias constitucionais, tem-se que elas são 

aquelas estabelecidas na Constituição Federal de modo expresso ou não. Ao passo 

que as garantias infraconstitucionais são encontradas na legislação ordinária, com 

função geralmente de adaptação das garantias aos diversos ramos do processo, 

exigindo-se, para sua validade, que estejam em perfeita conformidade com os 

ditames da Constituição.135 

Conforme essa classificação, é possível, então concluir que a defesa é 

uma garantia constitucional, geral e processual. Constitucional, porque prevista no 

art. 5º, LV da CF; geral e processual, pois como se infere do texto constitucional 

destina-se a todos os ramos do Direito Processual, seja nos processos judiciais 

(civil, penal, tributário, trabalhista) e administrativo. 

A defesa técnica efetiva, por sua vez, também apresenta-se como 

garantia constitucional-processual, sendo, todavia, considerada uma garantia 
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“específica para o Processo Penal e, segundo alguns estatutos de servidores 

públicos, para o processo administrativo disciplinar, em certos casos”.136 

 

 

3.1.2 A defesa como garantia constitucional 

 

 

A CF dá à defesa o status de garantia constitucional quando prescreve 

em seu art. 5º, inc. LV 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”. Patente a intenção do legislador constituinte de 

dar especial proteção a essa garantia, uma vez que a inseriu no rol de cláusulas 

pétreas disciplinado pelo art.60, § 4º da CF.  

Não poderia ter sido mais oportuna essa proteção, haja vista a defesa, ao 

lado da igualdade entre as partes, constituir garantia não só do acusado, mas 

também do próprio processo, configurando-se como um legitimador da própria 

função jurisdicional do Estado137.  

Diferentemente da Constituição de 1969, a atual Constituição não limitou 

o alcance da garantia à instrução criminal (art. 153, § 16, CF de 1969),138 

estendendo-a aos processos civis e administrativos. 

Como se observa pelo texto constitucional, a garantia constitucional da 

defesa está consubstanciada nos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Para Helena Toledo Coelho Gonçalves, o princípio do contraditório diferencia-se do 

princípio da ampla defesa pelo fato de o primeiro ser considerado dialógico, uma 

vez que se manifesta no diálogo, ao contrário da ampla defesa que tem caráter 

monológico, “pois se faz presente no monólogo do titular, o diálogo com sua própria 
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consciência”.139 

Podem ser seus titulares tanto as pessoas físicas, brasileiros, 

estrangeiros residentes ou não no país, como as pessoas jurídicas, sediadas ou não 

no país. Isso quer dizer que, para poder valer-se desses princípios, basta inserir-se 

no conceito de “acusados em geral”140 que abrange qualquer pessoa que esteja 

sendo acusada, seja na esfera civil, criminal ou administrativa.141 

A garantia da defesa é própria das partes litigantes, isto é, autor, réu, 

litisdenunciado, opoente, chamado ao processo, assistente litisconsorcial e simples, 

etc, não atingindo, portanto, os auxiliares da justiça, como as testemunhas e os 

peritos por não terem nenhuma pretensão resistida no processo.142 

O contraditório e a ampla defesa, apesar de se completarem, são 

princípios que diferem e não se confundem. O primeiro consiste no binômio 

necessidade-possibilidade. Necessidade de ciência da existência de ação e de 

todos os atos, fatos e alegações que interessem às partes em litígio, bem como na 

possibilidade de manifestação acerca dessas informações.143 

No que tange à ampla defesa, funciona como meio de efetivação do 

contraditório, tendo em vista que permite a manifestação das partes dentro do 

processo por todos os meios de provas admitidos em direito.144 De nada adiantaria 

a existência do contraditório se a lei não assegurasse a manifestação das partes por 

todos os meios possíveis.  

Também chamado de princípio da bilateralidade da audiência, o 

                                                 
139

 GONÇALVES, Helena de Toledo Coelho. Contraditório e Ampla Defesa. Curitiba: Juruá, 2010, 
p. 43. 
140

 Daí o tratamento diferenciado em relação ao exercício da garantia da defesa no inquérito policial, 
fase pré-processual na qual não se tem acusado, mas apenas indiciado/investigado. Não obstante 
esse fato, em razão da importãncia da garantia da defesa permite-se que o defensor tenha acesso 
às provas já documentadas em sede de inquérito polical. Súmula Vinculante nº 14 do STF – É direito 
do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 
documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência judiciária, 
digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
141

 GONÇALVES, Helena de Toledo Coelho. Contraditório e Ampla Defesa. Curitiba: Juruá, 2010, 
p. 51. 
142

 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 7. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 136. 
143

 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 7. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 137. 
144

 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 7. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 137. 



73 

 

contraditório constitui um dos princípios basilares do Processo Penal, bem como 

requisito de validade deste. Trata-se de princípio característico dos sistemas 

acusatórios inexistente nos sistemas processuais inquisitivos. Já no sistema misto, 

esse princípio é encontrado em alguns Códigos da Europa Continental, 

apresentando-se com uma parte inquisitiva em que não se aplica o contraditório 

(investigações preliminares e instrução criminal) e outra parte contraditória (debates 

e julgamentos).145 

Na lição de Greco Filho: 

 

 

A ampla defesa se traduz, em termos objetivos, englobando a instrução 
contraditória, em algumas soluções técnicas dentro do processo, as quais, 
na verdade, tornam efetiva a garantia. Entre elas podemos citar, a adoção 
do sistema acusatório, a apresentação formal da acusação, a citação 
regular, a instrução contraditória, o princípio da verdade real e o exercício 

de defesa técnica.
146

 

 

 

Dessa forma, entende-se que a ampla defesa se consubstancia na vasta 

possibilidade que a parte tem de se defender utilizando-se de todos os instrumentos 

disponibilizados pela lei, pela doutrina e pela jurisprudência.147 

 

 

3.1.3 Espécies de defesa 

 

 

Fernando da Costa Tourinho Filho, citando Fenech, divide a defesa em 

genérica e específica. A primeira corporifica-se nos atos praticados pela própria 

parte na defesa de seus interesses. A segunda realiza-se por intermédio de pessoa 

especializada e que tem como profissão o exercício dessa função.148 
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Berenice Maria Gianella classifica a defesa em defesa penal, defesa 

processual, autodefesa ou defesa material, defesa técnica ou defesa formal.149 

Define a defesa penal como aquela dirigida contra o conteúdo da acusação, 

podendo, no exercício dessa atividade de contra-ataque, negar os fatos imputados 

ao acusado ou apresentar justificativas que diminuam a suposta pena a ser 

aplicada. Subdivide-se, ainda, em defesa direta (objetiva provar a inocência do 

acusado) e indireta (objetiva fragilizar as provas existentes contra o acusado, 

defendendo serem elas insuficientes para autorizar uma condenação). A defesa 

processual, ao revés, é exercida contra a forma processual do ataque, apontando 

irregularidades nas formas processuais.150 

No que se refere à autodefesa ou defesa material, tem-se que ela é 

exercida pelo próprio acusado, sendo assegurada a todos os homens enquanto 

sujeitos de direitos. Por outro lado, a defesa técnica ou defesa formal exige a 

atuação de um advogado. É indisponível, e, sua ausência, acarreta a nulidade 

absoluta do processo.151 

Fernando de Almeida Pedroso, compreende a defesa em sentido 

subjetivo como sendo “a faculdade, em abstrato, de contrariar a ação penal e o que 

nela se deduz”, e em sentido objetivo como “a defesa efetivamente exercida em um 

processo, isto é, é a faculdade corporificada em concreto”.152 

O autor divide, ainda, a defesa em defesa pessoal, autodefesa, defesa 

técnica, defesa contra o processo ou defesa indireta e defesa de mérito. Como 

defesa pessoal, tem-se a realizada pelo próprio imputado. Como autodefesa, a 

exercida pelo acusado que possui habilitação profissional. E, como defesa técnica, a 

patrocinada por advogado que não atue em causa própria.153  

A defesa contra o processo ou defesa indireta é a defesa processual que 
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em vez de atacar os fatos, ataca o próprio processo, podendo ser peremptória 

quando destina-se a obter a extinção do processo e dilatória quando presta-se a 

protelar o desenvolvimento processual. Já a defesa de mérito ataca os fatos 

imputados ao réu na acusação.154 

A divisão que mais interessa ao presente trabalho, no entanto, é a que 

distingue autodefesa de defesa técnica. A classificação apresentada a seguir 

pertence a Fernando de Almeida Pedroso155, razão pela qual se observa a distinção 

feita por ele entre defesa pessoal e autodefesa, não comum nas demais doutrinas.  

A opção por essa classificação decorre exatamente dessa distinção feita 

pelo autor, pois, como se verá adiante, a autodefesa e a defesa pessoal se 

diferenciam no que diz respeito a uma qualidade que o réu deve possuir para 

desempenhar a primeira. Como para situações diferentes o melhor são 

denominações também distintas, tem-se esta como a classificação mais adequada 

de espécies de defesa. 

 

 

3.1.3.1 Autodefesa 

 

 

A autodefesa é aquela realizada pelo próprio imputado. Diferencia-se da 

defesa pessoal, pois aqui, o réu possui habilitação técnico-jurídica (art. 263 do 

Código de Processo Penal (CPP), sendo devidamente inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). Vislumbra-se quando o acusado postula em causa 

própria. Cabe ressaltar que essa autodefesa pode ser exercida concomitantemente 

com a atuação de outro advogado.  

Não obstante, possua habilitação técnico jurídica para postular em causa 

própria, em caso de ausência, revelia ou abandono da causa, o juiz é obrigado a 
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nomear-lhe defensor. 

 

 

3.1.3.2 Defesa pessoal 

 

 

A defesa pessoal consiste no conjunto de manifestações do acusado no 

decorrer do processo, por exemplo, a oferta de documentos e informações que lhe 

são favoráveis. Na defesa pessoal, o acusado que não possui habilitação técnica 

ocupa posição ativa em sua defesa negando os fatos que lhe foram imputados ou 

apresentando versão que lhe imprima sanção menos grave. 

Para Aury Lopes Júnior, a defesa pessoal pode ser dividida em positiva e 

negativa. A defesa pessoal positiva ocorre quando o sujeito passivo atua 

positivamente praticando atos no sentido de resistir à pretensão punitiva do Estado. 

É no exercício da defesa pessoal positiva que o réu tem a oportunidade de 

apresentar as justificativas para a prática de seus atos ou, ainda, de negar todas as 

acusações que lhe são dirigidas.156 

Trata-se de “direito disponível do sujeito passivo de praticar atos, 

declarar, constituir defensor, submeter-se à intervenções corporais, participar de 

acareações, reconhecimentos, etc”.157 

Por sua vez, a defesa pessoal negativa, manifesta-se pelo princípio nemo 

tenetur se detegere, isto é, na máxima de que ninguém pode ser obrigado a 

produzir prova contra si mesmo. Trata-se de um atuar negativo, pelo qual o acusado 

se nega a declarar, a contribuir com as investigações, a submeter-se à intervenções 

corporais, a participar de reconstituições, acareações, etc. Configura a própria 

disponibilidade ao conteúdo material da defesa pessoal.158 

Vários são os dispositivos do CPP que contemplam o direito à defesa 
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pessoal do acusado, como o art. 367 do qual se infere a necessidade de intimação 

do acusado para acompanhar os atos processuais; o art. 577 que determina a 

necessidade de intimação pessoal do acusado para que, querendo, exerça seu 

direito de recorrer pessoalmente, etc. Observe-se que a ofensa ao direito do 

acusado de exercer sua defesa pessoal gera a nulidade absoluta do processo com 

base no disposto no art. 564, III, “e”, do CPP.159 

 

 

3.1.3.3 Defesa técnica 

 

 

A defesa técnica é essencial para o Processo Penal, uma vez que 

contribui para a efetivação do princípio da igualdade, pois se a acusação é atividade 

desempenhada por órgão tecnicamente habilitado (Ministério Público), essa mesma 

situação deve impor-se à defesa que ocupa o outro polo da relação jurídica, sob 

pena de nulidade (arts. 261 e 564, III, “c”, do CPP). 

Caracteriza-se, ainda, a defesa técnica como indeclinável, pois dela não 

pode o acusado dispor, isto é, ela é irrenunciável. Isso porque, a garantia da defesa 

técnica protege, também, o interesse da sociedade de efetivar o princípio do 

contraditório. 

A indispensabilidade da defesa técnica fundamenta-se, também, numa 

presunção de hipossuficiência do sujeito passivo, que não possuindo 

conhecimentos técnicos capazes de fazê-lo resistir à pretensão punitiva estatal, não 

pode prescindir da assistência de profissional tecnicamente habilitado. Aliás, em 

algumas situações, ainda que tecnicamente habilitado, o réu encontra-se 

fisicamente impedido de realizar sua defesa com êxito, como se exemplifica no caso 

de estar ele preso cautelarmente.160 

A imprescindibilidade da defesa técnica está contemplada no art. 261 do 

CPP que determina que “Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 
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processado ou julgado sem defensor”.  

Em nível constitucional, assegura-se a garantia da defesa técnica a todos 

os acusados por meio da cláusula que determina que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”(art. 5º, 

LXXIV da CF).  

Decerto, não basta que a defesa técnica esteja presente no processo, é 

necessário, contudo, que ela seja plena e efetiva como se verá adiante de forma 

pormenorizada. A atuação do advogado deve ser ampla no sentido de poder tomar 

conhecimento de todas as decisões tomadas no curso do processo, bem como de 

utilizar-se de todos os meios de defesa em favor do imputado. 

 

 

3.1.4 A defesa técnica efetiva como imperativo do devido processo penal 

 

 

Conforme lição de José Frederico Marques, “O direito de defesa é uma 

decorrência do princípio constitucional do devido processo legal. É ele imanente a 

todo sistema processual em que se adote o procedimento contraditório”.161 

Referindo-se, especificamente, à defesa técnica, o autor aduz que o 

perfeito equilíbrio e igualdade entre as partes, no decorrer do processo, depende 

que ambas tenham ao seu lado órgão técnico e habilitado para cuidar de seus 

interesses.162 

Não basta, no entanto, que a defesa técnica esteja presente no processo, 

é necessário, contudo, que ela seja efetiva. De acordo com Rogério Lauria Tucci, “É 

a garantia da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, 

também, umas das exigências em que se consubstancia o due process of law...”.163 
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Para o autor, conceder ao ser humano envolvido em uma persecução 

penal todas as possibilidades de efetivação de sua defesa, desde a fase pré-

processual de investigação até a fase da execução penal, é consequência da 

imposição constitucional de que “ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal” (art. 5º, LIV da CF).164 

Conforme anota Fernando Braga Viggiano “Num Estado de Direito 

definido como democrático, para que o processo seja considerado válido, a defesa 

técnica efetiva é imprescindível...” 165  

Para o autor, a defesa técnica real e efetiva apresenta-se como 

imperativo da ordem pública. Sem a verificação dessa efetividade o acusado 

figurará, no processo, não como titular de direitos, mas como mero objeto da 

persecução estatal contra si deflagrada.166 

Berenice Maria Gianella posiciona-se no sentido de que: 

 

  

A efetividade ou não da defesa é que levará ao reconhecimento de sua 
deficiência e, eventualmente, à declaração de nulidade do processo ou de 
alguns de seus atos, se tal deficiência tiver sido de tal ordem que maculou 
a garantia da ampla defesa...

167
 

 

 

Diante do exposto, não há dúvidas de que a CF ao dispor 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”, exige que essas garantias sejam exercidas com a máxima efetividade. 

 

                                                 
164

 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro. 3. 
ed.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 148. 
165

 VIGGIANO, Fernando Braga. Defesa Técnica Efetiva no Processo Penal e na EXECUÇÃO Penal. 
Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, v.1, n. 21, p. 83-94, 
2008, p. 84. 
166

 VIGGIANO, Fernando Braga. Defesa Técnica Efetiva no Processo Penal e na Execução Penal. 
Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, v.1, n. 21, p. 83-94, 
2008, p. 85. 
167

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



80 

 

3.1.5 Defesa técnica efetiva como sinônimo de ampla defesa 

 

 

Antes de enfrentar a tarefa de elaboração do conceito de defesa técnica 

efetiva faz-se necessário distinguir os conceitos de eficácia, efetividade e eficiência. 

A análise do significado desses três termos é de grande importância para o 

desenvolvimento do presente trabalho. Isso porque, durante o seu desenvolvimento 

enfrentar-se-ão duas problemáticas que os envolve diretamente. A primeira é a que 

gira em torno da tentativa de elaboração do conceito de defesa técnica efetiva e a 

segunda pertinente à apresentação do que seria um Processo Penal eficiente. 

Nesse caso, adiante far-se-á a apresentação dos significados dos 

referidos termos com base em análises etimológicas, jurídicas, sociológicas e 

filosóficas. Desde já, esclarece-se que não são termos próprios da Ciência do 

Direito, mas que são frequentemente utilizados por ela.168 

Segundo uma análise etimológica dos termos, eficácia vem do latim 

efficacia e quer significar: 1. Qualidade ou propriedade do que é eficaz; eficiência. 

Efetividade, por conseguinte, significa: 1. Qualidade de efetivo. 2. Atividade real; 

resultado verdadeiro. 3. Realidade, existência. Ao passo que, eficiência, derivada do 

latim efficientia, traduz a ideia de: 1. Ação, força, virtude de produzir um efeito; 

eficácia.169 

Maria Helena Diniz, a partir de uma análise jurídica dos termos, define 

eficácia como sendo “a qualidade da norma vigente de produzir no seio da 

coletividade, efeitos jurídicos concretos...”170 Para a autora, o termo abrange a 

adequação técnica e a adequação com a realidade social. 

Em relação aos termos efetividade e eficiência, a autora analisa-os, 

preponderantemente, sob o enfoque do Direito Administrativo. Daí afirmar que 
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efetividade é a qualidade da nomeação do funcionário público, vinculada ao cargo 

de provimento efetivo, sendo a eficiência o requisito exigido no período de estágio 

probatório para averiguar a produtividade ou rendimento do funcionário público no 

desempenho de suas funções.171 

Pedro Nunes, furtando-se à análise do termo eficácia, também destaca o 

significado de efetividade e eficiência segundo o crivo do Direito Administrativo. 

Para ele, efetividade é o estado de atividade permanente em uma função ou cargo, 

sendo eficiência a condição imposta aos funcionários públicos e particulares de 

exercerem suas funções com presteza, perfeição e bom rendimento, constituindo, 

atualmente, princípio constitucional previsto no caput do art. 37 da CF.172 

Por outro lado, De Plácido e Silva, sem dedicar-se à análise do termo 

eficiência, leciona que eficácia “compreende-se como a força ou poder que possa 

ter um ato ou um fato, para produzir os desejados efeitos”.173 Para o autor, eficácia 

jurídica “advém da força jurídica ou dos efeitos legais atribuídos ao ato jurídico, em 

virtude da qual deve ser o mesmo cumprido ou respeitado, segundo as 

determinações, que nele se contém”.174 

Efetividade, por sua vez, significa a virtude daquilo que está sendo 

cumprido, isto é, que está realizando seus próprios efeitos. Expressa aquilo que é 

efetivo, como por exemplo, um ato processual que foi integralmente cumprido e 

executado (citação efetivamente promovida, efetividade da penhora, etc). No Direito 

Administrativo, designa a função permanente e que está sendo exercida.175 

Em uma visão sociológica, eficácia apresenta-se como a forma de 

apreciar, avaliar as consequências das normas jurídicas e de sua adequação aos 

fins a que elas objetivam. Para a Sociologia do Direito, a eficácia pode ser dividida 

em eficácia jurídica (interessa-se apenas pela realidade factual das normas) e 

eficácia metajurídica (interessa-se pela aptidão real de as normas realizarem sua 

meta). Ao passo que, efetividade seria o grau de realização dentro das práticas 
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sociais das normas jurídicas.176 

A eficiência, por conseguinte, é analisada sob o aspecto filosófico como a 

adequação de um determinado instrumento a sua função, de uma pessoa a sua 

tarefa, ou mesmo de uma organização às suas funções.177  

Desse modo, à título de conclusão, tem-se que os termos eficácia, 

efetividade e eficiência guardam em comum a sua relação com os efeitos de 

determinada norma jurídica. Com a eficácia, tem a norma a aptidão para produzi-

los, com a efetividade eles são real e verdadeiramente alcançados e, com a 

eficiência, o enfoque está nos meios que se utiliza para produzir esses efeitos. Na 

análise da eficiência, observa-se como a norma produz seus efeitos em relação a 

custo benefício. 

Sendo assim, esclarecidos os conceitos de eficácia, efetividade e 

eficiência passa-se à investigação do conceito de defesa técnica efetiva. Essa 

investigação será feita, inicialmente, por meio da identificação do que não possa ser 

considerada uma defesa técnica efetiva. 

Não é difícil identificar o que não constitui uma defesa técnica efetiva. Os 

conceitos de defesa inexistente e defesa deficiente  são contrários à ideia de uma 

defesa técnica efetiva. Tais conceitos, no entanto, não são suficientes para a 

investigação do que caracterizaria essa efetividade. Seu estudo mostra-se 

relevante, todavia, para que se possa definir, com mais clareza, quais os 

verdadeiros parâmetros que podem ser utilizados nessa investigação. 

O primeiro conceito que pode ser entendido como contrário ao de defesa 

técnica efetiva é o de defesa inexistente. Não é preciso ir muito longe para entender 

o porquê dessa contrariedade, haja vista a análise da efetividade ou não de 

determinado ato ou instituto depender, por imperativo lógico, de sua existência ou 

não. 

Tendo sido a defesa inexistente, por óbvio não foi efetiva porque sequer 

existiu. Inegável, portanto, desconsiderar o conceito de defesa técnica inexistente 
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como relevante à investigação do conceito de defesa técnica efetiva.  

Nas palavras de Diogo Rudge Malan, o conceito de defesa penal 

inexistente não se mostra relevante para a investigação do conceito de defesa penal 

efetiva pelo fato de que o texto constitucional é claro em exigir, além da existência 

da defesa, que ela seja ampla e que se lhe assegure os meios e recursos a ela 

inerentes. 

 

A nosso ver, só haveria utilidade no emprego do conceito de 
defesa penal “inexistente” caso o nosso ordenamento jurídico 
constitucional assegurasse aos acusados a sua antítese, ou 
seja, tão somente a “defesa penal”. Ocorre que o legislador 
constituinte foi muito além ao assegurar aos acusados a 
defesa penal “ampla, com os meios e recursos a ela 
inerentes”.

178
 

 

 

Percebe-se, também, que a análise da defesa deficiente é desnecessária 

para desvendar o que seria defesa técnica efetiva, uma vez que o termo eficiência 

está relacionado à obtenção de um resultado específico e desejado. 

É cediço que no exercício da defesa técnica, o defensor não assume uma 

obrigação de resultado, mas uma obrigação de meio. Seu dever não é o de 

assegurar a absolvição do acusado, mas o de comportar-se de maneira diligente 

para melhorar ao máximo sua situação. Nesse sentido, posiciona-se Maurício 

Antonio Ribeiro Lopes: 

 

A defesa efetiva é a que garante a existência do devido processo legal. 
Aquela feita com diligência e esmero em todas as fases do processo em 
que cabe sua atuação. Exercida materialmente, isto é, trazendo 
argumentação jurídica compatível e/ou elementos de prova aptos a 
auxiiliarem o acusado a defender-se dentro dos limites da moralidade e da 
ética processual, o mais amplamente possível. Não há na idéia de defesa 
efetiva nenhuma dimensão de resultado, posto que se trata de obrigação 
de meio, mas é aquela capaz de conduzir lógica e lucidamente a um 
decreto judicial mais favorável ao acusado.
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Tanto é verdade o fato de que a efetividade da defesa não pode ser 

medida pelo resultado do processo que, situações há em que, mesmo 

desempenhando os atos defensórios de forma diligente, o defensor não obtém a 

absolvição do acusado. Muitas vezes, sequer consegue melhorar sua situação, 

dada a robustez dos elementos de prova a comprovar a responsabilidade penal do 

réu. 

É importante ressaltar, outrossim, que o desfecho do processo não 

depende unicamente do defensor. Não se deve esquecer que do outro lado da 

relação, encontra-se o Ministério Público e as autoridades policiais, órgãos 

habilitados tecnicamente e que desempenham suas funções, ou pelo menos 

deveriam desempenhá-las com a mesma diligência e esmero que se exige do 

defensor. 

Dessa forma, saber se a defesa foi deficiente é prova de que ela não foi 

efetiva, mas não indica com clareza o que seria essa efetividade. Aliás, destaque-se 

que a expressão deficiência de defesa pode ser considerada uma das maiores 

responsáveis pelas frequentes violações à garantia da defesa técnica efetiva. 

A discussão acerca da diferença entre ausência de defesa e deficiência 

de defesa foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com a edição da 

súmula 523 com o seguinte teor: “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.” 

Pelo enunciado, observa-se claramente que o STF estabeleceu como 

vício insanável a ausência de defesa, uma vez que a sancionou com nulidade 

absoluta – categoria de sanção aplicável aos vícios não passíveis de convalidação. 

Ao passo que definiu a deficiência de defesa como vício sanável ao exigir a prova 

do prejuízo para o réu – característica própria das nulidades relativas - como 

condição para anulação do processo. Assim constata-se pelo julgado abaixo: 

 

EMENTA Habeas corpus. Homicídio qualificado. Nulidade processual. 
Alegada deficiência da defesa, em razão da falta de requerimento de 
diligências por ocasião do oferecimento de suas alegações finais. 
Estratégia defensiva válida. Ausência de prejuízo. Ordem denegada. 1. Não 
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há que se falar em nulidade por proclamada deficiência de defesa, 
consubstanciada na falta de requerimento, em sede de alegações finais, 
visando à juntada dos prontuários médicos da vítima, bem como da lista de 
serviços de psicoterapia por ela utilizados no período de 1976 a 2001. 2. 
Não é possível afirmar haver ocorrido qualquer enfraquecimento no 
argumento defensivo, mesmo porque, como bem salientado pelo Juízo a 
quo, “nenhum prejuízo isto importará para a defesa, que poderá agora e 
após este ato, reiterá-las, ou fazê-lo em sede de contrariedade ao libelo” 
(cf. transcrição a fl. 2 da inicial). 3. Esta Suprema Corte, inclusive, já 
assentou que, até mesmo o não oferecimento das alegações finais em 
procedimento da competência do Tribunal do Júri constitui adequada tática 
da acusação e da defesa de deixarem os argumentos de que dispõem para 
a apresentação em plenário, ocasião em que poderão surtir melhor efeito, 
por não serem previamente conhecidos pela parte adversária. Precedentes 
(HC nº 74.631/SP, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Maurício 
Corrêa, DJ de 20/6/1997; HC nº 92.207/AC, Primeira Turma, Relatora a 
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/10/07). 4. Habeas Corpus denegado.
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Ocorre que não parece ser este o melhor posicionamento sobre a 

questão. Fazendo-se uma análise do caso, levando em consideração os princípios 

constitucionais do Processo Penal, o sistema de nulidades e as características do 

direito à defesa, chega-se à conclusão de que a Corte Suprema deu resolução 

bastante simplificada à questão sendo mister análise mais aprofundada e realizada 

com base no texto constitucional, senão vejamos. 

No que se refere à definição de ausência de defesa, o posicionamento 

adotado pelo STF, ao considerá-la vício insanável, com certeza, foi o mais 

adequado, haja vista o caráter essencial da defesa no ordenamento jurídico 

brasileiro, sobretudo, no Processo Penal que envolve bens jurídicos de valor 

incalculável como liberdade e dignidade humana.  

Além disso, o Supremo nada mais fez que repetir tratamento já conferido 

ao assunto pelo CPP no art. 564, III, “c”: “A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 

[...] por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: [...] a nomeação de defensor ao 

réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 (vinte e 

um) anos. 

Nova interpretação, contudo, se faz necessária no que se refere à 

natureza jurídica da deficiência de defesa no Processo Penal como vício sanável e, 

portanto, passível de nulidade relativa.  
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As nulidades relativas, como exposto anteriormente, são sanções que 

recaem sobre vícios sanáveis, isto é, vícios que, se não forem arguidos em tempo 

hábil, precluem e convalescem. Além disso, o interesse por detrás da norma que 

define a forma do ato processual é eminentemente particular, daí a regra de que 

somente haverá a decretação de nulidade do ato realizado em desconformidade 

com essa norma se houver a comprovação de prejuízo para o réu o qual pode 

renunciar da formalidade prevista em lei.181 

Como é possível observar, nenhuma dessas características se 

compatibilizam com a natureza jurídica dessa garantia constitucional, mas sim com 

o conceito de vício insanável reprimido pela nulidade absoluta aplicada em caso de 

afronta direta ao texto constitucional.  

Assim, não importa se ausente ou deficiente qualquer vício ou 

irregularidade que envolva a garantia da defesa devem ser sancionados com 

nulidade absoluta, tendo em vista que aquilo que o devido processo legal exige é a 

existência de defesa efetiva, não sendo permitida a convalidação de defesa 

deficiente. 

Não obstante as inúmeras críticas que vem sofrendo a supracitada 

súmula182, é comum o indeferimento pelo STF de pedidos que pleiteiam a nulidade 

do processo por deficiência de defesa, uma vez que, na maioria dos casos, o réu 

não consegue comprovar o prejuízo que sofreu.183 

Daí afirmar-se que a expressão deficiência de defesa tem contribuído 

para a perpetuação das violações à garantia da defesa técnica efetiva, uma vez que 
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é impossível afirmar que, se a defesa tivesse sido eficiente, o réu teria sido 

absolvido. 

 

 

A Súmula nº 523, que sobreveio à primitiva redação do presente estudo, 
consagra: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, 
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” 
É óbvio que essa prova não pode logicamente ser produzida nunca. É 
impossível provar que, se a defesa tivesse diligenciado neste ou naquele 
sentido, arrolando esta ou aquela testemunha, requerendo tal ou qual 
diligência, esgrimindo um ou outro argumento, a pena teria sido menor 
dosada, ou algum privilégio reconhecido, ou ainda a absolvição 
proclamada. O provável nunca se converte em provado; e se isto se dá, 
deixa de ser provável e passa a ser verdadeiro. O equívoco lógico da 
súmula nº 523 pode convertê-la, na realidade, num instrumento retórico 
para que só excepcionalmente réus condenados com defesa deficiente 
tenham seus processos anulados.
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Investigar o conceito de defesa técnica efetiva partindo-se da análise do 

conceito de defesa formal, também não parece adequado, uma vez que o termo não 

é utilizado com precisão pela doutrina, havendo quem o considere sinônimo de 

defesa vazia de conteúdo, bem como quem o compreenda como sinônimo de 

defesa técnica, ao contrário da autodefesa, que é considerada material.185 

Dessa forma, se a defesa técnica é considerada uma obrigação de meio, 

para que se elabore um conceito de defesa técnica efetiva, as atenções devem 

voltar-se, portanto, para elucidar de que forma é possível medir a diligência e 

esmero de um defensor. Se o seu dever é atuar de maneira diligente e prudente 

para obter a máxima melhoria da situação do acusado, como saber quando o 

defensor assim atuou. 
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A análise dessa atuação passa, por óbvio, pela elucidação do conceito de 

ampla defesa, mais especificamente, pelo conceito de ampla defesa técnica. 

Desvendando quais os meios e recursos que identificam uma ampla defesa técnica 

é que se poderá desvendar o conceito de uma defesa técnica efetiva, isto é, de uma 

defesa técnica que tenha atingido sua finalidade: esforçar-se para obter a melhoria 

da situação do acusado.  

Como visto acima, para saber se uma norma é efetiva ou não, é 

necessário saber se ela está sendo efetivamente cumprida e executada, isto é, se 

ela está verdadeiramente produzindo os efeitos esperados e atingindo os seus fins. 

Não se trata de saber se ela tem ou não aptidão para produzir efeitos 

(eficácia), tampouco se ela produziu esses efeitos de forma eficiente com maior 

equilíbrio entre custo e benefício, mas de saber se ela atingiu realmente sua 

finalidade. 

Daí, a pergunta inevitável: qual a finalidade da defesa técnica? A resposta 

parece óbvia. Se com a defesa técnica não se tem uma obrigação de resultado, mas 

uma obrigação de meio, sua finalidade não pode ser outra senão a de utilizar dos 

meios e recursos que lhe são inerentes da forma mais ampla possível. A finalidade 

da defesa técnica está em ser o mais ampla possível. Defesa técnica efetiva e 

ampla defesa são, portanto, sinônimas. 

A árdua tarefa de desvendar o conceito de defesa técnica efetiva, porém, 

não se resume a esta constatação. Resta agora saber o que vem a ser ampla 

defesa. Inicialmente, ampla defesa não se confunde com defesa plena ou plenitude 

de defesa. 

É possível encontrar a utilização dos dois termos na CF. O art. 5º, LV 

contempla o termo ampla defesa quando determina 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”. Ao passo 

que, no inciso XXXVIII do mesmo artigo, tem-se que “é reconhecida a instituição do 

júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados; a) a plenitude de defesa”. 

Desse modo, percebe-se que a intenção do legislador constituinte foi 
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mesmo a de distinguir ampla defesa de plenitude de defesa. Isso porque, o conceito 

de plenitude de defesa expressa maior completude que a defesa deve ter no júri, 

dado o fato de a decisão no âmbito do júri popular advir de juízes leigos.186  

Destarte, observa-se que os significados de ampla e plena defesa 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”.187 

Nesse caso, como sinônimo de defesa técnica efetiva, melhor se 

apresenta o conceito de ampla defesa, uma vez que não se exige que a defesa 

técnica seja perfeita, mas que seja a mais ampla possível. Tanto isso é verdade que, 

para se verificar se uma defesa técnica foi suficientemente ampla, com a utilização 

de todos os meios e recursos ao alcance do defensor, não é suficiente a análise de 

um único ato isolado. É necessário considerar todos os atos defensivos em conjunto 

a fim de saber se a defesa técnica, no caso concreto, foi ampla ou não. 

Para tanto, cite-se o exemplo em que o defensor deixa de opor exceção 

de incompetência territorial por entender que o juízo territorialmente incompetente é 

mais favorável ao réu. Não há de se negar que houve uma omissão do defensor, 

mas que, nesse caso, caracterizou mais uma estratégia de defesa do que mesmo 

uma defesa não efetiva. 188 

A Suprema Corte norte-americana traçou alguns critérios que podem 

orientar o intérprete, na tarefa de identificar, em cada caso concreto, a existência ou 

não de uma defesa técnica efetiva. Os casos United States v. Cronic e Strickland v. 

Washinton serviram de parâmetro para o estabelecimento desses critérios.189 

No caso Cronic, o réu foi acusado do crime de estelionato. Após 
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investigação que durou 4 (quatro) anos e meio, o advogado renunciou ao mandato, 

sendo substituído por um jovem advogado especialista em Direito Imobiliário. A ele 

foi dado o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se preparar para a defesa. 

Após o julgamento, o réu foi condenado a uma pena de 25 (vinte e cinco) 

anos de prisão, ocasião em que recorreu da sentença alegando insuficiência do 

tempo conferido ao novo defensor para preparar a defesa, haja vista a 

complexidade da causa e a gravidade da acusação. Ao recurso foi negado 

provimento sob a argumentação de que foi dada ao defensor técnico a oportunidade 

de confrontar a prova produzida pela acusação. 

No que se refere ao caso Strickland, o réu foi acusado da prática de 

crimes de homicídio, roubo e extorsão mediante sequestro. Nesse caso, percebe-se 

que atuou no processo experiente advogado acostumado com o Tribunal do Júri. O 

curioso é que o acusado ignorou todas as orientações de seu defensor, declarando-

se culpado em relação a todas as acusações que lhe eram imputadas. Diante dessa 

situação, o advogado limitou-se a conversar com o acusado, telefonando, 

posteriormente, para sua mãe e esposa. 

 Como decorrência da confissão, o réu foi condenado à pena capital. Em 

recurso dirigido à Suprema Corte, alegou-se ausência de defesa técnica efetiva em 

virtude de o defensor não ter produzido sequer uma prova sobre o estado mental do 

acusado, tampouco ter cruzado os exames dos peritos médicos apresentados pela 

acusação. Mais uma vez o recurso teve provimento negado. 

A Suprema Corte entendeu que somente é possível provar que a defesa 

técnica não foi efetiva se houver razoável probabilidade de que se o defensor não 

tivesse cometido os erros suscitados no recurso o desfecho do processo teria sido 

mais favorável ao réu, assim como se for possível demonstrar que o defensor não 

agiu de acordo com as regras vigentes sobre sua atuação profissional.190 

Não é difícil perceber que o primeiro requisito estabelecido pela Corte 

repete o equívoco da súmula 523 do STF. Como exposto anteriormente, é tarefa 

deveras cruel para o acusado fazer prova do provável. Ora, saber o resultado do 
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processo caso o advogado não tivesse cometido os erros que, nesse momento 

também são prováveis, é algo absolutamente impossível. Nesse ponto, a Suprema 

Corte estabelece requisito temerário à efetivação da garantia da defesa técnica 

efetiva, pois confere uma presunção relativa à eficiência da atuação do defensor. 

Já no segundo requisito, vislumbra-se uma certa adequação, uma vez 

que, a demonstração de que o defensor não agiu conforme as regras que regulam 

sua atuação é forte indício para identificar-se uma atuação deficiente. Nesse ponto, 

a própria Corte elenca deveres do defensor que considera como absolutos, 

oferecendo ainda mais substratos aos que desejam identificar a existência de uma 

defesa técnica efetiva ou não em determinado caso concreto. São eles: a) dever de 

lealdade na relação com o constituinte; b) dever de não patrocinar causas em que 

haja conflito de interesses; c) dever de atuar com o mínimo de habilidade e 

conhecimento; e d) dever de consultar o constituinte sobre as principais decisões e 

estratégias tomadas no curso do processo.191 A análise do caso concreto, no 

entanto, é indispensável, ainda quando se trata de deveres considerados absolutos. 

Não obstante a análise da ocorrência ou não de uma ampla defesa 

depender da análise do caso concreto, é possível se estabelecer, no ordenamento 

jurídico brasileiro, alguns parâmetros abstratos tomando como base as disposições 

constitucionais, infraconstitucionais e aquelas previstas em tratados e convenções 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

O art. 133 da CF contempla a indispensabilidade da figura do advogado 

para a administração da justiça, determinando ser ele inviolável por seus atos e 

manifestações, no exercício da profissão e nos limites legais. 

Os arts. 6º e 7º do Estatuto da OAB materializam o princípio da 

indispensabilidade do advogado, prevendo uma série de direitos e prerrogativas 

relacionadas ao exercício da advocacia: ausência de hierarquia e tratamento 

paritário em relação a magistrados e membros do Ministério Público, exercício livre 

da profissão em todo o território nacional, inviolabilidade de seu escritório, local e 

instrumentos de trabalho, comunicação com seus clientes, sustentação oral das 

razões de qualquer recurso por, no mínimo 15 (quinze) minutos, exame de autos de 
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processos findos ou em andamento, etc. 

O art. 34, da CF confere o mesmo grau de essencialidade à Defensoria 

Pública, estabelecendo caber-lhe a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, 

assim considerados aqueles que não podem arcar com o pagamento de um 

advogado sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica), no art. 8, 2., “d” e “e” eleva ao status de garantia judicial, o direito do 

acusado de ser assistido por um defensor de sua escolha, com ele podendo 

comunicar-se de forma livre e em particular, sendo-lhe assegurado, ainda, o direito 

de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, 

caso não se defenda ele próprio ou nomeie defensor 

O Pacto estabelece, além disso, uma série de garantias judiciais que 

carecem da presença de um defensor para serem exercidas de maneira mais 

efetiva e eficaz, tais como a comunicação prévia e pormenorizada, ao acusado, da 

acusação formulada; a concessão, ao acusado, do tempo e dos meios adequados 

para a preparação de sua defesa e a possibilidade de recorrer da sentença para juiz 

ou tribunal superior (art. 8, 2., “b”, “c” e”h”). 

A afirmação que se pode fazer da leitura dos dispositivos 

supramencionados, portanto, é de que uma ampla defesa, como sinônimo de uma 

defesa técnica efetiva, depende, diretamente, de se assegurar ao acusado a 

assistência de um defensor e, consequentemente, assegurar a este defensor todos 

os direitos e prerrogativas que lhe permitam atuar da forma mais ampla e efetiva 

possível. 

Diante disso, Nestor Eduardo Araruna Santiago, a exemplo do que já 

ocorre com as figuras do juiz e do promotor, oferece os conceitos básicos para a 

elaboração teórica do conceito do princípio do defensor natural, definindo-o como 

sendo: 

 

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 
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o ato persecutório estatal em desfavor do imputado.
192

 

 

 

Os critérios de inamovibilidade e inafastabilidade baseiam-se no fato de 

sua atuação ter decorrido de escolha do acusado, de nomeação pelo magistrado ou 

mesmo de imposição constitucional, significando que o defensor somente poderá 

ser afastado de suas funções por decisão administrativa ou judicial transitada em 

julgado, no caso de colidência de interesses entre ele e o acusado, por razões de 

foro íntimo invocadas pelo defensor e no caso de inexistência ou deficiência de 

defesa.193 

Já a independência e imparcialidade devem ser compreendidas “do ponto 

de vista de relacionamento pessoal e profissional com os magistrados e 

representantes do Ministério Público, a fim de que não vicie a relação existente 

entre imputado e defensor”.194 

O princípio do defensor natural é importante vetor a auxiliar o intérprete 

na atividade de investigação da existência ou não de uma defesa técnica efetiva em 

determinado caso concreto. Em verdade, se houver a violação de alguma das 

garantias inerentes a esse princípio, o exercício de uma defesa técnica efetiva 

estará seriamente prejudicado. 

Sendo assim, defesa técnica efetiva pode ser considerada como 

sinônimo de ampla defesa, caracterizada quando ao defensor são asseguradas as 

garantias do princípio do defensor natural, bem como todos os direitos e 

prerrogativas que lhes são conferidos pelo ordenamento constitucional e 

infraconstitucional, de forma a permitir-lhe atuar da forma mais ampla possível, com 

a utilização de todos os meios e recursos idôneos e capazes de melhorar a situação 
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do réu. 

 

3.2 Elaborando um conceito de eficiência no Processo Penal 

3.2.1 A eficiência como princípio constitucional da Administração Pública 

 

 

Ao longo da história, muitos modelos de Administração Pública foram 

concebidos. Para cada nova concepção de Estado pensava-se em uma nova forma 

de organizar a Administração Pública, sendo possível elencar como os modelos 

mais conhecidos: o modelo de Administração Patrimonialista, o modelo de 

Administração Burocrática e o modelo de Administração Gerencial. 

No modelo de Administração Patrimonialista, a Administração Pública 

estava organizada de modo a atender os interesses do soberano que agia conforme 

seu arbítrio. Os bens da Administração eram considerados privados. Não havia a 

preocupação com a coletividade, tampouco a ideia de prestação de serviços 

públicos. Esse modelo começa a ser superado com os avanços da industrialização, 

quando a Administração passa a organizar-se com o objetivo de atender aos 

interesses sociais.195 

A primeira forma de organizar a Administração com vistas a atingir um 

interesse público se deu por meio da atuação do modelo de Administração 

Burocrática fundamentado no conceito de dominação Racional-Legal de Max 

Weber. Nesse modelo, a autoridade deixa de se fundamentar na força para buscar 

legitimidade na lei racionalmente elaborada, sendo características principais do 

Estado burocrático a prévia definição de competências e a vinculação a regras 

oficiais. É forte, nesse modelo, a influência do princípio da legalidade, segundo o 

qual o administrador deveria agir de acordo com o que a lei determinasse.196 

O modelo de Administração Burocrática caracterizou-se pela busca do 

interesse público realizada com base em critérios legais. A Administração foi 

organizada com o objetivo de evitar arbítrios e preservar o princípio da legalidade, 
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daí o estabelecimento de uma série de formalidades e procedimentos a serem 

observados pelo administrador. A impessoalidade, legalidade e meritocracia 

guiavam a atuação dos agentes públicos. 

A Administração Burocrática, no entanto, não se desenvolveu livre de 

críticas. O modelo burocrático caracterizado pela rigidez foi acusado de dar maior 

atenção às formalidades do que ao atendimento efetivo do interesse público. 

Considerado ineficiente e pouco preocupado com as necessidades dos cidadãos foi 

cedendo espaço a um novo modelo de Administração Gerencial.197 

As palavras chaves desse novo modelo são eficiência e resultados. Sua 

concepção não implicou no desaparecimento dos avanços trazidos pelo modelo de 

Administração Burocrática (impessoalidade, legalidade e meritocracia), mas 

somente numa nova forma de pensar esses avanços, no sentido de que a 

legalidade não deveria ser observada como uma regra por si só, mas como pilar 

colocado à disposição do alcance das necessidades do cidadão de forma proba, 

mas também com eficiência.198 

A Reforma Administrativa de 1998 veio com o objetivo de implementar o 

modelo gerencial no ordenamento jurídico brasileiro com a edição da Emenda 

Constitucional nº 19 de 04 de junho de 1998 que, dentre outras alterações,  inseriu a 

eficiência como princípio constitucional da Administração Pública disposto no caput 

do art. 37 da CF. 

Hely Lopes Meireles considera a eficiência como um dever da 

Administração. Definiu-a como sendo princípio a estabelecer “que a atividade 

administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento”, sendo para ele 

“o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 

desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço 

público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 

membros”199. 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 
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O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser 
considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se 
espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os 
melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, 
disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de 
alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público.

200
 

 
 

 

Odete Medauar ensina que “o princípio da eficiência determina que a 

Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que 

satisfaçam as necessidades da população”.201 Para a autora, o princípio da 

eficiência não implica a superação do princípio da legalidade, devendo a 

Administração pautar-se pela observância de ambos em suas atividades.202 

Muitas mudanças na legislação constitucional e infraconstitucional foram 

impulsionadas pela inserção do princípio da eficiência no rol dos princípios 

constitucionais da Administração Pública. No âmbito do Poder Judiciário pode-se 

mencionar a inclusão do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF: “a todos, no âmbito judicial 

e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. 

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho: 

 

 

O novo mandamento, cuja feição é a de direito fundamental, tem por 
conteúdo o princípio da eficiência no que se refere ao acesso à justiça e 
estampa inegável reação contra a insatisfação da sociedade pela excessiva 
demora dos processos, praticamente tornando inócuo o princípio do acesso 
à justiça para enfrentar lesões ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF).

203
 

 

 

Isso indica que o princípio da eficiência aplica-se a todas as 

manifestações de poder estatal, isto é, não se restringe à esfera do Poder 

Executivo, mas estende-se aos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como ao 
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Ministério Público, tendo todos os cidadãos direito não só à eficiência dos atos 

administrativos, mas também dos jurisdicionais e legislativos.204 

No mesmo sentido, aponta Jorge de Oliveira Vargas que: 

 

 

[...] o Poder Judiciário também é o destinatário do princípio da eficiência de 
que trata a cabeça do art. 37 da nossa Carta Política. O referido art. 37 
dispõe que a Administração Pública de qualquer dos Poderes, o que 
evidentemente inclui o Judiciário, obedecerá, dentre outros princípios, o da 
eficiência, e não há maior demonstração de ineficiência do que a 
morosidade injustificada dos processos.

205
 

 

 

Não se atendo, portanto, apenas a seara do Poder Executivo, mister o 

estudo do princípio da eficiência tomando como base a atividade jurisdicional levada 

a efeito por meio do processo. E, aqui, mais especificamente no que se refere ao 

âmbito criminal, estabelecendo um conceito de eficiência no Processo Penal que 

contribuirá para a tarefa de investigar qual a relação entre o exercício da defesa 

técnica efetiva e a eficiência no Processo Penal, bem como saber se há 

compatibilidade entre esses dois ideais. 

 

 

3.2.2 A eficiência no Processo Penal 

 

 

Sabe-se que o Direito Processual Penal tem como função instrumental a 

aplicação da lei penal aos casos concretos, bem como a regulação da forma de 

atuação dos órgãos responsáveis pela persecução penal. Pode se desenvolver 

basicamente por três sistemas: o inquisitivo, o acusatório e o misto. 

Tais sistemas estabelecem quais as regras que irão reger o Processo 
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Penal durante sua finalidade de aplicar a lei material penal e de disciplinar a 

atuação dos órgãos de persecução estatal. Conforme o sistema que for adotado, 

será possível identificar se predomina, no desenvolvimento dessa atividade, um 

caráter repressivo mais rigoroso ou uma atuação menos repressiva e pautada pela 

observância dos direitos fundamentais do acusado. 

Sendo assim, caracteriza-se o sistema inquisitivo pela ausência de 

contraditório, concentração no órgão judicial das funções de acusar, defender e 

julgar, sigilo no desenvolvimento processual, desigualdade entre as partes, 

acusações dispersas e provas obtidas por meios irracionais.206 Como é possível 

perceber, esse sistema é marcado pela mitigação dos direitos do acusado, 

revestindo-se de forte conteúdo repressivo. 

No que se refere ao sistema acusatório, há a possibilidade de manuseio 

do contraditório, da publicidade dos atos processuais, da utilização de provas 

racionais, da igualdade entre as partes e de acusações bem delimitadas, 

configurando um sistema baseado no respeito aos direitos do acusado.207 

Por fim, tem-se o sistema processual misto composto por duas fases, a 

primeira chamada de fase de investigação e dirigida por um juiz de instrução, sem a 

presença do contraditório. Ao passo que, a segunda é presidida pelo juiz da causa, 

sendo permitido lançar mão do contraditório e da ampla defesa. 

A verdade é que esses sistemas não surgiram de forma linear. Ao longo 

da história do Processo Penal eles coexistiram e se alternaram, e, na medida em 

que se alternavam, alternavam-se também as tendências mais agressivas e 

violentas de apuração dos ilícitos penais com aquelas que resguardavam a 

dignidade da pessoa humana por meio da atribuição de uma série de direitos e 

garantias fundamentais ao indivíduo objeto de persecução penal. 

O que chama a atenção, contudo, não é apenas a alternância entre os 

dois sistemas (inquisitivo e acusatório), mas também a forma como esses dois 

sistemas passaram a ser conhecidos. Tornou-se comum denominar o sistema 

pautado por um maior rigor na atividade de persecução estatal como um sistema 
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processual penal eficiente. Ao passo que o sistema comprometido com o 

estabelecimento de direitos e garantias fundamentais atribuídos ao réu passou a 

identificar-se com a denominação de garantista. 

Para constatar esse fato, observe-se parte do texto que compõe a 

exposição de motivos do Código de Processo Penal de 1941: 

 

 

De par com a necessidade de coordenação sistemática das regras do 
processo penal num Código único para todo Brasil, impunha-se o seu 
ajustamento ao objetivo de maior eficiência e energia da ação repressiva do 
Estado contra os que delinquem. As nossas vigentes leis de processo penal 
asseguram aos réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundidos pela 
evidência das provas, um tão extenso catálogo de garantias e favores, que 
a repressão se torna, necessáriamente, defeituosa e retardatária, 
decorrendo daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade. Urge que 
seja abolida a injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre o da 
tutela social. Não se pode continuar a contemporizar com pseudodireitos 
individuais em prejuízo do bem comum. O indivíduo, principalmente quando 
vem de se mostrar rebelde à disciplina jurídico-penal da vida em sociedade, 
não pode invocar, em face do Estado, outras franquias ou imunidades além 
daquelas que o assegurem contra o exercício do poder público fora da 
medida reclamada pelo interesse social. Este o critério que presidiu  à 
elaboração do presente projeto de Código.

208
  

 

 

Pelo texto acima transcrito, percebe-se que a eficiência é equiparada a 

um rigor maior na atividade repressora do Estado. Pela forma como o texto foi 

redigido, há uma incompatibilidade entre a atribuição de direitos e garantias aos 

acusados e a eficiência do Processo Penal. A deficiência e morosidade na atividade 

de apuração e repressão das condutas criminosas é expressamente atribuída ao 

exercício das garantias do acusado. 

Importante ressaltar que o Código de Processo Penal de 1941 foi 

elaborado sob a ideologia antidemocrática do regime ditatorial de 1937 e que 

apesar de afirmar que o equilíbrio entre o interesse social e a defesa individual foi 

um dos critérios utilizados na elaboração de seu projeto, foi fortemente influenciado 

pelo Código de Processo Penal italiano de 1930 que adotou o perfil fascista. Daí as 
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constantes reformas pelas quais passou e ainda tem passado atualmente.209 

Alexandre Morais da Rosa também não atribui um significado positivo ao 

termo eficiência quando trazido para a órbita jurídica. O autor defende que “a 

situação do Direito brasileiro encontra-se premida pela difusão do discurso 

consequencialista e eficiente, com o qual, brevemente, a crítica precisa ser 

oposta”.210 

Ele defende que o discurso da eficiência decorre da aplicação de um 

modelo denominado de Análise Econômica do Direito (AED) que objetiva aplicar na 

interpretação do Direito os modelos e teorias da Ciência Econômica. Segundo essa 

análise, o perfil democrático e social da CF destinado a diminuir as desigualdades 

entre os homens e redistribuir melhor a riqueza tem sido apontado como 

determinante para a estagnação econômica. Em nome do crescimento econômico, 

os direitos fundamentais seriam mitigados e reduzidos aos dois únicos direitos 

fundamentais que interessam ao mercado: propriedade e liberdade de contratar.211 

A eficiência do Poder Judiciário passou a ser medida por meio da 

produção de resultados economicamente mais vantajosos ainda que a obtenção 

desses resultados dependa da mitigação de direitos e garantias fundamentais. O 

“Processo Penal Eficiente”, com a aplicação das teorias da AED, voltaria a ser 

fortemente influenciado pelo Direito Penal do Inimigo, uma vez que o que importa é 

uma resposta penal célere capaz de expurgar o “inimigo” da sociedade.  

Atribuir à denominação de garantista a um sistema que confere ao 

acusado um rol de direitos e garantias fundamentais não é incorreto, haja vista, por 

tudo que foi exposto no segundo capítulo deste trabalho, ser imprescindível que o 

garantismo penal seja considerado uma teoria que prega a tutela integral de todos 

os direitos fundamentais, incluindo os pertencentes ao indivíduo sujeito a uma 
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persecução penal. Opõe-se, todavia, à identificação das características de um 

sistema processual violento e repressivo com o conceito de eficiência no Processo 

Penal. 

Como visto anteriormente, o significado dos termos eficácia, efetividade e 

eficiência no tocante à norma jurídica possui direta relação com a finalidade e com 

os efeitos que ela pretende atingir, sendo, especificamente, a eficiência determinada 

pela análise dos meios utilizados para produzir esses efeitos. 

Nessa linha, Antônio Scarance Fernandes212 entende que o exame da 

eficiência no Processo Penal depende da finalidade que a ele seja atribuída. O autor 

apresenta as 3 (três) principais correntes existentes sobre o tema. 

Para a primeira corrente, a finalidade do Processo Penal seria a de 

assegurar a defesa do acusado, condicionando, por conseguinte, a eficiência do 

processo ao fato de se assegurar ao acusado todos os meios que lhe permitam 

exercer sua defesa com o objetivo de impedir condenações injustas. 

Para os defensores da segunda corrente, no entanto, a finalidade do 

Processo Penal seria a de permitir aos órgãos de persecução penal a apuração da 

verdade e a punição dos culpados. Processo Penal eficiente, portanto, para essa 

corrente, seria o que atingisse esse fim. 

Por fim, os defensores da terceira corrente, posicionam-se pelo equilíbrio, 

entendendo que a finalidade do Processo Penal é a obtenção de um resultado justo, 

legitimado por um procedimento adequado. Eficiente, portanto, desse ponto de 

vista, seria o processo que tivesse por finalidade tanto assegurar a defesa do 

acusado, quanto a apuração da verdade e a punição dos culpados. 

 Por tudo que se expôs no primeiro e segundo capítulos deste trabalho, 

não é difícil concluir que a corrente aqui adotada é a que considera como finalidade 

do Processo Penal não só assegurar a tutela dos interesses do acusado, mas 

também a atuação dos órgãos de persecução penal na busca da verdade como 

manifestação de proteção dos direitos da vítima e da sociedade. 
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Em verdade, não haveria uma tutela integral dos direitos fundamentais 

caso se optasse por uma das correntes extremadas, seja a que tem a tutela dos 

direitos fundamentais do acusado como única finalidade do Processo Penal, seja a 

que o considera apenas como instrumento de legitimação do poder punitivo do 

Estado, priorizando unicamente a celeridade. 

 

 

[...] processo penal efetivo, eficaz e eficiente não é somente aquele que é 
célere, buscando a rapidez na solução da questão penal acima de qualquer 
objetivo, em desrespeito aos demais cânones constitucionais e as garantias 
do acusado (e da acusação). Embora a relação entre duração razoável do 
processo e eficiência seja clara, ela não pode ser utilizada para usurpar 
conquistas constitucionais inerentes aos direitos individuais aplicáveis ao 
processo penal, sob pena de solapar, inexoravelmente, o devido processo 
penal. 
Portanto, processo penal eficiente e devido processo penal seriam ideias 
sinônimas, já que seus conceitos interpolam elementos comuns a eles.

213
  

 

 

A eficiência no Processo Penal deve ser identificada não com a ideia de 

rigor e violência na apuração dos ilícitos penais, tampouco com uma mera 

preocupação com elementos econômicos de economia processual a qualquer 

preço, mas sim com a ideia de equilíbrio, equilíbrio que não poderia ser melhor 

representado senão pela ideia de devido processo penal. 

Diante disso, não é difícil compreender a relação entre o exercício da 

defesa técnica efetiva e a eficiência no Processo Penal. Sendo o conceito de defesa 

técnica efetiva equiparado ao de ampla defesa (uma das garantias do devido 

processo penal), tem-se que não se pode afirmar que um processo tenha sido 

eficiente sem que se tenha dado ao acusado a garantia do exercício de uma defesa 

técnica efetiva. 

Vê-se, pois, que não só existe compatibilidade entre a eficiência no 

Processo Penal e o exercício da defesa técnica efetiva, mas também que esse 

exercício compõe o próprio conceito de devido processo penal eficiente. 
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Em que pese o conceito de eficiência no Processo Penal equiparar-se ao 

conceito de devido processo penal, não se pode negar a influência da ideia do 

tempo para a noção de eficiência. As principais reformas que foram realizadas e que 

ainda estão em andamento na legislação constitucional e infraconstitucional tiveram 

e têm a influência das ideias de tempo e eficiência em suas estruturas. 

No que se refere à Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004 conhecida 

como Reforma do Poder Judiciário, a primeira linha de ação recomendada para a 

reforma foi a de celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, a qual seguiram-

se as que indicavam também o aprimoramento da magistratura, o acesso à justiça e 

mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos, a democracia interna do Poder 

Judiciário e a moralidade administrativa, transparência, controle e coordenação 

administrativa dos órgãos do Poder Judiciário.214 

Por ocasião da promulgação da EC n. 45/2004, é possível perceber pelo 

discurso de José Sarney como os conceitos de eficiência e celeridade estão a todo 

o tempo relacionando-se e complementando-se. Ele afirma que “Os diversos meios 

sociais exigiam a democratização do acesso ao Judiciário ao mesmo tempo que 

cobravam uma justiça mais célere e mais próxima da população”. [...] “Ao mesmo 

tempo a ampliação das competências da Justiça do Trabalho garantirá uma maior 

eficiência em sua atuação”.215 

Igualmente se percebe como o tema da funcionalidade e eficiência da 

prestação jurisdicional tem permeado o cenário jurídico imbricado sempre com a 

ideia de celeridade. Da leitura da exposição de motivos do Anteprojeto do novo 

Código de Processo Civil, vê-se que os trabalhos da comissão pautaram-se pelos 

seguintes objetivos: 1) estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia 

fina com a CF; 2) criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma 

mais rente á realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo e 

reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal; 4) dar 
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todo o rendimento possível a todo processo em si considerado; e, 5) imprimir maior 

grau de organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão.216 

As ideias de ordem do Novo Código de Processo Civil são, sem sombra 

de dúvidas, organicidade, funcionalidade, celeridade, eficiência e sistematicidade, 

todas diretamente ligadas em uma relação de necessidade e complementariedade. 

Para encerrar o exercício de exemplificação da íntima relação que há 

entre a ideia de tempo e eficiência, não poderia deixar de figurar nessa linha de 

exemplos o texto da exposição de motivos do Novo CPP. Em um dos trechos da 

referida exposição de motivos, há o estabelecimento de uma relação clara de causa 

e efeito entre a eficiência na administração da justiça e a celeridade na produção de 

uma resposta penal em tempo razoável: 

 

 

A disciplina legal dos recursos deve buscar, por certo, a celeridade 
necessária à produção da resposta penal em tempo razoável e socialmente 
útil e à tutela dos direitos fundamentais dos indiciados ou imputados 
autores de infrações penais. Tal celeridade, resultado de múltiplas funções 
e variáveis, entre as quais uma eficiente administração da função 
jurisdicional, é uma das condições da efetividade da norma penal, que, 
todavia, deve atuar dentro dos limites intransponíveis do devido processo 
legal, que, por certo, compreende, substancialmente, a efetividade dos 
recursos que não podem figurar nos códigos apenas simbolicamente, como 
sói acontecer em tempos autoritários, nos quais culmina sempre por 
germinar, como limite do poder do estado, a interpretação ampla do 
cabimento do habeas corpus, a fazer dele o subrogado universal das 
impugnações recursais.

217
 

 

 

Vê-se, assim, os conceitos de celeridade e eficiência no mesmo contexto, 

tornando-se indispensável aclarar essa relação para que uma tutela integral dos 

direitos fundamentais possa ser alcançada, sobretudo em seara criminal. 

Nesse caso, quando tratou-se do conceito de eficiência no Processo 
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Penal, chegou-se a conclusão de que não se devia atrelar a ele uma conotação 

pejorativa ou negativa, uma vez que ele se equiparava ao conceito de devido 

processo penal. Isso significa dizer que, para o Processo Penal ser considerado 

eficiente, é necessário que em seu desenrolar haja uma fiel observância dos 

princípios do devido processo penal. 

Ocorre que, como ficou demonstrado, as ideias de tempo e celeridade 

têm uma força especial sobre o conceito de eficiência, legitimando, inicialmente, a 

afirmação de que neste conceito de eficiência no Processo Penal, a busca de 

celeridade ocuparia lugar de destaque, se sobrepondo mesmo à proteção das 

garantias do devido processo penal. 

 Essa afirmação, no entanto, iria de encontro a tudo que foi exposto nos 

dois primeiros capítulos deste trabalho. Em primeiro lugar, como alcançar o objetivo 

de conferir uma tutela integral aos direitos fundamentais se considerar-se que a 

busca pela celeridade se sobreporia à tutela dos direitos fundamentais do acusado? 

Da mesma forma, como sustentar que o garantismo penal é uma teoria 

que objetiva um equilíbrio na tutela dos direitos fundamentais caso der primazia ao 

ideal de celeridade a qualquer preço? 

Sendo assim, não desconsiderando que a eficiência tem íntima relação 

com o tempo e a celeridade do processo, imprescindível que se alie a noção de 

razoabilidade e proporcionalidade a este complexo conceito de eficiência no 

Processo Penal, o que se faz lançando mão do princípio da razoável duração do 

processo. 

Em estudo que buscou a conceituação de duração razoável do Processo 

Penal, destacou-se: 

 

 

[...] definir o que significa a expressão razoável duração do processo seria 
entender, de forma simultânea, a complexidade do caso concreto, a 
atuação dos diversos sujeitos envolvidos na relação processual penal, os 
prazos estipulados em lei e o princípio da razoabilidade.

218
 

                                                 
218

 SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna ; DUARTE, Ana Caroline Pinho . Um conceito de duração 
razoável do processo penal. Novos Estudos Jurídicos (UNIVALI), v. 15, n. 2, p. 242-256, 2010, p. 



106 

 

A razoabilidade teria, portanto, o objetivo de coibir comportamentos 

arbitrários e abusivos na tentativa de poibição de excessos durante o transcorrer da 

atividade jurisdicional, podendo mesmo ser considerada como “um limite, pois exige 

comportamento adequado e compatível por parte dos detentores das funções 

estatais, notadamente a judicial”.219 

Com efeito, quando se afirma que o tempo de desenvolvimento do 

processo tem especial destaque no conceito de eficiência não se refere, no entanto, 

a qualquer tempo, mas ao tempo medido de forma razoável e proporcional, isto é, 

ao conceito de razoável duração do processo. 

Comentando sobre o significado da expressão razoável duração do 

processo, contemplada no inc. LXXVIII, do art. 5º da CF, Márcia Fernandes Bezerra 

afirma que: 

 

 

Desde logo, parece necessário pontuar que o significado dos termos não se 
exaure na idéia de celeridade processual também mencionada na parte 
final do dispositivo. Antes disso, impõe que se considere algo a mais: o 
princípio do devido processo legal e todas as garantias a ele inerentes. 
Desta forma, a razoável duração do processo estará indissociadamente 
ligada aos princípios da segurança jurídica, ampla defesa e contraditório.

220
 

 

 

Seguindo o mesmo entendimento, André Luiz Nicolitt posiciona-se no 

sentido de que: 

 

[...] o direito a um processo em tempo razoável é um direito correlato ao 
devido processo ou ao processo justo e equitativo. Em outras palavras, o 
processo com duração razoável nada mais é do que uma consequência 
lógica do devido processo, ou mesmo um aspecto deste.

221
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O autor ressalta que, em razão dos bens e valores envolvidos no 

Processo Penal, liberdade e dignidade humana, a preocupação com a duração 

razoável do processo deve ser ainda maior no âmbito deste ramo do Direito 

Processual.222 

Se o tempo inerente ao conceito de eficiência deve ser compreendido 

como a razoável duração do processo, e, consequentemente, esta não é sinônimo 

de mera celeridade, mas de celeridade que respeite às garantias do devido 

processo legal, forçoso é concluir que a eficiência no Processo Penal deve buscar o 

equilíbrio pela busca entre a celeridade e as garantias do devido processo legal, 

sendo sim, sinônimo de regular desenvolvimento processual. 

Nesse sentido, Antônio Scarance Fernandes: 

 

  

A busca de celeridade, portanto, como fator de eficiência do processo é 
preocupação antiga, mas sempre se ressaltou que não deve ser alcançada 
a qualquer preço, mas com observância das garantias individuais. Retrata 
tal busca a eterna ânsia de equilíbrio entre a rapidez e a justiça.

223
 

 

 

O equilíbrio entre rapidez e justiça é, portanto, o verdadeiro sinônimo de 

eficiência no Processo Penal. Não se nega que um processo célere é fator que 

pode determinar a eficiência de um processo, não sendo, no entanto, o único.  

É preciso o exercício constante de tentar compatibilizar a celeridade e o 

exercício das garantias do devido processo legal224, devendo essa compatibilização 
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representar o conceito de eficiência no Processo Penal. 

 

3.3 Defesa técnica efetiva e Processo Penal eficiente na jurisprudência do STF: 
caminhos para uma tutela integral dos direitos fundamentais 
 

 

A afirmativa de que a eficiência no Processo Penal é sinônimo de devido 

processo penal mostra-se essencial para o objetivo de alcançar uma tutela integral 

dos direitos fundamentais. Isso porque, demonstrou-se pela investigação dos 

conceitos de defesa técnica efetiva e de eficiência no Processo Penal que o 

exercício dessa defesa não apenas é compatível com a obtenção de um Processo 

Penal eficiente, mas também é elemento que compõe o próprio conceito de 

eficiência no Processo Penal. 

A observância das garantias do devido processo penal e, por ter-se 

optado por seu estudo, mais especificamente da defesa técnica efetiva, é 

pressuposto para a verificação de um Processo Penal eficiente. Sendo assim, essa 

observância não pode ser apontada como responsável pela ineficiência na proteção 

dos direitos fundamentais. 

Imperioso, portanto, concluir que a ineficiência na tutela de todos os 

direitos fundamentais deve-se a outros fatores diversos do exercício da defesa 

técnica efetiva.  

Nesse passo, com base no estudo de algumas decisões do STF 

apresentar-se-âo alguns desses fatores, analisando a relação do exercício da 

defesa técnica efetiva e a eficiência no Processo Penal na tentativa de apontar 

caminhos que levem a uma tutela integral dos direitos fundamentais. 

No HC n. 84.580-1/SP225 o STF foi chamado a se manifestar sobre a 

existência ou não de cerceamento de defesa em caso de denúncia que não atribuiu 
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comportamento específico e individualizado aos denunciados. Na ocasião, o 

Ministério Público Federal apresentou denúncia contra 5 (cinco) diretores do Banco 

Sudameris Arrendamento Mercantil S.A atribuindo-lhes a prática de crime contra o 

sistema financeiro nacional previsto no art. 17 da Lei n. 7.492/86. 

A referida denúncia foi inicialmente rejeitada pelo magistrado federal por 

não individualizar as condutas de cada acusado. Contra a decisão que rejeitou a 

denúncia, foi interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público Federal, 

ao qual o Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região deu provimento, recebendo 

a vestibular acusatória. Para justificar sua decisão, o Tribunal alegou que, tratando-

se de crime de autoria coletiva, a ausência de descrição pormenorizada das 

condutas dos acusados não tinha o condão de tornar inepta a denúncia, uma vez 

que ela poderia ser aditada a qualquer tempo, nos termos do art. 569, do CPP. 

Inconformados com a decisão que recebeu a inicial acusatória, os 

pacientes interpuseram Recurso Especial, o qual foi admitido pelo Desembargador 

Federal Vice-Presidente do TRF da 3ª Região. Em resposta ao Recurso Especial 

interposto, o STJ alegou que nos crimes de autoria coletiva, em razão da dificuldade 

de se discriminar a conduta de cada denunciado, não configura cerceamento de 

defesa o oferecimento da denúncia sem a individualização minuciosa do 

comportamento de cada um deles, no que decidiu não conhecer do recurso. 

Contra a decisão do STJ, os pacientes impetraram HC perante o STF que 

deferiu o pedido, nestes termos: 

 

 

Sendo assim, tendo presentes as razões expostas e não obstante o 
parecer da douta Procuradoria Geral da República, defiro o pedido de 
‘habeas corpus”, para invalidar, desde a denúncia, inclusive, o 
procedimento penal instaurado contra os ora pacientes Milto Bardini, 
Rubens Nunes Tavares, Ives Louis Jaques Lejeune, Oswaldo Daude e 
Giovanni Lenti, sem prejuízo da possibilidade de o Ministério Público 
oferecer nova peça acusatória, desde que juridicamente idônea e 
processualmente apta, contanto que ainda não consumada, na espécie, 
eventual prescrição penal.
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Para fundamentar sua decisão, o STF trouxe os argumentos de que não 
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há no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de responsabilidade penal 

objetiva, ainda que se trate de criminalidade econômica, afirmando, ainda, que o 

simples fato de ser diretor ou adminstrador de instituição financeira não autoriza a 

formulação de acusação penal, sendo imprescindível a individualização do 

comportamento de cada denunciado. 

As opiniões não são uníssonas na doutrina, havendo quem considere ser 

desnecessária essa individualização, desde que tenha havido a participação de 

todos os acusados na ação delituosa ou que se trate de conduta difusa ou 

multifária.227 Não parece adequado, contudo, esse entendimento, uma vez que o 

oferecimento de denúncia genérica acaba por impedir um regular exercício do 

contraditório e da ampla defesa.  

Nesse sentido, Nestor Eduardo Araruna Santiago afirma que: 

 

 

A denúncia genérica afeta o princípio do contraditório e da ampla defesa. 
Esses princípios, que são vinculados diretamente ao devido processo legal, 
ficam bastante feridos quando a denúncia não individualiza as condutas 
praticadas, pois, para que o exercício da defesa seja amplo, é necessário o 
amplo conhecimento do fato que está sendo imputado aos agentes. Em 
outras palavras: a defesa do acusado somente será ampla se os fatos 
estiverem corretamente e exaustivamente descritos na denúncia. Amplitude 
de defesa envolve amplitude de acusação. Deve-se olvidar o entendimento 
de que o importante é a tipificação feita pelo representante do Ministério 
Público na petição inicial acusatória, mesmo porque esta tarefa – a 
tipificação – é feita pelo juiz na sentença (art. 383, CPP).

228
 

 

 

Para o autor, não se mostra suficiente a demonstração do proveito 

pessoal que o agente auferiria com o delito. É necessário o acompanhamento de 

outras provas que complementem a acusação, lembrando, também, que “a prova da 

acusação ainda deve ser necessariamente desincumbida pelo Ministério Público 

não durante a instrução criminal, mas sim na denúncia, em que o órgão acusador 

vai comprovar o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o ato lesivo...”.229 
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No caso em análise, o STF ressalta que “Para o acusado exercer, em 

plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão de 

acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais (“essentialia delicti”) 

que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus 

(que sobre ele não incide) de provar que é inocente”.230 

Considera-se acertada a decisão do STF de considerar cerceamento de 

defesa o oferecimento de denúncia genérica que não individualiza as condutas de 

cada acusado. Sabe-se que é a inicial acusatória a peça que delimita o conteúdo da 

defesa, assim como o conteúdo da própria decisão final. 

No caso em análise, o STF constatou que a denúncia não individualizou 

as condutas de nenhum dos denunciados, imputando-lhes de forma conjunta as 

atividades típicas, com a tão simples fundamentação de que todos eles eram 

diretores da instituição financeira. Ora, vê-se, com isso, um grave entrave ao 

exercício de uma defesa técnica efetiva. Isso porque, pelo conteúdo da denúncia, a 

única defesa possível seria a de negar a condição de diretor da referida instituição 

financeira. 

O caso em comento permite a conclusão de que não é o exercício de 

uma defesa técnica efetiva que causa a ineficiência do processo, mas exatamente o 

contrário. O desrespeito ao exercício dessa defesa é fator que prejudica 

sobremaneira a eficiência da atividade processual.  

Com efeito, se a denúncia trouxesse de forma individualizada as 

condutas imputadas aos acusados, o processo não teria desviado seu curso com a 

interposição de tantos recursos que não atacavam o mérito da causa, mas que se 

destinavam a combater ofensa à regular tutela dos direitos do acusado por meio da 

garantia da defesa técnica efetiva. 

Não se está, com isso, afirmando que o direito de recorrer acarreta a 

ineficiência do processo. O que se defende é que esse direito não tenha sido 

fomentado pela violação às garantias do devido processo penal. Acredita-se que 

uma situação é a interposição de um recurso pela insatisfação do recorrente com a 
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sentença condenatória ou mesmo com a quantidade de pena cominada e que outra 

é a interposição de um recurso por estar sendo este mesmo recorrente impedido de 

exercer uma garantia processual. 

Essa interpretação não é manifestação de um garantismo exagerado que 

dá primazia à tutela dos direitos fundamentais do acusado. Ao contrário, o regular 

andamento processual é preocupação que se destina também à tutela dos direitos 

fundamentais da vítima e da sociedade lesadas pela prática das condutas 

criminosas. 

Processo eficiente é processo regular. E processo regular não é sinônimo 

de morosidade, ao contrário, como visto anteriormente, a regularidade do processo, 

representada pela observância do devido processo penal, além de ser elemento que 

compõe o conceito de eficiência, impede a indesejável demora na prestação 

jurisdicional. 

A regularidade no exercício das garantias do devido processo penal 

impede que a atividade processual seja anulada ou retardada pela interminável 

interposição de recursos causando riscos à própria pretensão punitiva estatal. 

Tão visível é a ação nociva para a eficiência no Processo Penal do 

desrespeito à garantia da defesa técnica efetiva que o STF, ao deferir o HC, 

ressalvou que nova peça acusatória poderia ser oferecida desde que, no caso, não 

se tenha operado a prescrição penal. Observa-se, com isso, claramente, que a 

inobservância das garantias do devido processo penal constitui fator que coloca em 

risco o desenvolvimento processual eficiente e o próprio objeto da pretensão 

punitiva do Estado. 

A equiparação feita entre Processo Penal eficiente e devido processo 

penal é, portanto, o primeiro caminho para se alcançar a tutela integral dos direitos 

fundamentais. Em verdade, a observância da garantia da defesa técnica efetiva 

como manifestação da tutela dos interesses do acusado acarreta, por via de 

consequência, a tutela dos interesses da vítima e da sociedade de verem a 

responsabilização penal dos que praticam alguma conduta penalmente relevante 

ser levada a efeito com justiça e rapidez. 
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Nessa linha, o cerceamento da garantia da defesa técnica como fator que 

prejudica a eficiência no Processo Penal pode ser identificado também em outras 

decisões do STF. 

No HC 107.497/RS231, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o STF 

tratou do tema da sustenção oral como instrumento de efetivação da garantia 

constitucional da ampla defesa. No caso em comento, o paciente foi denunciado 

pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput, 332, caput, 333, 

parágrafo único do Código Penal (CP) e 4º, I, “a”, e II, “a”, da Lei 8.137/1990 

(formação de quadrilha, tráfico de influência, corrupção ativa e crime contra a ordem 

econômica). 

Após denegação de pedido de habeas corpus impetrado perante o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a defesa dirigiu-se ao STJ por meio do 

HC 159.295/RS, alegando inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a 

ação penal, tendo sido a ordem denegada. 

Recorrendo ao STF, a defesa reiterou as alegações deduzidas nas 

demais instâncias, apontando, ainda, a nulidade do julgamento do HC 159.295/RS 

pela não intimação dos defensores para acompanhar a sessão e produzir 

sustentação oral. 

Em seu voto, o relator, ministro Gilmar Mendes, posicionou-se no sentido 

de que a sustentação oral que apresenta argumentos bem fundamentados tem 

grande potencialidade de contribuir para a defesa do acusado, defendendo que 

“especialmente em seara processual penal, o princípio da ampla defesa e do 

contraditório tem, por razões óbvias, aplicação significativa e analítica”.232  

Com base nisso, o ministro decidiu pelo deferimento do writ, no que foi 

acompanhado, majoritariamente, determinando a renovação do julgamento do HC 

159.295/RS com a prévia intimação do impetrante no prazo máximo de 10 (dez) 

sessões a partir da intimação da decisão. O relator fundamentou sua decisão no 

fato de que, tendo a defesa manifestado interesse em realizar sustentação oral, 
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houve ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa por não ter sido ela 

intimada para tanto. As demais alegações referentes à inépcia da denúncia e 

ausência de justa causa para a ação penal não foram conhecidas, sob pena de 

supressão de instância. 

Percebe-se, pois, que se trata de caso que versa sobre o exercício da 

defesa técnica efetiva que, como devidamente demonstrado anteriormente, é 

sinônimo de defesa técnica ampla. É visível que a ausência de intimação dos 

defensores, no caso em análise, maculou a garantia da defesa técnica efetiva, pois 

impediu que os defensores utilizassem um dos meios e recursos a ela inerentes, a 

realização de sustentação oral antes do julgamento do habeas corpus no STJ. 

Comentando acerca da comunicação dos atos processuais como 

manifestação do contraditório e da ampla defesa, Aury Lopes Jr. esclarece que: 

 

 

Ainda que pertencentes ao gênero “comunicação dos atos processuais”, 
notificação, intimação e citação do acusado são institutos distintos, com 
diferentes finalidades e consequências. Contudo, o mais importante é que 
são todos instrumentos a serviço da eficácia dos direitos fundamentais do 
contraditório e da ampla defesa. Não se pode mais pensar a comunicação 
dos atos processuais de forma desconectada do contraditório, na medida 
em que, como explicamos anteriormente (no Capítulo V do Volume I), é ele 
o direito de ser informado de todos os atos desenvolvidos no iter 
procedimental. (grifo do autor)

233
 

 

 
Em verdade, no caso em discussão, o respeito à garantia da ampla 

defesa teria contribuído sensivelmente para a eficiência do processo. Se a defesa 

tivesse sido informada da data do julgamento do recurso, ocasião em que teria tido 

a oportunidade de se utilizar de todos os recursos inerentes àquela garantia 

constitucional, o processo teria seguido o seu curso normalmente. 

Mais uma vez faz-se a ressalva de que não se está, com esse 

posicionamento, defendendo uma proteção demasiada dos direitos do acusado. O 

que se defende é o equilíbrio na tutela dos direitos fundamentais. A realização da 
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sustentação oral, nesse caso, conforme regulação legal, bem como dos Regimentos 

Internos dos Tribunais, variaria de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos. Não é difícil 

concluir que a utilização desse tempo, por parte da defesa, teria tido reflexos bem 

menos nocivos sobre o ideal de justiça e celeridade do que os que tiveram os 

recursos interpostos em razão da inobservância de uma forma processual. 

Sabe-se que, “ o processo exige uma atividade típica, composta de atos 

cujos traços essenciais são definidos pelo legislador”.234 Praticar o ato em 

desconformidade com o modelo legal acarreta a atipicidade desse ato processual, 

dando ensejo à decretação de inexistência, nulidade relativa, nulidade absoluta ou 

mera irregularidade. 

Isso significa que, quando o julgamento se deu sem a intimação dos 

defensores para realizar a sustentação oral, praticou-se um ato em 

desconformidade com a tipicidade processual. Violou-se a regra do art. 5º, LV da 

CF. Essa violação autorizou a defesa a pleitear a aplicação de nulidade absoluta ao 

processo e, consequentemente, acarretou uma demora em seu desenvolvimento. 

Daí a preocupação que se deve ter com a regularidade processual para 

uma eficiente prestação da tutela jurisdicional. É cediço que a existência de nulidade 

processual é uma das teses que podem ser utilizadas pela defesa, podendo-se 

afirmar, inclusive, que é a preferida dos defensores, uma vez que tem, muitas vezes, 

o condão de fulminar o processo, ensejando a extinção da punibilidade pela 

prescrição. 

Além disso, como expõe Alexander Araújo de Souza: 

 

 

Logicamente, não seria possível exigir do defensor imparcialidade, pois se 
encontra adstrito aos interesses do acusado. Sobretudo no processo penal, 
em que a tutela da liberdade está em jogo, pode-se mesmo dizer que o 
titular do exercício da defesa técnica está obrigado à parcialidade. Isso 
significa o dever de omitir toda ação que possa prejudicar o acusado, 
incluindo também a obrigação de levar a cabo as atividades que 
contribuam a excluir ou minorar possível procedência do pedido 
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condenatório.
235

 
 
 

Desse modo, não se pode criticar a ação do defensor que, identificando 

um vício processual, o invoque, visando à tutela dos direitos de seu cliente. 

Francesco Carnelutti afirma que o defensor tem o interesse de utilizar de todos os 

meios que possam servir para melhorar a situação do acusado, enfatizando que “o 

defensor é e deve ser um raciocinador em circunstâncias restritas, isto é, um 

raciocinador parcial: um raciocinador que traz a água para seu moinho”.236  

Como se percebe, a ampla atuação do defensor destinada à defesa dos 

interesses de seu patrocinado é plenamente natural. O que se proíbe é o exercício 

da defesa técnica de forma abusiva, uma vez que “não se pode permitir que a 

representação dos interesses do imputado ultrapasse os limites do exercício 

legítimo do direito de defesa, ou seja, não poderá ser este exercido 

abusivamente”.237 

No mesmo sentido, Nestor Eduardo Araruna Santiago afirma que: 

 

 

[...] a função processual do defensor é melhorar a condição do acusado, 
tanto sob o aspecto material quanto sob o aspecto formal. Obviamente, a 
defesa técnica não é meramente material, mas também deve pugnar pela 
regularidade do procedimento, por respeito ao devido processo legal. 
Portanro, deve zelar tanto pela aplicação do devido processo legal 
substantivo, quanto pelo devido processo legal processual.

238
 

 

 

Talvez seja por esse motivo que aqueles que defendem a observância 

das garantias do devido processo legal sejam acusados de dar primazia aos direitos 

do réu em detrimento dos direitos da vítima e da sociedade.  

Ora, quando se vislumbra em um processo a violação de uma dessas 
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garantias, um exame apurado da situação, na maioria das vezes feito pelo STF, 

identificará a ofensa à norma constitucional que implicará em nulidade absoluta do 

processo. Essa nulidade traz grandes chances de beneficiar o réu pelas razões que 

já foram apontadas anteriormente. 

Ocorre que, é exatamente pelos riscos que a violação das garantias do 

devido processo penal oferece para a correta realização da justiça que a 

preocupação com a regularidade do processo é característica de todo aquele 

comprometido com o equilíbrio entre a tutela de todos os direitos fundamentais, 

sejam aqueles que resguardam interesses individuais do acusado, sejam aqueles 

que protegem os interesses sociais e coletivos de toda a sociedade. 

A eficiência no Processo Penal como sinõnimo de devido processo penal 

é pressuposto para uma tutela integral dos direitos fundamentais, devendo toda e 

qualquer violação ao desenvolvimento regular do processo ser combatida por todos 

os que defendem essa tutela integral. 

Além da inobservância do devido processo penal, outros fatores também 

contribuem para a não obtenção de um Processo Penal eficiente. Adiante, 

apresentar-se-ão alguns desses fatores tomando como base estudo já realizado 

acerca do tema da defesa técnica efetiva e da eficiência no Processo Penal.239 

Destarte, o tema da defesa técnica efetiva foi tratado pelo STF, também 

no HC n. 94.016-1/SP.240 No caso em exame, questionava-se a possibilidade de 

qualquer dos litisconsortes penais passivos formular reperguntas, em sede de 

interrogatório judicial, aos demais corréus, sobretudo, quando as defesas de tais 

acusados se mostrarem colidentes. O acórdão analisou, ainda, a aplicabilidade da 

súmula 691 do STF ao caso em questão. 

Nessa esteira, tem-se que, no curso de interrogatório judicial, o 

magistrado de primeira instância proibiu a realização de reperguntas ao réu 

interrogado, por parte dos defensores dos demais corréus. Entendendo estarem 
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sofrendo cerceamento de defesa, eles impetraram habeas corpus com pedido de 

liminar perante o STJ para que fosse suspenso o processo até final julgamento do 

referido remédio constitucional. A liminar foi indeferida sob a justificativa de que o 

réu não é testemunha, não estando obrigado a responder sequer as perguntas 

formuladas pelo magistrado, tendo sido, suscitada, ainda, pelo Relator,  a aplicação 

da súmula 691 do STF. 

Manifestando-se sobre a questão, o STF decidiu sobre a não aplicação 

da súmula 691, alegando que o enunciado tem sido afastado nas hipóteses em que 

a decisão questionada divirja da jurisprudência dominante do STF ou então que 

verse sobre situações configuradoras de abuso de poder ou de manifesta 

ilegalidade. 

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, o STF também 

acolheu o pedido manifestando-se nestes termos: 

 

 

A relevância de se qualificar o interrogatório judicial como um expressivo 
meio de defesa do acusado conduz ao reconhecimento de que a 
possibilidade de o réu coparticipar, ativamente, do interrogatório judicial dos 
demais litisconsortes penais passivos traduz projeção concretizadora da 
própria garantia constitucional da plenitude de defesa, cuja integridade há 
de ser preservada por juízes e Tribunais, sob pena de arbitrária denegação, 
pelo Poder Judiciário, dessa importantíssima franquia constitucional.241

  

 

 

Após isso, decretou, a partir dos interrogatórios judiciais dos demais 

corréus, a anulação do processo, “determinando a realização de novos 

interrogatórios, assegurada, desde já, ao paciente em questão, mediante regular e 

prévia intimação de seu advogado, “a oportunidade de participação no interrogatório 

dos demais corréus”.242  

É nesse ponto, que o tema da eficiência no Processo Penal ganha relevo. 

Não há dúvidas de que se mostra acertada a decisão do STF em considerar 

cerceamento de defesa a proibição de participação ativa dos advogados de corréus 

em interrogatório judicial. Nesse caso, não haveria sequer a necessidade de a Lei 

10.792/03 ter previsto essa possibilidade, haja vista uma interpretação conforme a 
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Constituição ser suficiente no sentido de que a defesa técnica efetiva é essencial 

em qualquer fase do processo. 

Ocorre que a anulação de todo o processo em razão de ter ocorrido vício 

em um ato processual não parece ser a decisão mais adequada, sobretudo, quando 

se toma como norte o equilíbrio  na tutela dos direitos fundamentais. 

Se foi constatado o vício, questiona-se se não teria sido mais razoável 

determinar apenas a repetição do ato viciado com o aproveitamento de todos os 

atos que até aquele momento se desenvolveram de forma regular. É bem verdade, 

que pelo princípio da causalidade ou sequencialidade, a nulidade de um ato pode 

estender-se aos atos que o sucedem, desde que estes dependam daqueles. Para 

que tal princípio tenha aplicação, no entanto, é preciso verificar se o ato atingido 

pela nulidade estendeu seus vícios aos atos subsequentes, cabendo ao magistrado 

ou ao tribunal que declarou a ineficácia do ato determinar expressamente, todos os 

atos que deverão ser renovados ou retificados, isto é, definir a extensão dos efeitos 

da decretação da nulidade. 

Não foi isso que aconteceu na decisão em comento. O STF tão somente 

estendeu os efeitos da nulidade levada a efeito no interrogatório judicial, sem 

explicitar quais os reais efeitos desse vício para os demais atos processuais. 

Não bastasse a ausência de motivação do STF a justificar a anulação de 

todo o processo, percebe-se mais uma vez que mostra-se no mínimo precipitada a 

conclusão tirada por muitos de que a tutela dos direitos fundamentais do acusado, 

em especial aquela levada a efeito pelo exercício da garantia da defesa técnica 

efetiva, é incompatível com a eficiência no Processo Penal. 

Nesse caso, foi justamente o impedimento do exercício de uma defesa 

técnica efetiva que causou toda a ineficiência na prestação jurisdicional. De fato, se 

a participação ativa dos defensores dos corréus não tivesse sido tolhida pelo 

magistrado de primeira instância, o processo não precisaria ter desviado seu curso 

como ocorreu nos recursos dirigidos aos tribunais superiores. Argumentando sobre 

os motivos de sua decisão, o referido magistrado alegou que “os acusados, por 

vezes, intimidaram-se ou constrageram-se com as reperguntas sugeridas pelos 

advogados dos corréus que acabavam, na maioria das vezes, revestindo-se de 

verdadeiros questionamentos [...]”. 

Não se nega validade às afirmações do julgador, nesse caso, haja vista 
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admitir-se a ocorrência de excessos cometidos por alguns defensores. Todavia, 

considera-se desproporcional a decisão de impedir as reperguntas quando se 

mostraria suficiente não permitir que elas fossem respondidas pelo interrogando se 

fossem consideradas impertinentes e irrelevantes (art. 188, do CPP). 

A questão do direito de formular reperguntas no interrogatório de corréus, 

foi discutida também no HC 96.327/RJ.243 Na ocasião, o impetrante argumentou que 

o  art. 188 do CPP “deveria ser interpretado de modo a assegurar também ao 

defensor de corréu o direito de formular reperguntas aos demais litisconsortes 

passivos”244 afirmando que o contrário ofenderia os princípios do contraditório e da 

ampla defesa. Foi suscitada, ainda, a revogação da prisão cautelar sob a 

justificativa de excesso de prazo. 

O Supremo manifestou-se no sentido de conceder a ordem em parte, 

decretando a anulação da ação penal, bem como a renovação dos interrogatórios 

dos corréus para proporcionar à defesa a possibilidade de formular perguntas, 

decidindo, nestes termos, no que se refere à revogação da prisão cautelar: 

 

 

No que tange à pretensão de revogação da prisão cautelar, tenho que a 
mesma deve ser mantida. Trata-se de feito complexo, envolvendo vários 
réus, a demandar prazo razoável para o término da ação penal. Ademais, 
consta da decisão que decretou a medida extrema que o paciente provoca 

fundado temor a diversas testemunhas do processo ... .
245

 

 

 

Chama a atenção o argumento de ser impertinente a revogação da prisão 

preventiva dada a complexidade do feito. É bem verdade que não se nega tal 

complexidade, haja vista o fato de se estar tratando do direito de reperguntas em 

sede de interrogatório de corréus significar, por óbvio, a existência de mais de um 

acusado, fato que acaba por tornar mais dificultoso o andamento processual. O que 
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se estranha é que, não obstante, o reconhecimento de maior dificuldade, o Supremo 

ter anulado todo o processo. 

De fato, assim como no HC relatado pelo Ministro Celso de Mello e 

anteriormente analisado, também neste, com a relatoria do ministro Eros Grau, não 

se indicam os reais efeitos do ato viciado sobre os que o sucederam. Não resta 

dúvidas de que essa indicação poderia contribuir em muito para a eficiência do 

processo em discussão. 

Outro fator que possui influência na eficiência no Processo Penal é a 

atuação dos defensores, agora analisada sem que tenha havido nenhuma 

interferência do magistrado.  

Toma-se como parâmetro o HC 98.664/SP 246, do relatório restou 

consignado que o paciente fora condenado como incurso no art. 12 da Lei nº 

6.368/76 (tráfico de substância entorpecente), à pena de 3 (três) anos de reclusão. 

Em seguida, foi dado parcial provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo à apelação interposta pela defesa no sentido de desclassificar o delito para a 

hipótese prevista no art. 16 da referida lei (uso de substância entorpecente) ocasião 

em que se estabeleceu a pena no mínimo legal (seis meses de detenção e vinte 

dias multa). 

O Ministério Público de São Paulo interpôs Recurso Especial, ao qual foi 

dado provimento por decisão monocrática do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho 

restabelecendo-se a sentença condenatória sob a alegativa de que a quantidade de 

droga apreendida (480g)  indicava a prática do crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes.  

A defesa interpôs agravo regimental alegando: a) insuficiência do 

argumento da quantidade de droga apreendida para se concluir pela prática do 

tráfico ilícito de entorpecentes; b) cerceamento de defesa pela não apresentação de 

contrarrazões e c) reexame de provas por parte do STJ. O agravo foi desprovido 

sob a justificativa de que a quantidade de substância apreendida constitui sim 

argumento capaz de inferir a prática do tráfico e que a Defensoria Pública fora 
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devidamente intimada para oferecer contrarrazões. 

Nesse momento, cabe esclarecer que a alegativa de cerceamento de 

defesa efetuada pela Defensoria Pública da União decorreu do fato de ter 

funcionado até o presente momento, advogado dativo que não ofereceu 

contrarrazões ao recurso especial, embora devidamente intimado. Desse modo, 

assumindo a defesa do réu, a Defensoria Pública pediu, em face da Suprema Corte, 

a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo STJ até 

apreciação final do habeas corpus em questão; assim, como a declaração de 

nulidade do referido acórdão pela ocorrência indevida de reexame de provas e pela 

não apresentação de contrarrazões pelo recorrido. 

Pelo voto do Ministro Marco Aurélio, o primeiro tema a ser tratado foi o da 

facultatividade ou não do oferecimento de contrarrazões. Em suas palavras afirma 

que: “O processo penal pressupõe a concretude da defesa. Então, interposto 

recurso pelo Ministério Público, deixando aquela de apresentar impugnação, cumpre 

designar defensor para fazê-lo.” 247 Considerou, portanto, o ministro que o réu 

restara indefeso pelo não oferecimento das contrarrazões por parte do defensor 

dativo. 

Sobre a questão, interessante debate foi travado entre o supracitado 

relator e a ministra Cármen Lúcia que acompanhou o voto daquele, com a ressalva 

de que não acatava a nulidade do processo por ter sido devidamente intimado o 

defensor para apresentar contrarrazões. À ressalva, respondeu o relator que era 

exatamente o fato de ter sido intimado o defensor que sua negligência ficava ainda 

mais visível. 248  

Nesse particular, concorda-se com o ministro por considerar que as 

contrarrazões a um recurso constituem etapa primordial para a efetivação da 

garantia da defesa do acusado, principalmente quando o dito recurso importou em 

agravamento da situação do réu como foi o caso da decisão explorada. Ademais, 

não se considera legítimo o argumento da ministra Cármen Lúcia de que muitos 

defensores optam por não oferecer contrarrazões para em momento posterior 
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alegar nulidade. Nesse caso, ainda maior é a obrigação da decretação de 

cerceamento de defesa, seja para munir o acusado de uma defesa técnica efetiva, 

seja para coibir tal intento de anulação por parte do defensor. 

Prosseguindo ao estudo do caso, tem-se que ao pedido de declaração da 

ilegalidade do reexame de provas pelo STJ, a Corte maior foi favorável 

esclarecendo que o julgamento de Recurso Especial demanda “apego às premissas 

fáticas do acórdão impugnado” 249, concedendo a ordem para restabelecer o 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixando de pronunciar a 

nulidade fruto da inércia do defensor dativo.  

É com alegria que se conclui que, pelo menos no caso em tela, a atuação 

do STF contribuiu para a eficiência do processo, no que trouxe argumentos 

fortalecedores da garantia da defesa, ao mesmo tempo em que evitou a nulidade do 

processo por encontrar medida que albergaria a eficiência do processo, restabelecer 

a decisão do tribunal estadual. 

O retardo da prestação jurisdicional, aqui, ficou a cargo do desempenho 

não efetivo do defensor dativo. Em verdade, se as contrarrazões tivessem sido 

tempestivamente apresentadas, teria sido evitado o desvio do processo para o STF.  

Não se nega que pelo desenrolar da atividade processual, nesse caso, o 

processo haveria de chegar à instância suprema, sobretudo se embora com a 

apresentação das contrarrazões, o STJ tivesse mantido a decisão de reformular a 

sentença do Tribnal de Justiça. Ocorre que, nessa situação o processo se 

prolongaria em virtude do exercício legítimo de recorrer, e não da atuação deficiente 

do defensor. 

É nesse ponto que se questiona a validade da afirmação de que é o 

exercício da garantia da defesa que posterga a atividade jurisdicional, acarretando, 

como consequência, a ineficiência desta, haja vista que foi justamente o contrário, 

isto é, o exercício de uma defesa não efetiva que deu azo a todo o atraso.  

Com efeito, se contra-arrazoado o Recurso Especial, o processo tivesse 
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tido seu andamento retardado pela posterior interposição de Recurso Extraordinário 

isso não seria anormal, uma vez que, eficiente deve ser considerado o processo 

que garanta a paridade de armas desenvolvendo-se no tempo oportuno à tutela de 

todos os direitos fundamentais, entre os quais o direito de recorrer. 

A anulação de todo o processo pelo STF e a atuação não efetiva dos 

defensores podem, portanto, ser apontados como fatores que, ao lado da 

inobservância do devido processo legal, são responsáveis pela ineficiência no 

Processo Penal, desautorizando a afirmativa que é a proteção dos direitos 

fundamentais do acusado por meio do exercício da garantia constitucional da defesa 

técnica efetiva que dá causa a essa ineficiência. 

Sendo assim, conclui-se que mais influência exerce sobre o 

desenvolvimento eficiente do Processo Penal o cerceamento da garantia da defesa 

técnica efetiva do que seu exercício regular, devendo o olhar dos estudiosos do 

tema da eficiência no Processo Penal recair sobre outros fatores, entre os quais o 

cuidado do STF com essa eficiência quando da análise da pertinência da anulação 

de toda a atividade processual, a atuação dos responsáveis pela prestação 

jurisdicional e o desempenho efetivo dos defensores em geral. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho buscou compreender a relação entre o exercício da 

defesa técnica efetiva como manifestação da tutela dos direitos fundamentais do 

acusado e a eficiência no Processo Penal, em face dos intensos e permanentes 

debates travados sobre o grau de proteção que deve ser dado a esses direitos, bem 

como sobre os efeitos dessa proteção para a consecução de um desenvolvimento 

processual penal eficiente. 

As discussões sobre o tema trouxeram posicionamentos divergentes. De 

um lado, figuraram  aqueles que entendem que deve ser dada total primazia à tutela 

dos direitos fundamentais do acusado, ainda que isso importe em prejuízo para a 

eficiência da prestação jurisdicional. 

 Em sentido oposto, colocaram-se os que afirmam que a tutela dos 

direitos fundamentais do acusado é a principal responsável pela ineficiência da 

prestação jurisdicional em seara criminal, devendo, portanto, sofrer maiores 

limitações. Essa corrente responsabiliza a teoria do garantismo penal pela primazia 

que tem sido dada aos interesses individuais do acusado em detrimento dos 

interesses da vítima e da sociedade afetadas pela prática do crime. 

Diante disso, a pesquisa desenvolveu-se na tentativa de elaboração de 

uma corrente capaz de dar solução mais equilibrada à questão, concluindo, com 

isso, que a teoria das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais 

desenvolveu-se com o objetivo didático-pedagógico de explicar a evolução dos 

direitos fundamentais do homem, fazendo uma comparação com o lema da 

Revolução Francesa. 

Essa comparação deu ensejo ao surgimento de 3 (três) gerações ou 

dimensões dos direitos fundamentais, tendo sido complementada, ao longo dos 

tempos, pela concepção de outras gerações ou dimensões, considerando-se como 

as de maior repercussão a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta 

dimensões. 
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Na primeira dimensão, estariam aqueles direitos ligados à liberdade 

conhecidos como direitos civis e políticos de conteúdo individual, gestados no bojo 

de um Estado Liberal e que exigem uma postura estatal de abstenção, de não agir, 

no sentido de não interferência na esfera individual dos cidadãos. 

No grupo dos direitos de segunda dimensão estariam os direitos de 

igualdade concebidos sob a ideia de um Estado prestacional, promotor de direitos e 

de postura intervencionista. Denominados de direitos sociais, econômicos e 

culturais objetivam alcançar uma liberdade real para todos por meio de prestações 

positivas oriundas das atividades estatais. 

Encerrando a clássica divisão, estariam os direitos de terceira dimensão, 

representativos do ideal de solidariedade e fraternidade, tendo como titulares toda a 

humanidade. Neste grupo, se inserem o direito à paz, ao desenvolvinento, ao 

respeito ao patrimônio comum da humanidade e ao meio ambiente. 

À clássica formulação da teoria das gerações ou dimensões dos direitos 

fundamentais foram se somando outras dimensões, com destaque para a quarta e 

quinta, formuladas por Paulo Bonavides. Na quarta dimensão, estariam os direitos 

referentes à democracia, à informação e ao pluralismo. Ao passo que, na quinta 

dimensão, colocou-se o direito à paz na tentativa de lhe conferir maior destaque, e, 

consequentemente, maior efetivação. 

Em que pese reconhecer-se que a divisão dos direitos fundamentais 

contribuiu para o estudo e melhor vizualização desses direitos, observou-se, no 

entanto, que seus efeitos não têm contribuído para uma tutela integral dos direitos 

fundamentais. A falsa ideia de que os direitos de primeira dimensão são mais 

importantes do que os direitos agrupados nas demais dimensões tem dado causa a 

uma tutela desigual de interesses individuais, sociais e coletivos. 

Constatou-se que os efeitos dessa teoria têm trazido maior prejuízo à 

tutela integral dos direitos fundamentais em seara criminal. Chegou-se à conclusão 

de que é a divisão proposta pela teoria que tem dado azo às opiniões divergentes 

sobre o grau de tutela que tem sido dada aos direitos fundamentais e seus efeitos 

sobre a eficiência no Processo Penal. 
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Um estudo a respeito da construção de um modelo de tutela integral dos 

direitos fundamentais, no entanto, demonstrou que não encontra fundamento a falsa 

ideia de que os direitos fundamentais de primeira dimensão merecem maior 

proteção em relação aos demais direitos. Concluiu-se que os direitos fundamentais 

coexistem, não havendo substituição de direitos à medida que outras gerações ou 

dimensões são concebidas.  

Concluiu-se, também, que, por serem atemporais, os direitos 

fundamentais de todas as gerações ou dimensões merecem tutela em qualquer 

momento histórico. Tendo sido, ainda, encontradas como fundamentação para uma 

tutela integral desses direitos a característica de serem indivisíveis e a existência de 

uma perspectiva subjetiva (definidora de uma limitação do poder estatal) e outra 

objetiva (definidora de um dever de proteção por parte do Estado). 

Desse modo, a primeira premissa que se tem é a de que não encontra 

respaldo a afirmativa de que se deve dar primazia à tutela dos direitos fundamentais 

do acusado, tampouco se sustenta a tese de que deve prevalecer à tutela da vítima 

e da sociedade, sendo imperiosa a necessidade de equilíbrio entre esses dois 

ideais. 

Vislumbrando esse equilíbrio, estudou-se, também a aplicação da teoria 

do garantismo penal na tutela dos direitos fundamentais. Desse estudo, concluiu-se 

que a teoria do garantismo penal foi concebida sob a influência das práticas 

desenvolvidas ao longo do período em que se adotou o sistema inquisitório. Esse 

sistema pautou-se na utilização de meios rudimentares e cruéis na produção de 

provas durante a apuração dos ilícitos penais. 

O garantismo penal confrontou esse cenário por meio da formulação de 

um sistema de garantias baseado na razão e consubstanciado em 10 (dez) 

princípios orientadores das atividades de tipificação de condutas, processamento e 

julgamento dos ilícitos e aplicação das penas. 

Ao contrário do que se poderia pensar, constatou-se que esses 

princípios, nomeadamente aqueles que tratam da atividade processual não 

objetivam somente a tutela dos direitos fundamentais individuais do acusado. A 

teoria como um todo visa a proteção de todos os direitos fundamentais, não 
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podendo, portanto, sustentar-se a ideia de que a aplicação dessa teoria privilegia os 

direitos do acusado, figurando como a principal responsável pela ineficiência no 

Processo Penal. 

Unindo-se essa constatação com a primeira premissa retirada da 

pesquisa, tem-se que todos os direitos fundamentais merecem igual tutela no 

ordenamento jurídico brasileiro, não havendo espaços para primazias, bem como a 

teoria do garantismo penal não vai de encontro a essa tutela integral, uma vez que 

não privilegia os direitos fundamentais do acusado, dirigindo-se, sim, à proteção de 

todos os direitos fundamentais. 

Desse modo, admitindo-se que todos os direitos fundamentais merecem 

tutela, prosseguiu-se o estudo na direção de elucidar qual a relação entre a tutela 

dos direitos fundamentais do acusado, manifestada pelo exercício da garantia da 

defesa técnica efetiva, e a eficiência no Processo Penal. 

Pelo referido estudo, concluiu-se que a defesa técnica efetiva tem 

natureza jurídica de garantia constitucional processual voltada para a 

instrumentalização dos direitos do acusado, sendo inerente ao devido processo 

penal. 

Concluiu-se, também, que a defesa técnica efetiva pode ser equiparada à 

ampla defesa, uma vez que a defesa técnica tem como finalidade melhorar a 

situação do réu por meio da utilização de todos os meios e recursos  idôneos para 

esse fim. Por não se tratar de uma obrigação de resultado, mas de meio, constatou-

se que será possível identificar a realização de uma defesa técnica efetiva sempre 

que o defensor utilizar de todos esses meios e recursos. 

Em relação ao conceito de eficiência no Processo Penal, a pesquisa 

averiguou tratar-se de conceito equivalente ao de devido processo penal. Em que 

pese a ideia de Processo Penal eficiente ter sido atrelada à noção de sistema penal 

opressor e inquisitório, bem como à noção de mera preocupação com aspectos de 

economia processual, a essas comparações não se pode atribuir veracidade. 

Mostrou-se que o melhor parâmetro para se investigar o conceito de 

eficiência no Processo Penal seria o da finalidade que poderia se atribuir a ele. 
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Desse modo, tomando como critério um posicionamento mais equilibrado obteve-se 

a conclusão de que a finalidade do Processo Penal é tanto a de assegurar a defesa 

do acusado quanto a de permitir aos órgãos de persecução estatal, a apuração da 

verdade e a punição dos agentes, o que implica em afirmar que Processo Penal 

eficiente equivale a Processo Penal justo e equilibrado, isto é, a devido processo 

penal. 

Sendo, portanto, a garantia da defesa técnica efetiva uma das garantias 

do devido processo penal, conclui-se que o exercício dessa garantia, como 

manifestação da tutela dos direitos fundamentais do acusado compõe o próprio 

conceito de eficiência no Processo Penal, sendo a relação entre os dois, uma 

relação de equivalência e necessidade. 

Concluiu-se, portanto, que a eficiência no Processo Penal depende da 

observância da garantia da defesa técnica efetiva. Um estudo de algumas decisões 

do STF permitiu a vizualização dessa dependência, bem como a constatação de 

que a observância da garantia da defesa técnica como manifestação da tutela dos 

direitos fundamentais do acusado é pressuposto para se atingir uma tutela integral 

dos direitos fundamentais. 

A observância do devido processo penal, portanto, contribui a um só 

tempo para a proteção dos direitos fundamentais do acusado e para a tutela dos 

direitos fundamentais da vítima e da sociedade. 
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