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A presente comunicação propõe traçar uma problematização sobre a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo (DPESP) na área criminal e a sua atuação enquanto um novo ator que 

se insere em um campo de disputas em torno de políticas de controle social divergentes. 

Criada em 2006, a DPESP representa um avanço significativo para a ampliação do acesso 

à justiça, sua atuação, no entanto, ainda encontra uma série de dificuldades que envolvem, 

além das questões estruturais, a própria consolidação da instituição no campo jurídico. A 

literatura sociológica sobre controle social aponta o predomínio do endurecimento do 

tratamento dos criminosos e trata o crescimento do encarceramento como indício de uma 

cultura do controle que afeta o modo como exercício da liberdade e dos direitos civis tem 

sido elaborado no momento contemporâneo (Garland, 1999, 2009; Wacquant, 2001, 2008). 

Logo, a criação de um órgão como a Defensoria Pública, com a sua atuação marcada pelo 

ativismo ideológico e jurídico na defesa das pessoas presas aponta para a necessidade de 

compreendermos as alterações mais recentes no campo jurídico, e o impacto da adoção de 

novas políticas penais sobre ele, inclusive com o empoderamento institucional de atores e 

corporações que estão em conflito com a tendência punitivista, como parece ser, à primeira 

vista, o caso da DPESP. Assim, é notório um enfrentamento entre correntes que 

consideram mais a importância dos direitos individuais e o acesso à justiça por parte de 

segmentos subalternos e correntes que levam mais em conta a defesa social contra o crime 

e seus autores.  

 

1. Introdução   

 O resgate histórico do período da ditadura brasileira nos mostra que após o golpe de 

1964 e os sucessivos governos militares, a conjuntura política do país em poucos anos 

caminhou em direção à abertura econômica ao capital estrangeiro, ao forte aumento na 

concentração de renda da população, além do desmantelamento e enfraquecimento de 



organizações sociais como sindicatos de trabalhadores, organizações estudantis, etc. 

Também nos primeiros anos de instauração do regime militar, as práticas autoritárias e 

violentas como as detenções arbitrárias e as torturas que recaíram sobre estes segmentos da 

sociedade foram pouco condenadas e denunciadas pela maior parte da sociedade civil. (cf. 

Pinheiro e Almeida, 2003). No entanto, a partir da década de 1980 os movimentos sociais 

contrários às práticas do regime autoritário ganharam novo fôlego e restabeleceram uma 

nova dinâmica no país. Segundo Pinheiro e Almeida (2003), neste momento emergiram 

diversos ideais de acesso aos direitos na sociedade brasileira, com o surgimento de novos 

movimentos sociais, de cunhos econômicos, ambientais, culturais, identitários, 

reivindicando direitos à moradia, saúde e alimentação, direitos das mulheres, crianças, 

entre muitos outros. Neste sentido, pode-se ressaltar que “paradoxalmente foi sob o regime 

militar que novas formas de mobilização se desenvolveram”. (p. 31). 

 A despeito da efervescência política e social que a década de 1980 representou para 

grande parte dos países, o processo de redemocratização brasileiro foi, historicamente, um 

dos mais longos processos de transição entre os países da América do Sul. Não por menos, 

Caldeira (2000) desenvolve o conceito de ‘democracia disjuntiva’ para dar conta dos 

processos contraditórios que marcam a redemocratização brasileira, na qual a questão da 

expansão dos direitos é ainda mais problemática, uma vez que a democratização política no 

Brasil não trouxe consigo o respeito e a ampliação do acesso aos direitos civis. 

Já de acordo com Adorno (2002), após a retomada da democracia, a sociedade 

brasileira tornou-se cada vez mais complexa e densa em suas relações de classe, nas 

relações intersubjetivas, assim como nas lutas sociais por reconhecimento de direitos e 

identidades, no entanto, as taxas de concentração de desigualdade e de riqueza 

permaneceram as mesmas por décadas. “A desigualdade de direitos e de acesso à justiça 

agravou-se na proporção mesma em que a sociedade tornou-se mais densa e complexa. Os 

conflitos sociais tornaram-se mais acentuados. (p. 87-8)”. 

 Não obstante as contradições do processo de redemocratização, o caso brasileiro 

apresenta ainda outra particularidade no que se refere à conquista da cidadania. De acordo 

com Carvalho (2005), no Brasil este processo ocorreu de forma diferente da história 

política da maior parte dos países democráticos. Se nestes países os direitos civis foram 

conquistados antes dos direitos sociais, como na clássica formulação de Marshall (1967), 

aqui isso se inverteu. No Brasil a conquista dos direitos sociais foi anterior à conquista dos 

direitos civis, criando uma forma de cidadania que foi, durante muito tempo, “regulada” 



(Santos, 1979), não universal e que criou, portanto, desigualdades de acesso a direitos e 

classes de cidadãos diferenciadas.  

 De acordo com Caldeira (2000, p. 343) “a cidadania brasileira é disjuntiva porque, 

embora o Brasil seja uma democracia política e embora os direitos sociais sejam 

razoavelmente legitimados, os aspectos civis da cidadania são continuamente violados”. 

Esta nova conjuntura funda também as bases para a pulverização do senso-comum que se 

coloca na sociedade brasileira, a ideia de negação e deslegitimidade dos direitos humanos e 

individuais, além das constantes práticas de violações dos mesmos por parte do Estado. 

 Ainda no bojo deste contexto sociopolítico paradoxal, a luta pela conquista de 

direitos sociais e individuais encontrou respaldo legal na Constituição de 1988 que 

introduziu em seus artigos princípios de justiça social, afinados com o constitucionalismo 

democrático, passando a considerar efeitos sociais desejáveis, assim como expectativas de 

promoção de direitos também nas decisões judiciais (Sinhoretto, 2011). Com isso, nota-se 

que neste momento o “Judiciário passou a ser um ator relevante no processo de efetivação 

dos direitos sociais, incorporando um sentido prospectivo nas suas decisões. Dito de outra 

forma passou a partilhar da formulação de políticas públicas ao lado do Executivo e do 

Legislativo”. (p. 101). 

 Assim, esta série de processos paradoxais que envolveram a redemocratização 

brasileira fez com que o início dos anos 1990 fosse um período marcado por frustrações 

pelo não cumprimento de muitos dos direitos assegurados pela Constituição de 1988; tais 

frustrações se deram, principalmente, pela inaplicabilidade de grande parte de seus 

dispositivos, que foram pautados na implantação de políticas e de um Estado de Bem-Estar 

Social que nunca chegaram a um efetivo funcionamento no Brasil.  

  

2. O acesso à justiça e a garantia dos direitos individuais na democracia brasileira 

 A consolidação do Estado moderno tem sua legitimidade assentada no exercício do 

poder regulado por normas legais, incluindo-se o monopólio do uso da violência. Neste 

contexto, o direito passa então a ser administrado pelo Estado através de um corpo de 

funcionários especializados, dotado de uma racionalidade formal e burocratizada (Weber, 

1999). Embora a consolidação do direito estatal tenha se tornado a principal via de 

resolução de conflitos nas sociedades ocidentais, outras vias informais não desapareceram 

e, ainda que não reconhecidas pelo Estado, são constantemente utilizadas pela população 



(Cf. Santos, 2008). Nesta coexistência de vias formais e informais de resolução de 

conflitos, Santos 2008 aponta como as desigualdades sociais recodificadas no imaginário 

social constituíram uma ameaça à legitimidade dos regimes políticos pautados na 

igualdade de direitos. Neste sentido: 

 
A igualdade dos cidadãos perante a lei passou a ser confrontada com a 
desigualdade da lei perante os cidadãos, uma confrontação que em breve 
se transformou num vasto campo de análise sociológica e de inovação 
social centrada na questão do acesso diferencial ao direito e à justiça por 
parte das diferentes classes e estratos sociais. (p. 165). 
 

  

 Na esfera da justiça criminal, entretanto, a discussão acerca do acesso à justiça 

torna-se ainda mais complexa, pois como apontou Santos (2008) não se pode falar em uma 

procura voluntária da justiça, o que há, por assim dizer, é uma “procura forçada da justiça”. 

Também para Sinhoretto (2011), no âmbito da justiça criminal as condições de ‘réu’ e 

‘vítima’ assumidas pelos protagonistas em um processo judicial acabam por retirar da cena 

o caráter voluntário dessa busca pela justiça. Neste sentido, “os réus é que são procurados 

pela justiça; e no caso das vítimas, nem sempre podem escolher a procura ou a estratégia 

de processo, já que a maior parte das ações penais é de titularidade do Ministério Público, 

em nada depende dos indivíduos lesados” (p. 109). 

 Para além das especificidades do acesso à justiça na esfera criminal, a garantia de 

direitos, sobretudo a garantia do direito de defesa, também se configura como um campo 

complexo. Como já foi descrito neste projeto, os processos contraditórios que envolveram 

a redemocratização do país contribuíram para moldar o imaginário popular em torno das 

questões criminais na negação de direitos individuais e em oposição à defesa dos direitos 

humanos (Caldeira, 1991). 

 
De reivindicação democrática central no processo da chamada abertura 
política, defendida por amplos setores da sociedade, os direitos humanos 
foram transformados, no contexto de discussões sobre a criminalidade, 
em “privilégios de bandidos” a serem combatidos pelos homens de bem 

(p.162). 
 

 Dentre outros processos, este fato pode ser relacionado ao aumento dos crimes 

violentos na década de 1980, principalmente nas regiões metropolitanas do país; um 

aumento que, segundo Caldeira (2000) acrescentou insegurança às tensões já relacionadas 

à inflação, ao desemprego e às transformações políticas da época, que afetaram as 



configurações tradicionais de poder e propuseram a expansão os direitos de cidadania. 

Assim, na mesma medida em que a violência e a criminalidade passaram a registrar altas 

taxas neste período, o medo e a sensação de insegurança por parte principalmente das 

classes médias e altas da população seguiram pelo mesmo caminho. Houve uma influência 

direta na percepção da segurança por parte da população, principalmente nos grandes 

centros urbanos, onde também a crença no “progresso” foi substituída por um pessimismo, 

uma frustração e uma desconfiança perante o poder público na capacidade de garantir 

segurança aos cidadãos. No bojo destas tensões, as demandas por medidas e políticas de 

cunho punitivo passaram permear a opinião pública, misturando-se com a ideia da negação 

de direitos. 

 No estado de São Paulo, por exemplo, o governo de Franco Montoro demonstrou a 

dificuldade de implementação de políticas consideradas humanitárias. Montoro foi eleito 

em 1982 com o slogan “retorno ao estado de direito”, que representava “não apenas 

eleições democráticas e a possibilidade de criar uma nova ordem constitucional, mas 

também a de controlar todos os tipos de abuso de poder característicos do regime militar” 

(CALDEIRA, 2000, p. 163). Neste sentido, Montoro se tornou o símbolo das expectativas 

de mudança no processo de redemocratização. Na área da justiça o Secretário José Carlos 

Dias, nomeado por Montoro, já era conhecido por sua atuação em prol dos direitos 

humanos e durante sua gestão iniciou a implantação de uma série de medidas que iam ao 

encontro destes preceitos (cf. Caldeira, 2000). No que tange ao sistema penitenciário, por 

exemplo, Dias assumiu a tarefa de colocar em prática os dispositivos presentes na Lei de 

Execuções Penais, ainda não sancionados e não contrariando as expectativas, implementou 

uma série políticas que ficaram conhecidas na história como “políticas humanizadoras dos 

presídios”. Tais medidas efetivaram a situação dos presos como indivíduos detentores de 

direitos, entre elas estavam a assistência jurídica, a ampliação de vagas no sistema e as 

visitas íntimas. Contudo, ainda de acordo com Salla (2007), estas práticas 

“humanizadoras” propostas neste período encontraram fortes resistências dentro e fora das 

penitenciárias brasileiras. Conforme também destacou Caldeira (2000) “ficou claro, 

contudo, que defender direitos humanos sob a democracia era quase tão difícil e polêmico 

quanto durante o regime militar” (p.164). Neste sentido diversas forças se mobilizaram 

contrariamente a tais medidas, havendo inclusive a participação de alguns setores da mídia 

nacional. 

Diante das proporções tomadas pelo cenário da época, a política de “humanização” 

proposta por Montoro e Dias na área da justiça criminal se viu desgastada ainda perante 



um conjunto de rebeliões, motins – alguns de autenticidades duvidosas1 - e organizações de 

fugas nas penitenciárias paulistas, e começa a delinear seu desfecho nada favorável. 

Montoro terminou sua gestão com suas propostas de humanização dos presídios totalmente 

desgastas, deixando ainda base para a implantação de práticas novamente repressoras e 

violentas, próprias de alguns segmentos conservadores da sociedade. Em 1987, Orestes 

Quércia assumiu o governo de São Paulo e implementou uma série de políticas na área da 

Segurança Pública, que marcam o seu retrocesso, principalmente nas garantias dos direitos 

humanos, sistema policial e prisional.  Ações que ajudaram a marcar os anos 1990 como 

uma década violenta no estado de São Paulo, sobretudo nos desrespeito aos direitos civis 

por parte do Estado2. 

Após este período de constantes violações dos direitos humanos, com sucessivos 

episódios de violência e desrespeito aos direitos individuais por parte do Estado, as 

principais políticas voltadas ao sistema de justiça criminal que assistimos no estado de São 

Paulo, na segunda metade dos anos 1990, tentaram resgatar o compromisso com os direitos 

humanos. A expansão física do sistema prisional, por exemplo, foi um dos principais 

compromissos assumidos pelo então governador Mario Covas em 1995, sendo que esta era 

uma demanda de vários movimentos ligados aos direitos humanos, para por fim às 

condições precárias e de superlotação das penitenciárias e cadeias públicas paulistas.  

 No entanto, o que podemos afirmar é que a segunda metade dos anos 1990 marcou 

uma nova racionalidade na política penitenciária paulista pautada, sobretudo, na expansão 

física e interiorização3 do sistema, assim como um aumento expressivo na população 

encarcerada. No de 1996, Mario Covas iniciou um grande projeto de construção simultânea 

de 22 novas unidades prisionais em São Paulo para suprir o déficit de vagas do Estado e 

também para receber os presos da Casa de Detenção de São Paulo, que seria desativada. A 

grande maioria destas unidades foi construída em municípios do interior e o governo 

paulista acelerou a construção de novas unidades sob a justificativa do processo de 

                                                
1 Segundo estudo de Eda Maria Góes A recusa das grades: rebeliões nos presídios paulistas, 1982-1986, 
datado de 1991 a primeira rebelião ocorrida após a posse do Secretário José Carlos Dias, na Penitenciária do 
Estado foi estimulada por agentes contrários as políticas de Dias e que tinham a clara finalidade de 
desmoralizá-las. 
2 Segundo Caldeira (2000), os governos de Orestes Quércia (1987-1991) e de Luis Antônio Fleury (1991-
1995) que sucederam o governo Montoro, adotaram políticas de segurança pautadas em uma polícia dura e 
violenta, onde as mortes causadas por policiais alcançaram os mais altos índices, chegando a quase 1500 no 
ano de 1992. Além disso, também em 1992 ocorreu episódio do “massacre do Carandiru” onde 111 presos 
foram mortos. 
3 Este processo é caracterizado como interiorização, pois a partir deste período, a maior parte das unidades 
prisionais construídas em São Paulo passou a se localizar em municípios do interior paulista; promovendo, 
assim, um deslocamento da população encarcerada, removendo-a para as áreas mais afastadas dos grandes 
centros urbanos. 



desativação do complexo do Carandiru. Dentre outros processos, a dispersão das vagas e 

dos presos para as áreas afastadas da capital, também permitiu que o aumento expressivo 

das pessoas encarceradas em São Paulo passasse longe dos olhos de grande parte da 

população. 

 Como parte dos resultados desta nova racionalidade penal, no ano de 1999, segundo 

os dados de Salla (2007), São Paulo já possuía 64 unidades prisionais, 21 a mais do que 

1998, abrigando um total de 47.000 presos. Embora as unidades planejadas sob a 

justificativa de abrigar a população do complexo do Carandiru tenham sido construídas, a 

desativação da Casa de Detenção era constantemente adiada, sob argumentos relacionados 

ao aumento da criminalidade e consequentemente à falta de vagas no sistema. A 

desativação do complexo do Carandiru só ocorreu em dezembro de 2002, em decorrência 

da primeira megarrebelião das penitenciárias paulistas ocorrida entre 10 e 19 de fevereiro 

de 2001, na qual 29 unidades se rebelaram conjuntamente, incluindo a Casa de Detenção. 

Assim, conforme os dados demonstram, mesmo com a significativa expansão física 

do sistema prisional, a superlotação nos estabelecimentos penais não diminuiu, muito pelo 

contrário, cresceu de forma vertiginosa nos últimos anos: 

 
Em um período de 12 anos, o estado de São Paulo teve um aumento 
vertiginoso da sua população encarcerada, passando de 55.021 pessoas 
presas em 1994 para 144.430 em 2006, representando um crescimento de 
162,4%. Neste mesmo período, no entanto, a população paulista 
apresentou crescimento de 18,6%. Acompanhando o ritmo de 
crescimento da população carcerária, também cresceu o número de 
unidades prisionais no Estado, no ano de 1994 eram 43 unidades sob a 
administração da SAP, já em 2010, este número chegou a 148 unidades 
(Salla, 2007; SAP). Este incremento da população carcerária pode ser 
entendido, entre outras medidas, como um reflexo direto de políticas e 
ações governamentais que, desde meados da década 1980, apostavam em 
um aparelho judicial e penitenciário mais repressivo, encarcerando cada 
vez mais um número maior de pessoas (SILVESTRE, 2011, p 81). 

 

 Neste sentido, podemos observar que o significativo número de pessoas presas 

reflete um dos pontos principais da política de segurança paulista: o encarceramento.  

 O dado torna-se ainda mais problemático quando analisamos o número de presos 

provisórios, que no país representa aproximadamente 44% do total de pessoas encarceradas 

e no estado de São Paulo esse número representa 36%4; pois, ainda que o artigo 5º, inciso 

LXVI da Constituição Federal garanta que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 
                                                
4 Segundo os dados do Ministério da justiça/Departamento Penitenciário Nacional – MJ/DEPEN. 



quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança” a grande número de presos 

provisórios evidencia, de certa forma, o descumprimento dos direitos individuais.  

  

 

3. A implantação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

 Para além de todos os problemas estruturais e sociais que uma política de 

encarceramento representa, o elevado número de presos dificulta ainda mais o acesso à 

justiça por parte destas pessoas. Embora o artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da 

Constituição Federal garanta ao preso o acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita, 

tanto a elevada população carcerária quanto a falta de estrutura do judiciário dificultam o 

cumprimento do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal, demonstrando 

assim mais uma das contradições da democracia brasileira. 

 Antes da criação da Defensoria, o serviço que se destinava à população que não 

podia arcar com os custos de um processo judicial e tampouco com a constituição de um 

advogado, era prestado pela Procuradoria de Assistência Jurídica – PAJ, vinculada à 

Procuradoria Geral do Estado. No entanto, esta era a instituição encarregada de prestar a 

consultoria e a defesa jurídica do próprio Estado, fato que a inviabilizava diretamente de 

mover ações contra o Estado. Além disso, a instituição não tem autonomia administrativa e 

orçamentária, que foi conquistada pelas Defensorias Públicas na Reforma Constitucional 

de 2004 (PEC da Reforma do Judiciário). 

 A DPESP foi criada em 09 de janeiro de 2006 com a promulgação da Lei 

Complementar Estadual nº 988. No entanto, a promulgação da lei seu deu após uma ampla 

mobilização social liderada pelo “Movimento pela Defensoria Pública”. Tal movimento, 

lançado em 24 de junho de 2002, contava com a participação de cerca de 400 entidades e 

movimentos da sociedade politicamente organizada mobilizados pelo que denominaram 

como “fragilidade do acesso à justiça” pela ausência de uma Defensoria Pública no estado 

de São Paulo. Tais entidades atuavam diretamente em segmentos que iam desde a 

promoção de direitos e acesso à justiça, até associações de bairros, de trabalhadores, 

movimento quilombolas, negros, mulheres, entre outros (Cardoso, 2010). 

 

 
Em 24 de junho de 2002 foi realizado um ato de lançamento do 
movimento pela defensoria, com a participação de mais de quatrocentas 



entidades politicamente organizadas e movimentos sociais. A questão do 
acesso à justiça no Estado de São Paulo passou a ser amplamente 
divulgada pelo movimento, nacional e internacionalmente, com a 
divulgação de seu manifesto. (p. 108). 
 
 

 Atualmente a DPESP conta com 500 defensores públicos, que atuam em 51 

unidades distribuídas por 28 cidades paulistas. Segundo os dados divulgados pela própria 

instituição, no ano de 2010, a DPESP foi responsável por 850 mil atendimentos em todas 

as áreas jurídicas: cível, família, infância e juventude, criminal e execução penal, 

destacando-se a participação em 180 mil audiências cíveis e criminais.  

 De acordo com o III Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil, realizado pelo 

Ministério da Justiça em 2009, o público alvo da DPESP é de 28,7 milhões de pessoas, o 

que representa uma média de 57,4 mil pessoas por defensor – no âmbito nacional essa 

média é de 32 mil. Segundo o estudo, estima-se que são necessários ao menos 1500 

defensores para que em todas as comarcas onde haja juízes e promotores atue também um 

membro da defensoria (atualmente o estado de São Paulo conta com 1800 promotores e 

2000 juízes). Também nas instâncias superiores, em 2010, foram propostos pelas 

Defensorias 7000 habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), sendo que 19,79% de todos os habeas corpus julgados pelo STJ foram 

propostos pela DPESP. 

 Além destas atuações, a DPESP mantém nove Núcleos Especializados, que têm 

como objetivo, segundo a própria instituição, promover uma atuação estratégica em áreas 

de destacada relevância social. Dentre estes núcleos está o de Situação Carcerária
5, que 

oferece suporte às atividades realizadas por Defensores Públicos em estabelecimentos 

prisionais, além de acompanhar os anteprojetos de lei em trâmite no Congresso Federal 

relacionados à temática prisional. Assim, a atuação e as atividades desenvolvidas por este 

núcleo se constituem como um foco privilegiado de observação à proposta de pesquisa 

aqui apresentada. 

 A lei orgânica que criou a DPESP prevê ainda diversos mecanismos participativos 

que refletem sua origem na mobilização da sociedade civil, como uma ouvidoria 

independente (conduzida por pessoa externa ao quadro de carreira) e ciclos de conferências 

públicas realizadas bienalmente, nas quais a população tem a possibilidade de debater 

sobre a atuação da instituição; uma iniciativa inédita em uma instituição jurídica do estado 

                                                
5 http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3016 



paulista. Neste sentido, podemos afirmar que a criação da DPESP, dentre outros aspectos, 

se coloca como um marco histórico no processo de ampliação dos direitos fundamentais 

previstos na Constituição Federal no que se refere ao acesso à justiça. Ademais, a ampla 

mobilização social, as discussões e os debates que precederam a criação da instituição, 

destacam sua particularidade no sistema de justiça. 

  

4. A Defensoria Pública como novo ator do sistema de justiça 

  

 A criação e a implantação da Defensoria Pública representaram um avanço 

significativo para a ampliação do acesso à justiça no país. Sua atuação, no entanto, ainda 

encontra uma série de dificuldades que envolvem, além das questões estruturais, a própria 

consolidação da instituição no campo jurídico.  

 Na cidade de São Paulo, todas as Varas criminais se concentram no Complexo 

Jurídico Ministro Mário Guimarães, mais conhecido como Fórum Criminal da Barra 

Funda, bairro onde se localiza. Neste fórum foi implantado o Departamento Técnico de 

Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária (DIPO), um departamento que recebe e concentra 

todos os processos de presos em flagrante antes de serem distribuídos às varas 

competentes. O DIPO dispõe de Defensores Públicos que atuam nos processo realizando 

pedidos de liberdade provisória e Habeas Corpus antes mesmo que os processos cheguem 

às Varas Criminais competentes. 

 O trabalho empírico já realizado no Fórum Criminal de São Paulo permitiu uma 

observação da rotina de trabalho dos defensores do DIPO por um período de três meses, 

nesse tempo foi possível notar que a estrutura física de seus locais de trabalhos não 

condizia com a estrutura de outros operadores do direito do mesmo Fórum. Até três 

defensores chegavam a dividir uma pequena sala na qual tinham que elaborar suas teses de 

defesa e realizar o atendimento à população. Era notória a grande demanda nestes 

atendimentos, que eram organizados com distribuição de senhas e longas filas de espera 

em um pequeno hall que ficava de frente para as portas das salas dos defensores (em geral, 

sempre abertas). Já juízes e promotores têm suas salas em espaços com maiores 

dificuldades de acesso, seja por barreiras físicas, formadas por paredes e ante-salas ou pela 

presença de funcionários que realizam a triagem do acesso das pessoas que ali circulam. 

 Assim, tais diferenças não indicam apenas problemas estruturais, mas sim um 

embate institucional de consolidação no campo jurídico onde prevalece uma visão 

majoritariamente conservadora no que se refere à expansão e democratização do acesso à 



justiça. Como resultado deste embate surge um campo de conflitos permeados por 

diferentes visões de política criminal, por relações de poder e construção de verdades, que 

se tornam como um objeto privilegiado para a análise da sociologia. 

 Os conflitos refletem ainda as posições ideológicas divergentes entre juízes, 

defensores e promotores. Lima, Sinhoretto e Almeida (2009) identificaram quatro 

correntes ideológicas de visões de política criminal entre estes atores, correntes que 

diferenciam as ideias e ações de cunho mais progressista ou conservadoras. No que se 

refere ao Ministério Público (MP) criminal:  

 
O Ministério Público, que se mostrou capaz em sua história recente de 
transformar conquistas institucionais do órgão em poder de ação 
política para influir em reformas legislativas posteriores, é hoje o 
principal e mais importante ator judicial da política criminal, agindo 
no sentido de ampliação de sua capacidade institucional, e pautando o 
debate em torno de suas ações concretas e de sua crítica ao direito 
penal e processual penal de matriz liberal e individualista (p. 8). 

 

  

 Partindo destes indicativos, este trabalho, ainda em fase inicial, lida com a hipótese 

de que a consolidação da DPESP tenciona a estrutura e o sistema de administração da 

justiça criminal já consolidado, gerando uma série de conflitos institucionais que se 

expressam, inclusive, no andamento dos processos judiciais.  

 De acordo com as análises elaboradas por Sapori (1995), o processo de 

burocratização da justiça implicou em uma “rotinização” de uma técnica ou de um método 

de fazer justiça, onde a excessiva demanda fez com que a meta da eficiência prevalecesse 

frente à análise criteriosa e individualizada dos processos criminais; assim, “a prevalência 

da meta de eficiência na justiça criminal brasileira também possibilitou a 

institucionalização de uma série de procedimentos práticos que determinam como fazer 

justiça de modo ágil” (p.56). É o que o autor denomina como a “justiça como linha de 

montagem”. Segundo Sapori, nesse processo são travados alguns acordos informais que 

têm a finalidade de empregar técnicas padronizadas que agilizem os despachos, ainda que 

as individualidades do processo sejam desconsideradas. Neste sentido, a observação já 

realizada acerca da atuação da DPESP no sistema de justiça parece tencionar essa “linha de 

montagem” da justiça criminal, uma vez que a ampliação do acesso à justiça, representada 

pela criação da Defensoria, também representou um aumento na ampliação do direito de 

defesa aos presos, um dos principais programas de atuação da DPESP.  



 A literatura sociológica sobre controle social aponta o predomínio do 

endurecimento do tratamento dos criminosos e trata o crescimento do encarceramento 

como indício de uma cultura do controle que afeta o modo como exercício da liberdade e 

dos direitos civis tem sido elaborado no momento contemporâneo (Garland, 1999, 2009; 

Wacquant, 2001, 2008). Logo, a criação de um órgão como a Defensoria Pública, com a 

sua atuação combativa
6 (termo nativo), marcada pelo ativismo ideológico e jurídico na 

defesa dos presos provisórios (e dos presos em geral) aponta para a necessidade de 

compreendermos as alterações mais recentes no campo jurídico, e o impacto da adoção de 

novas políticas penais (mais duras e pautadas pelo modelo da segurança) sobre ele, 

inclusive com o empoderamento institucional de atores e corporações que estão em 

conflito com a tendência punitivista, como parece ser, à primeira vista, o caso da DPESP. 
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