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Acessando os tribunais: defensorias  
públicas subnacionais no México

Azul A. Aguiar-Aguilar

1 Introdução

A representação legal efetiva é crucial para um julgamento justo. Em muitos 
países, a Defensoria Pública (DP) é responsável por garantir esse direito humano e 
oferece acesso aos tribunais para aqueles acusados de cometer um crime. Os serviços 
da DP em matéria penal são demandados pelo setor mais vulnerável da sociedade, 
e essa instituição representa o canal de acesso à justiça, especialmente para a popu-
lação mais pobre, embora sua atuação não se restrinja exclusivamente a esse público.

No México, por exemplo – mas também em países desenvolvidos, como 
os Estados Unidos –, cerca de 80 a 90% das pessoas que enfrentam acusações 
criminais acessam os serviços de defensores públicos (Velázquez apud Cruz Razo, 
2012, p. 21; Goodman, 2013; Pfaff, 2016), o que é crítico para as defensorias, 
particularmente quando não têm financiamento suficiente e atuam com falta 
de pessoal, como ocorre com frequência.

Com a transição para a democracia, os países latino-americanos iniciaram 
reformas judiciais para criar ou redesenhar as instituições do setor de justiça 
e implementar o estado de direito na região. As reformas na América Latina 
mudaram o sistema jurídico de inquisitório para acusatório. Além disso, foram 
introduzidas reformas administrativas relacionadas particularmente ao perfil 
profissional e aos procedimentos de seleção dos agentes judiciais com o objetivo 
de melhorar a gestão interna das instituições de justiça. 

Essas reformas afetaram o desempenho dos tribunais, do Ministério 
Público, da polícia e também da DP, na expectativa de que houvesse melhora 
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no acesso e nos serviços de justiça. No caso dos defensores públicos, essas reformas 
visavam a reforçar a oferta de uma representação legal efetiva. Assim, até que 
ponto os defensores públicos estão fazendo seu trabalho melhor do que antes da 
introdução dessas reformas? Até que ponto essas reformas estão fazendo alguma 
diferença na prestação de assessoria jurídica eficaz aos réus?

A representação legal efetiva é um conceito complexo que inclui vários 
direitos que devem ser oferecidos e defendidos em cada estágio do processo de 
justiça criminal. Entre esses direitos estão a presunção de inocência, a não autoin-
criminação, ou o direito à liberdade durante o processo judicial, na busca de 
garantir que pessoas inocentes não sejam submetidas à prisão. 

Pesquisas demonstraram que a representação legal efetiva varia em virtude, 
por exemplo: do desenho institucional (Mori-Madeira, 2014), do fato de o defensor 
ser um litigante frequente (repeat player) (Galanter, 1974; Kritzer e Silbey, 2003), 
da existência de um orçamento robusto para a DP, dos serviços forenses, da gestão 
interna, da designação de casos, do treinamento regular para defensores, do número 
de casos ou da posição e do relacionamento do defensor em confronto com outros 
atores do setor de justiça, como os promotores públicos e juízes.

Neste capítulo, ofereço uma explicação institucional para examinar a pres-
tação de assessoria jurídica efetiva. Em um contexto em que importantes reformas 
judiciais e legais têm sido introduzidas, sustento que a representação legal efetiva 
varia na medida em que os defensores: a) trabalham e aprendem as regras aplicadas 
a um modelo criminal acusatório; e b) têm um serviço profissional de carreira. A 
hipótese colocada aqui é a de que os defensores públicos apresentam um melhor 
desempenho no trabalho quando essas duas condições são atendidas. 

O caso do México, considerando suas divisões subnacionais, representa 
uma oportunidade para testar essa suposição, já que a introdução e a implemen-
tação de reformas institucionais no sistema jurídico e do serviço profissional de 
carreira nas DPs varia entre os estados. Neste estudo, faço uma análise tanto de 
jure como de facto para mostrar até que ponto as mudanças ocorridas na transição 
de um sistema inquisitorial para um acusatório, e de um sistema clientelista para 
um sistema profissional com perspectiva de carreira, influenciaram a oferta de 
assessoria jurídica nas DPs. 

As disposições legais são importantes para aprimorar a natureza acusató-
ria do sistema e a profissionalização dos defensores públicos, mas é crucial que 
funcionem na prática, ou seja, pouco se ganha com leis sofisticadas, mas mal 
aplicadas. Assim, os indicadores de jure foram obtidos a partir da análise de tex-
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tos legais (constituições e leis secundárias), enquanto a avaliação de como esses 
indicadores funcionam foi realizada por entrevistas com defensores públicos e 
pela análise de relatórios e documentos acadêmicos. 

A expectativa refletida na hipótese é de que vamos encontrar mais e mel-
hor assessoria jurídica quando os defensores públicos contarem com serviço 
profissional de carreira de facto e quando seu trabalho desenvolver-se em um 
sistema legal acusatório. Utilizo uma abordagem qualitativa comparativa: coletei 
entrevistas com advogados de defesa penal e fiz uma revisão de textos e relatórios 
jurídicos em três estados mexicanos: Baja California Sur, Jalisco e Nuevo León. 
Os resultados obtidos nesses estados sugerem que, quanto mais avançada for a 
implementação de um modelo acusatório e do sistema profissional de carreira 
de defensor público, mais os defensores serão capazes de oferecer uma represen-
tação legal efetiva.

Este capítulo está organizado em cinco partes, além da introdução. As 
seções 2 e 3 apresentam uma discussão sobre representação legal efetiva e a abor-
dagem institucional em que o trabalho está enquadrado. Ao longo das duas 
sessões, trato dos conceitos de sistema acusatório e de sistema de carreira pro-
fissional. A Seção 4 apresenta a metodologia e a seleção dos casos. Com base nas 
evidências observadas em DPs subnacionais mexicanas, a seção 5 é dividida em 
três subseções: a) operação do sistema criminal acusatório; b) sistema de carreira 
profissional; e c) defesa legal efetiva. Na seção final, exponho as conclusões do 
estudo, apontando algumas de suas implicações para pesquisas futuras.

2 Defesa legal efetiva

De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a Carta Africana dos Direi-
tos Humanos e dos Povos e a decisão histórica da Suprema Corte dos Estados 
Unidos no caso Gideon v. Wainwright, o direito a uma representação legal efe-
tiva é formalmente garantido, principalmente nos casos de indivíduos de baixa 
renda acusados de crimes. Para garantir o direito a um julgamento justo, países 
e sociedades desenvolveram diferentes modelos para acessar a justiça, como, por 
exemplo, as Defensorias Públicas (DPs), os advogados designados pelo tribunal, 
os advogados particulares contratados pelo governo (sistema de serviços contra-
tados), as clínicas nas faculdades de Direito ou os centros pro bono (assistência 
jurídica voluntária).
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Como mencionado antes, a defesa legal efetiva é um conceito complexo. A 
literatura nos Estados Unidos aponta para duas abordagens no estudo da represen-
tação legal efetiva: uma orientada pelos insumos e outra pelos resultados. A orien-
tação voltada aos insumos assume que a defesa legal efetiva pode ser observada na 
medida em que os advogados de defesa estão “reunindo-se com clientes, entrando 
em contato com testemunhas, realizando pesquisas e revisando cuidadosamente 
os relatórios de investigação pré-sentença” (Hanson et al., 1992, p. 51). 

Já a orientação aos resultados, que é mais comum na literatura, aponta 
a decisão em relação ao caso como um indicador da efetividade do defensor 
público (Champion, 1989; Feeney e Jackson 1990; Hoffman et al., 2005; 
Hartley et al., 2010). 

Comparando os resultados alcançados pelos defensores públicos aos dos 
advogados de defesa privados em casos criminais, os estudos de orientação a resul-
tados observam a efetividade da assessoria jurídica, como mencionado a partir das 
decisões proferidas em cada caso: condenação ou não condenação, sentenças sem 
custódia, taxa de liberdade condicional, duração do encarceramento, pena capital, 
tempo determinado para cumprimento de pena na prisão, entre outros (Whee-
ler e Wheeler, 1980; Hanson et al., 1992; Spohn e Holleran, 2000; Anderson e 
Heaton, 2012). 

Com o objetivo de melhor identificar a prestação de assessoria jurídica efe-
tiva, Hartley et al. (2010, p. 1.065) observam o desempenho dos defensores públi-
cos a partir de sua atuação em diferentes estágios do processo de justiça criminal: 
decisão da fiança, acordo entre acusação e defesa (plea bargain) e dois aspectos 
relacionados às decisões de sentença: o aprisionamento e a taxa de encarceramento.

Para avaliar empiricamente o conceito de representação legal efetiva, pode-se 
examinar também a perspectiva dos defensores (abordagem orientada pelos insu-
mos), ou seja, o que os defensores públicos acreditam ser uma defesa adequada e 
efetiva. Em minhas entrevistas com defensores públicos, os participantes iden-
tificaram a necessidade das seguintes condições: a) ter acesso gratuito a serviços 
forenses; b) formação em Direito, com pós-graduação; c) ter experiência nos tipos 
de caso para os quais são designados; e d) estar em constante formação (Entrevistas 
BCS, JAL e NL, 2015). 

O número de casos por defensor, no entanto, é decisivo para que se ofereça 
uma representação legal eficaz. Ao lidar com muitos casos, os defensores públicos 
não dispõem de tempo para revisar documentos ou entrevistar clientes, conduzir 
investigações, preparar testemunhas, realizar depoimentos ou se fazer presente 
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em audiências prévias, julgamentos, ou audiências de sentença para defender seus 
clientes de forma apropriada (Entrevistas BCS, JAL e NL, 2015).

Para analisar a representação legal efetiva, o presente estudo foca em 
indicadores de ambas as abordagens: a orientada pelos insumos ou dados e 
a orientada pelos resultados. Esses indicadores são: o número de casos por 
defensor, acesso a serviços forenses e, finalmente, o resultado referente à prisão 
preventiva, que é uma das etapas do processo de justiça criminal. Esse último 
indicador ajuda a compreender como os defensores realizam seu trabalho. 
Assim, pode-se assumir que uma das consequências da representação legal 
inadequada é a prisão preventiva do réu, especialmente no caso de crimes de 
menor gravidade. 

De fato, existem crimes para os quais a prisão preventiva é obrigatória. No 
entanto, no estado de direito, devem existir resoluções punitivas para crimes não 
graves que evitem a prisão preventiva. Os defensores públicos desempenham um 
papel crucial para tornar isso possível, ao atuarem para impedir que seus defendidos 
sejam presos antes de uma sentença final por parte do juiz. 

Em consonância com outros autores, minha presunção sobre o defensor é 
a de que ele seja “uma influência importante na defesa da liberdade do acusado” 
(Hartley et al., 2010, p. 1.065) ou na liberdade condicional pré-julgamento, ou 
seja, liberdade sob supervisão. Assim, a taxa de prisão preventiva pode retratar 
até que ponto um defensor público está fazendo um bom trabalho.

Nesse estudo, portanto, a expectativa é que se encontre acesso a serviços 
forenses, número adequado de casos por defensor e baixas taxas de prisão preven-
tiva, em que os defensores públicos tenham um serviço profissional de carreira 
de jure e de facto e tenham aprendido as regras do modelo jurídico acusatório. A 
seguir, apresento uma discussão desses conceitos. 

3 Procedimento criminal e serviço profissional de carreira na  
defensoria pública

Qual o fator que permite que atores no campo da justiça fortaleçam-se e 
defendam direitos? Estudiosos de Direito e Ciência Política têm oferecido diver-
sas alternativas, que vão das razões estratégicas desses atores (Epstein et al., 2001; 
Helmke, 2005; Staton, 2010), ideologia (Segal e Spaeth, 2002; Basabe, 2012), 
suas ideias, crenças e compromissos de fato convincentes (Hilbink, 2009; Nunes, 
2010; Ingram, 2012) até fatores institucionais (Helmke e Ríos-Figueroa, 2011; 
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Couso e Hilbink, 2011). Outros autores apontam que a existência de múltiplos 
fatores motiva os atores judiciais a fortalecerem-se e a continuarem defendendo 
os direitos dos cidadãos (Shapiro, 1981; Kapiszewski, 2011).

Para estudar a defesa de direitos no âmbito judicial, apresento aqui uma 
abordagem institucional. De acordo com North (1990, p. 3), as instituições 
moldam as interações humanas. Elas enquadram o comportamento indivi-
dual, estabelecem limites e influenciam as ações de seus membros. A escolha 
por explicações institucionais se dá em virtude do tipo de cultura jurídica e 
do comportamento predominantemente formalista dos atores judiciais na 
América Latina. 

Em outras palavras, a expectativa neste estudo é a de que os atores, tra-
balhando em instituições do setor de justiça, acomodem seu comportamento, 
mesmo que de forma superficial, às regras introduzidas pelas reformas institu-
cionais, em vez de reivindicar direitos à revelia, simplesmente por acreditar ou 
valorizar profundamente, por exemplo, a legislação internacional de direitos 
humanos. Ou seja, atores judiciais tradicionais e formalistas precisariam primei-
ramente da regra, para então poderem agir. 

No entanto, a acomodação do comportamento não ocorre instantanea-
mente e sem resistência; leva tempo até que a regra seja socializada, mas, principal-
mente, até que novos atores entrem na instituição, já sob as regras criadas. É nesse 
momento que as instituições moldam mais evidentemente o comportamento, 
como no caso, por exemplo, dos juízes de instâncias inferiores recentemente 
contratados no Chile (Couso e Hilbink 2011). 

A abordagem institucional que apresento aqui se concentra em dois fato-
res. O primeiro diz respeito à introdução de um modelo criminal acusatório, 
enquanto o segundo considera a profissionalização dos defensores públicos. 
Examino as “regras do jogo” e como os atores realmente “jogam” ou interagem 
com essas regras. Não quero dizer que as instituições e projetos institucionais 
são a cura para todos os nossos males, mas apenas que eles têm um papel signifi-
cante em moldar a forma como os indivíduos se comportam, ou seja, supor “[...] 
que instituições não importam é, sem dúvida, tão ingênuo quanto a proposição 
de Hamilton de que regras formais são inteiramente suficientes” (Helmke e 
Ríos-Figueroa, 2011, p. 19).
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4 O processo criminal

Nos países ocidentais, surgiram dois tipos diferentes de processo crimi-
nal: o sistema inquisitorial, característico dos países da Europa continental; e a 
tradição acusatória, observada nos países anglo-americanos. A administração da 
justiça na tradição observada na Europa continental nasceu inquisitorial “nas 
câmaras secretas do processo romano-canônico, exemplificado pela Inquisição” 
(Mattei e Luca, 2008, p. 276), portanto, na forma de processos conduzidos e 
concentrados nas mãos de um juiz. 

Em um sistema inquisitorial, o processo legal ocorre entre um “indiví-
duo (o acusado) e o Estado” (Merryman, 1985, p. 127): é um processo dual de 
resolução de conflito, com a participação do juiz e do acusado (Guarnieri, 1984, 
p. 127). Já a tradição anglo-americana é tipicamente acusatória, na “forma de 
uma contestação ou disputa: ela se desdobra como um envolvimento de dois 
adversários diante de um tomador de decisão relativamente passivo (o juiz), cujo 
principal dever é chegar a um veredicto” (Damaška, 1986, p. 3). É um modelo 
triádico de resolução de conflito, com a participação do juiz, do requerente e do 
acusado (Guarnieri, 1984, p. 127).

Hoje em dia, na prática, não existem diferenças tão marcantes. Por isso, é 
prudente designar os sistemas jurídicos como predominantemente acusatório ou 
inquisitorial, considerando a separação completa entre esses dois sistemas como 
uma referência histórica (Weigend, 2002). No caso dos sistemas criminais nas 
democracias latino-americanas, por exemplo, observa-se que houve, na última 
onda de democratização, uma mudança substancial de modelos inquisitoriais 
para modelos predominantemente acusatórios ou híbridos.

A introdução do modelo acusatório afetou o desempenho não apenas 
do judiciário, mas também de outras instituições, como a polícia, a Defensoria 
Pública (DP) e o Ministério Público (MP). Em relação à DP, o sistema acusatório 
implicou a introdução de regras e princípios, incluindo contestações orais, justiça 
alternativa, publicidade, imediatismo, concentração e contradição de processos 
e igualdade entre as partes (Carbonell, 2010).

Vários estudiosos latino-americanos mostram que esse tipo de sistema ofe-
rece ao demandante e ao réu mais ferramentas para acessar um processo judicial 
mais rápido e transparente do que o oferecido pelo sistema inquisitorial (Tiede, 
2012; Zepeda, 2014). Ao analisar a DP, observa-se até que ponto a introdução de 
um modelo criminal acusatório promove a oferta de uma representação legal efetiva. 
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A expectativa é de que, em um sistema predominantemente acusatório, os 
defensores públicos tenham condições institucionais mais adequadas para a defesa 
de direitos e que possam prover assessoria jurídica efetiva. Não estou advogando 
aqui que um modelo acusatório seja bom por si só ou que as DPs somente resol-
veriam seus problemas caso se adote esse sistema legal, mas que, em determinadas 
condições e contextos (ou seja, instituições profissionalizadas ou bem financiadas), 
os atributos dos sistemas jurídicos acusatórios são mais apropriados do que os dos 
sistemas inquisitoriais para que se ofereça uma defesa efetiva.

5 Profissionalização e sistema de carreira baseado no mérito

O perfil profissional dos atores judiciais tem um papel fundamental para 
a justiça. Ninguém se opõe ao argumento de que os indivíduos mais qualificados 
devam ocupar os devidos cargos, sejam eles no tribunal, no Ministério Público, 
na Defensoria Pública (DP), sejam em qualquer outro setor no campo da jus-
tiça. Alguns estudiosos argumentam que um sistema meritocrático estabelece 
as bases para contar com os melhores juízes, do ponto de vista da qualidade dos 
profissionais, e proteger a justiça das influências políticas (Crompton, 2002; Di 
Federico, 2005; Phillips, 2009). 

Selecionar os advogados mais bem qualificados para atuarem nas insti-
tuições de justiça é o primeiro passo para construir um estado de direito robusto. 
A tradição jurídica europeia-continental reconheceu isso muito bem, criando 
modelos burocráticos para gerenciar o processo de seleção, treinamento e ava-
liação judiciais (Guarnieri, 2007; Piana, 2010). Em outros países, como os 
Estados Unidos, a discussão sobre a adoção de um sistema de mérito judicial 
concentrou-se no processo de seleção. 

Não há acordo entre os estudiosos sobre as vantagens do sistema de mérito 
no setor judicial, especialmente sobre até que ponto esse sistema é capaz de pro-
duzir independência judicial, accountability, estabelecer o papel adequado dos 
tribunais ou comportamento prospectivo por parte dos juízes (Birdman, 2001; 
Taylor, 2008; Owens et al., 2015). Os estudiosos afirmam que, mesmo que um 
sistema de mérito seja adotado na seleção para ocupar um cargo, “a política 
sempre terá um papel na seleção dos juízes” (Taylor, 2008, p. 101).

Meu ponto aqui vai além do método de seleção. O sistema meritocrático 
nas instituições de justiça é importante não somente pela maneira como juízes, 
promotores ou advogados de defesa são selecionados, mas também pela carreira 
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que eles são levados a seguir. Isso é particularmente relevante em países que 
recentemente tiveram governos autoritários, nos quais o sistema de clientelismo 
era a maneira mais comum de preencher posições em instituições públicas.

No que se refere à profissionalização dos atores do campo da justiça, 
estudos comparativos analisaram o papel dos conselhos ou comissões judiciais 
(Guarnieri, 2007; Garoupa e Ginsburg, 2008; Di Federico, 2005; Garoupa et 
al., 2012). A experiência de vários países (França, Itália, Alemanha, Espanha, 
Brasil e México) mostra que os conselhos judiciais são modelos burocráticos de 
governança judicial (Piana, 2010), ou seja, são guardiões do perfil profissional dos 
atores e do desempenho da instituição. Os conselhos envolvem-se em cuidadosos 
processos de recrutamento, treinamento, avaliações e promoção. Uma função 
central dos conselhos é regular e gerenciar a carreira judicial.

A profissionalização em conselhos judiciais implica a existência de um sis-
tema de carreira baseado em mérito, orientando a carreira de atores judiciais de 
nível inferior e médio em instituições de justiça. Na França, Alemanha e Itália, 
por exemplo, os conselhos judiciais administram a carreira de juízes e promotores 
com o objetivo de não apenas isolá-los de influências políticas, mas principalmente 
de profissionalizá-los e responsabilizá-los: juízes e promotores passam por várias 
avaliações antes e depois de serem empossados no cargo vitalício.

Os defensores públicos são funcionários públicos e, como tal, precisam 
seguir um sistema de carreira que evite indicações e perfis não profissionais. Um 
sistema de carreira para defensores públicos implica um modelo de governança 
interna, processo de recrutamento sistematizado, treinamento, avaliação, pro-
moção, proteção salarial e regulamentação para os casos de realocação e demissão 
(Di Federico, 2005; Guarnieri, 2007; Russell, 1963). 

Neste capítulo, apresento a argumento de que a existência de um sistema 
de carreira para defensores públicos e os limites da aptidão destes para o cargo 
(Russell, 1963, p. 8) afetam a maneira como desempenham a assessoria jurídica 
efetiva. Concretamente, espera-se que os defensores públicos ofereçam uma 
defesa legal efetiva ema medida que sejam profissionalizados.

6 Dados e seleção dos casos

Para o presente estudo, selecionei defensorias públicas (DPs) dos estados 
mexicanos – Baja California Sur, Jalisco e Nuevo León – que foram escolhidos 
considerando o estágio de operação de sistemas acusatórios em cada um deles. 
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No período da pesquisa de campo, entre março e abril de 2015, o sistema acu-
satório no estado da Baja California Sur não operava em nenhum de seus muni-
cípios. Em Jalisco, o sistema operava em alguns municípios; enquanto, no estado 
de Nuevo León, o sistema acusatório estava funcionando em quase todos os 
municípios (SETEC, 2015). Para os casos da Baja California Sur e Jalisco, o 
sistema acusatório não estava operando na cidade ou na região metropolitana 
em que a pesquisa de campo foi realizada, embora houvesse variação entre os 
defensores públicos nesses estados.

Com relação às entrevistas, o estudo contou com a participação de defen-
sores nas DPs localizadas nas capitais ou em regiões metropolitanas, áreas que 
concentram a maioria da população e dos crimes. As entrevistas foram realizadas 
somente com defensores atuando em questões criminais.

Para este trabalho, foram realizadas 50 entrevistas individuais com defen-
sores públicos: 13 dos 16 defensores públicos, na capital da Baja California Sur; 
14 dos 38, na área metropolitana de Jalisco; e 23 dos 120, trabalhando na região 
metropolitana de Nuevo León.

6.1 Sistema Acusatório nos estados de Baja California Sur, Jalisco e  
Nuevo León

A Constituição Federal do México exigiu que entre 2008 e 2016 fosse 
implementado nos estados um sistema judicial acusatório. Para adotar esse novo 
modelo, os três estados introduziram mudanças legislativas. Segundo a Secretaria 
Técnica do Conselho de Coordenação para a Implementação do Sistema de 
Justiça Penal (SETEC) no México, Nuevo León introduziu o sistema acusatório 
em 2006, muito antes da reforma constitucional federal. O estado de Jalisco 
introduziu mudanças constitucionais e, em alguns de seus distritos judiciais, 
o novo sistema passou a operar em 2014. Já no estado da Baja California Sur 
(BCS), o sistema foi adotado em 2013, mas até 2015, quando a pesquisa aqui 
apresentada foi realizada, sua operação ainda não havia sido implementada em 
algumas regiões. 

Até a data em que a pesquisa foi realizada, em Nuevo León, o sistema 
acusatório operou em quase todos os municípios. Mas, em que medida o sistema 
acusatório foi adotado, de jure e de facto, pela DP e pelos advogados de defesa 
pública? A adoção formal de regras varia de acordo com a operação de fato do 
sistema acusatório, conforme mostra a tabela a seguir.
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Tabela 1 - Sistema Acusatório em Defensorias Públicas

Indicador
BCS Jalisco Nuevo León

DJ DF DJ DF DJ DF
Contestações orais 1 0 1 0 1 1
Resolução alternativa de disputas 1 0 1 1 1 1
Publicidade 1 0 1 0 1 1
Imediatismo 1 0 1 0 1 1
Concentração 1 0 1 0 1 1
Contradição 1 0 1 0 1 1
Igualdade entre as partes 1 0 1 0 1 1
Número total de indicadores 
encontrados 7/7 0/7 7/7 1/7 7/7 7/7

DJ: De jure; DF: De facto.
Fontes: Constituição da Baja California Sur, 2014; Constituição de Jalisco, 2014; Constituição de Nuevo 
León, 2009; LODP/BCS 2014; LOPS/JAL 2007; LIDP/NL 2013; Regulação da LIDP/NL 2011. Entre-
vistas com defensores públicos em BCS, Jalisco e Nuevo León.

Baja California Sur

Embora a reforma constitucional local tenha ocorrido em 2013, o sistema 
acusatório ainda não estava em vigor quando as entrevistas foram realizadas 
(2015). Os defensores públicos estavam conscientes das mudanças legislativas 
federais e locais, mesmo não conhecendo a fundo o novo sistema, e reconhe-
ceram que era necessário mais treinamento (como observado nos trechos de 
entrevista reproduzidos abaixo), especialmente, treinamento prático, ensinando, 
por exemplo, como se realiza uma contestação oral (Baja California Sur, 2015, 
entrevistas 4 e 7). A contestação ainda era realizada por documento escrito, e 
princípios como publicidade, imediatismo, concentração e contradição não eram 
observados durante o julgamento.

Os defensores reconheceram que a igualdade constitucional entre as partes 
era uma ferramenta muito útil do novo sistema:

O novo sistema será horizontal. Juízes, defensores e promotores estarão no mesmo 
nível, diferente do atual sistema inquisitorial onde o processo é vertical: no topo 
você tem o juiz; no meio, o promotor; e na parte inferior, o defensor público. Isso 
é totalmente desproporcional e fora de contexto (para proteger) o devido processo 
(Baja California Sur, 2015, entrevista 8).
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Por fim, os defensores estavam conscientes da justiça alternativa, mas alega-
ram que ela não era amplamente usada como mecanismo para resolver disputas: 
“A justiça alternativa é uma área nova e não a usamos frequentemente porque não 
temos muito conhecimento sobre como implementar mecanismos alternativos 
para resolução das disputas nos casos em que atuamos” (Baja California Sur, 
2015, entrevista 5 e também entrevistas 1-3, 9-11 e 13).

Jalisco

Em Jalisco, o sistema acusatório iniciou sua operação em alguns municí-
pios do estado em 2014, mas não na região metropolitana em que as entrevistas 
foram realizadas. Os defensores públicos afirmaram que conheciam o sistema e 
haviam recebido algum treinamento sobre as regras e procedimentos desse novo 
modelo criminal. Ao todo, 85% dos defensores afirmaram que era necessário 
treinamento prático: “Precisamos de mais prática. Na minha opinião, recebe-
mos muita informação teórica, mas ainda não sabemos como o sistema opera na 
prática” (Jalisco, 2015, entrevista 7). 

Os defensores, por exemplo, não sabiam como conduzir contestações orais 
durante o julgamento. O processo continuou inquisitorial: não havia publici-
dade, oralidade, imediatismo ou contradição nos julgamentos. Nesse sentido, os 
defensores argumentaram que o novo sistema daria “mais transparência durante 
o processo e mais acesso a recursos para conduzir investigações” (Jalisco, 2015, 
entrevista 4), mas também “o juiz estará presente durante o julgamento para 
resolver a disputa entre as partes. Será diferente do sistema tradicional em que 
o juiz apenas fica em seu escritório, e os funcionários fazem todo o trabalho, 
ouvem as partes e decidem os casos” (Jalisco, 2015, entrevista 5).

Os defensores públicos acreditavam firmemente que o novo sistema muda-
ria radicalmente uma das características mais nocivas do sistema inquisitorial 
tradicional: as disparidades entre promotores e defensores.

Acho que o governo (atualmente) não dedica tanta atenção à defesa pública quanto 
à acusação. Pode-se constatar isso simplesmente olhando para a equipe e para nossos 
salários. No Ministério Público, cada procurador designado a um tribunal conta com 
dois secretários e um assistente. Na Defensoria Pública, eu estou sozinho, não tenho 
nem assistente, além de ganhar menos que um promotor […] O sistema acusatório 
corrigirá essas anomalias (Jalisco, 2015, entrevista 5).
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No geral, os defensores públicos em Jalisco demonstraram mais conhe-
cimento do novo sistema do que os de BCS, e menos do que os defensores de 
Nuevo León, como se verá a seguir. Alegaram fazer uso frequente de alguns de 
seus mecanismos, como a justiça alternativa, mesmo quando o sistema acusatório 
ainda não havia sido introduzido na região metropolitana em que trabalhavam1: 
“Estamos usando mecanismos alternativos de resolução de disputas com muita 
frequência, porque nossos administradores constantemente o exigem visando 
diminuir o número de casos” (Jalisco, 2015, entrevista 6).

Nuevo León

O sistema acusatório atualmente opera em quase todos os municípios no estado 
de Nuevo León (incluindo a região metropolitana, onde as entrevistas foram realiza-
das). Quase todos os defensores públicos em Nuevo León concordaram que conheciam 
muito bem os novos procedimentos do sistema e reconheceram especialmente suas 
vantagens: “o novo procedimento criminal é mais rápido que o tradicional (inquisito-
rial)” (Nuevo León, 2015, entrevista 9), observando também a persistência de várias 
disparidades entre o judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública (Nuevo 
León, 2015, entrevistas 11, 12, 17). Os entrevistados afirmaram: 

Atualmente, juízes, promotores e defensores têm condições mais parecidas do que as 
observadas no sistema inquisitorial anterior (Nuevo León, 2015, entrevista 13).

Atualmente, nossas condições salariais são iguais às do Ministério Público; essa 
premissa constitucional funcionou muito bem. No entanto, não temos condições 
materiais iguais (carros, combustível) para conduzir nossas investigações (Nuevo 
León, 2015, entrevista 3).

Em relação ao treinamento no novo sistema acusatório, os defensores 
estavam orgulhosos de sua instituição porque o Centro de Formação Profissional 
(responsável pela organização de cursos) era o único do gênero no país: “não é 
arrogância, mas entre as DPs no México, a nossa é reconhecida atualmente como 

1  Isso ocorre também porque Jalisco aprovou sua primeira lei sobre Justiça Alternativa em 
2007, e o Instituto de Justiça Alternativa entrou em operação em 2011.
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a mais profissionalmente treinada para o novo modelo criminal” (Nuevo León, 
2015, entrevistas 3, 5). 

Os defensores concordaram que os procedimentos, como mecanismos alter-
nativos de resolução de conflitos, publicidade, imediatismo, contestações orais, 
concentração e contradição durante o julgamento, ajudaram a oferecer uma melhor 
defesa. O novo sistema acusatório “funciona muito melhor. Os procedimentos são 
mais simples e rápidos; é um tipo de justiça mais limpo, mais transparente e menos 
corrupto. Tudo é mais rápido, sem tanta papelada” (Nuevo León, 2015, entrevista 
3). Os defensores públicos declararam que, desde as reformas, seus salários foram 
equiparados ao praticado no Ministério Público (Nuevo León, 2015, entrevista 10).

Pode-se concluir esta seção reconhecendo que o sistema acusatório intro-
duzido nos três estados tem funcionado bem, na prática, apenas no estado de 
Nuevo León, que demonstrou uma implementação mais avançada.

6.2 Sistema de Carreira para Defensores Públicos nos estados de Baja 
California Sur, Jalisco e Nuevo León

Desde 2009 e depois em 2013, a legislação relacionada à Defensoria Pública 
nos estados de Nuevo León (Art. 44 LIDP/NL 2013) e Baja California Sur (Art. 
30 LODP/BCS 2014), respectivamente, especificam a existência de jure de um 
sistema de carreira do defensor público (SCDP). No caso de Jalisco, nenhuma 
lei estipulou as condições para a operação de um SCDP, ou seja, o estado não 
possui SCDP de jure. A tabela a seguir ilustra até que ponto se fazem presentes 
as dimensões de jure e de facto, no que diz respeito ao SCDP.

Tabela 2 – Sistema de Carreira do Defensor Público nos estados de Baja 
California Sur, Jalisco e Nuevo León

Indicador Descrição
BCS Jalisco Nuevo León
DJ DF DJ DF DJ DF

Conselho Modelo de governança 
interna 0 0 0 0 1 1

Recrutamento

Chamada pública e aberta 0 0 0 0 1 1
Exames escritos e orais 0 0 0 0 1 1
Treinamento enquanto no 
exercício da posição 0 0 0 0 1 1

Indicação colegiada 0 0 0 0 1 0
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Treinamento
Cursos regulares 1 0 0 0 1 1
Gratuito e obrigatório 1 0 0 0 1 1

Avaliação Preenchimento de requisitos 
profissionais 1 0 0 0 1 1

Salários
Fixos 1 1 0 0 1 1
Igualdade salarial por posição 1 1 0 0 1 1

Promoção Diferentes posições 0 0 0 0 1 0

Realocação Baseada nas capacidades do 
defensor 0 0 0 0 0 0

Demissão
Violação de normas 1 1 1 1 1 1
Remoção por decisão cole-
giada 0 0 0 0 0 0

Número total de indicadores encontrados 6/14 3/14 1/14 1/14 12/14 10/14
DJ: de jure; DF: de facto.
Fontes: LODP/BCS 2014; LOPS/JAL 2007; LIDP/NL 2013; Regulação do LIDP/NL 2011. 
Entrevistas com defensores públicos em BCS, Jalisco e Nuevo León.

Baja California Sur

Em relação à existência de um SCDP de jure, constatei a presença de 6 
de 14 indicadores. A lei orgânica da Defensoria Pública de BCS (LODP/BCS) 
estabelece que as chamadas para preencher vagas na Defensoria Pública (DP) 
podem ser abertas e fechadas (art. 32), ou seja, podem ser para o público em geral 
ou para um grupo de candidatos previamente selecionado. 

Na lei, há especificações relativas ao procedimento de nomeação (art. 33), 
que é realizado pelo Defensor Público-Geral. Também são especificados trei-
namentos, promoções (art. 34), remuneração (art. 35), avaliação e demissões 
(art. 36 e 37). A lei, no entanto, silencia sobre exames escritos e orais, período de 
treinamento enquanto no exercício da posição ou sobre realocações. Por fim, vale 
ressaltar que o artigo 31 do LODP/BCS é, por si só, conflitante com a lógica de 
um sistema profissional de carreira: indica que a carreira inclui cargos de con-
fiança para defensores públicos, consultores jurídicos e coordenadores regionais 
de defensorias públicas, entre outros. No México, esse tipo de cargo concede aos 
altos funcionários (dentro ou fora da instituição) a oportunidade de nomear e 
demitir funcionários discricionariamente.

Um SCDP de facto apresenta diferenças em relação a um sistema de carreira 
de jure. Apenas 3 dos 14 indicadores foram encontrados. Todos os entrevistados 
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declararam que não havia sistema de carreira profissional em vigor. Por exemplo, 
a maioria dos defensores públicos obteve o cargo na DP simplesmente por ter 
enviado seu currículo ao Defensor Público-Geral, ou fez algum tipo de trabalho 
social, ou estágio não remunerado na instituição, ou, ainda, receberam auxílio de 
um amigo dentro do governo. O processo de seleção incluiu uma entrevista e, em 
alguns casos, um exame de conhecimentos gerais.

Fui informado de que a Defensoria Pública estava precisando de pessoal. Então, me 
apresentei, cumpri todos os requisitos e entrei na instituição como estagiário não 
remunerado e, posteriormente, fui contratado (Baja California Sur, 2015, enntre-
vista 1).

No meu caso, fiz um exame de conhecimentos gerais para um cargo, mas também 
tive auxílio de um amigo que trabalha no governo (Baja California Sur, 2015, en-
trevista 4).

Deixei um currículo na Defensoria Pública e, quando me ligaram, comecei a tra-
balhar como estagiário não remunerado por 8 meses (Baja California Sur, 2015, 
entrevista 7).

Simplesmente deixei meu currículo (Baja California Sur, 2015, entrevista 10).

Os defensores públicos afirmaram que, com a introdução do sistema 
acusatório, foram submetidos a mais treinamento nos últimos anos, além 
de terem sido convidados por outras instituições (o judiciário ou o SETEC 
– Secretaria Técnica do Conselho de Coordenação para a Implementação 
do Sistema de Justiça Penal) para participar de cursos sobre contestações 
orais (Baja California Sur, 2015, entrevista 3). O judiciário local ofereceu 
alguns desses cursos gratuitamente. No entanto, geralmente havia uma taxa 
a pagar. Além disso, os cursos não eram obrigatórios (Baja California Sur, 
2015, entrevistas 2, 5). A maioria dos defensores admitiu que era necessária 
mais formação.

Para ser sincera, a instituição não havia nos oferecido muitos cursos; os que fizemos 
foram organizados pelo judiciário local ou pelo Centro Cultural do Supremo Tri-
bunal Federal (Baja California Sur, 2015, entrevista 3).
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Desde a reforma do processo criminal, a instituição ofereceu vários cursos, mas acre-
dito que não são suficientes e precisamos de mais treinamento (Baja California Sur, 
2015, entrevista 5).

Conforme relatado pelos defensores, nenhum sistema de promoção fun-
cionou, e alguns dos entrevistados expressaram que “ninguém dá mérito ao seu 
trabalho” (BCS, 2015, entrevista 13). Ainda não havia avaliação profissional. 
As realocações de um setor para outro eram baseadas em necessidades institu-
cionais, sem considerar o perfil profissional do defensor. Todos os entrevistados 
concordaram que os motivos de demissão estavam relacionados à violação da 
lei; no entanto, as demissões foram executadas, em sua maioria, pelo Defensor 
Público-Geral, de forma isolada. Finalmente, a DP da Baja California Sur ofe-
receu a seus advogados um salário igual e fixo para os defensores atuando em 
cargos do mesmo nível (mesmo quando o salário anterior era muito baixo, em 
média de US$ 750 ao mês).

Jalisco

A lei orgânica da Defensoria Pública no estado de Jalisco (LOPS/JAL) não 
prevê um SCDP. De fato, encontrei apenas 1 dos 14 indicadores de um sistema de 
carreira. A LOPS especifica que a destituição de um defensor público é responsa-
bilidade do Defensor Público-Geral (art. 9.º, n.º VIII; art. 44). A legislação silencia 
sobre chamadas públicas abertas para preencher cargos, treinamento enquanto no 
exercício do cargo, promoções, remuneração, avaliações ou realocação. A lei não 
aponta a organização de cursos regulares e gratuitos, mas alega que o Subdefensor 
Público-Geral deve apresentar ao Defensor Público-Geral um “Programa Anual 
de Planejamento” (art. 14) dos cursos a serem oferecidos.

Conforme alegado pelos defensores de Jalisco, não havia SCDP em vigor no 
período das entrevistas. Analisando a existência de um SCPD de facto, encontrei 
somente 1 dos 14 indicadores (demissão por violação de normas). Sobre o recruta-
mento, os entrevistados revelaram que os procedimentos variam. Em 2007, a DP 
foi transferida do judiciário local para o Poder Executivo. Na ocasião, defensores 
públicos que ingressaram na instituição antes de 2007 participaram de uma cha-
mada pública e fizeram exames. Para os que vieram depois, no entanto, o processo 
de nomeação ocorreu, em sua maioria, após um período de estágio não remunerado 
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na instituição, realizando testes psicológicos e jurídicos. Ainda, entrevistados cita-
ram terem sido auxiliados por amigos no governo:

Fui aceito na Defensoria Pública para um estágio não remunerado e, mais tarde, 
tive a oportunidade de ocupar um cargo. Obviamente, antes de ser formalmente 
contratado, apresentei vários exames ( Jalisco, 2015, entrevista 4).

Consegui um cargo, como posso dizer, não por indicação, mas por estar trabalhan-
do na equipe de transição do governo, e então entrei para a Defensoria Pública ( Ja-
lisco, 2015, entrevista 5).

Passei em um concurso. Concorri com outros dois advogados e minha nota no exa-
me foi a mais alta. Por isso fui contratado ( Jalisco, 2015, entrevista 9).

Os diferentes processos de nomeação de defensores também tiveram impli-
cações nos salários. Mesmo quando tinham a mesma posição, os contratados à 
época que a DP fazia parte do judiciário tinham salários mais altos – cerca de 
US$ 1.200 – do que aqueles que foram recrutados depois que a instituição foi 
transferida para o Executivo – cerca de US$ 750 (Jalisco, 2015, entrevista 7). 

A DP por si só não organiza cursos regularmente, mas permite que os defen-
sores públicos participem daqueles oferecidos por outras autoridades, especialmente 
após a aprovação da reforma criminal. Um defensor indicou, no entanto, que os 
cursos às vezes eram difíceis em virtude de sua grande carga de trabalho (Jalisco, 2015, 
entrevista 15). Em geral, os defensores receberam treinamento após a aprovação da 
reforma criminal, mas apontam a necessidade de mais formação:

Recebemos treinamento especialmente para nos atualizarmos sobre o novo proces-
so criminal e na prestação de serviços de justiça em questões criminais. Por exemplo, 
fizemos cursos sobre contestação oral. De qualquer forma, acredito que é necessária 
mais formação ( Jalisco, 2015, entrevista 4).

Realizamos aproximadamente dois cursos por ano. São cursos de direito penal, 
direito constitucional ou contestação oral. A frequência é de dois por ano, com 
duração entre 3 e 6 meses, e há outros que duram até um ano. Alguns cursos são 
opcionais, mas outros são obrigatórios e temos que comparecer ( Jalisco, 2015, en-
trevista 8).
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O último curso que fizemos foi sobre contestação oral, em outubro de 2014. Os 
cursos são gratuitos e organizados pela Universidade de Guadalajara, pelo Ministé-
rio Público, e pela SETEC. Para dizer a verdade, não há muitos cursos organizados 
pela Defensoria Pública ( Jalisco, 2015, entrevista 13).

Observou-se que não havia instrumentos para a realização de avaliações, e 
os defensores públicos reconheceram que não tinham mecanismos de promoção. 
Na experiência dos entrevistados, as realocações de uma área para outra eram 
baseadas em necessidades institucionais. Um deles apontou que ser transferido 
para “a área criminal da penitenciária de Puente Grande é considerado uma forma 
de punição” (Jalisco, 2015, entrevista 7). Finalmente, as demissões ocorreram 
em virtude de violação da lei.

Nuevo León

A Lei Orgânica da Defensoria Pública (DP) do estado de Nuevo León 
(LIDP/NL) e sua regulamentação (RLIDP/NL) são a principal estrutura legal 
para a DP no estado. Considerando a existência de um SCDP de jure, a DP apre-
senta 12 dos 14 indicadores. Nesse sentido, o RLIDP estipula que o Defensor 
Público-Geral deve convidar o Conselho Consultivo – formado por cidadãos 
no status de membros honorários – a conduzir o processo de seleção, nomeação 
e promoção de defensores públicos (art. 65, 68 e 69 do RLIDP/LN 2011; art. 
18 LIDP/NL 2013). 

Os candidatos devem passar por exames teóricos e práticos sobre questões 
jurídicas e por um período de treinamento, enquanto ocupando o cargo, para mel-
horar suas habilidades no trabalho, considerando um sistema acusatório (artigos 
66 e 69 do RLIDP/NL). Há uma escola de defensores, o Centro de Formação 
Profissional, e o Defensor Público-Geral é responsável por gerenciar intercâmbios 
de cooperação com universidades, autoridades governamentais e do judiciário, a 
fim de treinar os defensores regularmente (art. 70, RLIDP/NL). 

Os cursos são obrigatórios (art. 60 do RLIDP/NL), e a remuneração 
dos defensores é fixa e igual entre os profissionais na mesma posição. Eventuais 
sanções estão vinculadas ao não cumprimento de requisitos profissionais, como 
não oferecer defesa adequada, e são conduzidas pelo Conselho Consultivo (art. 
41 do LIDP/NL). Finalmente, realocações são feitas para atender às necessidades 
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institucionais, e a demissão dos defensores públicos é decidida pelo Defensor 
Público-Geral (art. 17, n.º IV e V, RLIDP/NL).

Os defensores de Nuevo León reconheceram que um SCDP também fun-
cionava na prática. Segundo os entrevistados, 10 dos 14 indicadores podiam ser 
constatados. Todos os defensores da DP assumiram seus cargos após passarem por 
exames práticos e escritos sobre Direito (Nuevo León, 2015, entrevista 1-23). Eles 
confirmaram a existência do Centro de Formação Profissional, encarregado de 
implementar um programa de treinamento no local de trabalho para defensores 
recém-contratados, bem como cursos para treinamento de pessoal. 

Na mesma linha, os defensores receberam cursos regulares, obrigatórios e 
gratuitos (Nuevo León, 2015, entrevistas 1-23), bem como a oportunidade de 
(e financiamento para) candidatar-se a um programa de mestrado ou doutorado 
(Nueco León, 2015, entrevista 4) em diferentes universidades.

A instituição exige que façamos cursos e organiza nossos horários para participar 
deles. No ano passado, fiz um de 100 horas sobre o novo Código Nacional. Foi um 
curso intensivo das 9 às 20 horas (Nuevo León, 2015, entrevista 1).

Durante o ano, o Centro de Formação Profissional da Defensoria Pública orga-
niza constantemente cursos sobre vários tópicos, como contestação oral, recurso 
de amparo, direito civil ou de família. Além disso, a Defensoria Pública também 
nos financia (66%, os outros 34% nós mesmos pagamos) para realizar estudos de 
mestrado e doutorado em universidades nacionais ou internacionais (Nuevo León, 
2015, entrevista 3).

Temos cursos de treinamento. Temos o Centro de Formação Profissional da Defen-
soria Pública, que está muito bem equipado para o novo sistema: temos um tribunal 
de contestação oral no local de treinamento profissional. Por lei, devemos fazer pelo 
menos 200 horas de formação (Nuevo León, 2015, entrevista 14).

A maioria dos defensores públicos, no entanto, não apontou a existência 
de um sistema de promoção: os cargos mais altos (direção) eram poucos e a forma 
como eram designados considerava o perfil profissional do defensor, mas também 
suas relações políticas, uma vez que o Defensor Público-Geral e o governador eram 
os responsáveis pelas indicações (Nuevo León, 2015, entrevista 3). 
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Alguns entrevistados pontuaram, no entanto, que havia um sistema de 
promoção com diferentes posições (A, B, C) para defensores (Nuevo León, 2015, 
entrevistas 5 e 17). O salário era fixo e igual entre os ocupantes de posições no 
mesmo nível (Nuevo León, 2015, entrevista 5), sendo que, entre os defensores, a 
remuneração era de US$ 2.300 por mês. As realocações baseavam-se em neces-
sidades institucionais (Nuevo León, 2015, entrevistas 10-23). Por fim, todos os 
entrevistados concordaram que as demissões ocorreram por violação da lei; por 
exemplo, quando um defensor pediu dinheiro em troca do serviço oferecido 
(Nuevo León, 2015, entrevistas 1-25).

Para concluir esta subseção, pode-se apontar que um Sistema de Carreira 
do Defensor Público (SCDP) existe tanto de jure quanto de facto em Nuevo 
León, enquanto que, no BCS, existe apenas de jure e, em Jalisco, não foi possível 
identificar um SCDP nem de jure, nem de facto.

6.3 Defesa efetiva nos estados de Baja California Sur, Jalisco e  
Nuevo León

As defensorias públicas (DPs) nos três estados são formalmente encarre-
gadas de oferecer assessoria jurídica gratuita e de defender o devido processo e os 
direitos humanos dos réus2. Como discutido na parte teórica, uma maneira de 
observar uma representação legal efetiva é analisar a sentença do caso (aborda-
gem orientada pelos resultados). Pode-se observar a efetividade dos defensores 
públicos em seu trabalho de defesa de direitos dos réus, particularmente, o direito 
de ser considerado inocente até que se prove o contrário, ao analisar a taxa de 
prisão preventiva. 

A abordagem orientada pelos insumos, no entanto, também é útil para 
observar a efetividade desses profissionais. Considero aqui indicadores relacio-
nados às capacidades institucionais internas da DP, especialmente, o acesso a 
serviços forenses e o número de casos por defensor.

A prisão preventiva no México pode ser julgada de duas maneiras diferentes: 
a) mediante solicitação do promotor, dada a periculosidade do réu e a gravidade 
do crime imputado; b) oficiosamente, por um juiz, em casos de crimes violentos 

2  Ver art. 19, letra A, parte VIII, da Constituição de BCS; art. 8.º, n.o XX; art. 5.º, n.o II, 
LODP/BCS; art. 7.º, parte II, letra h, da Constituição de Jalisco; art. 9.º, letra a, parte IX, da 
Constituição de Nuevo León; art. 10, n.o VI, LIDP/NL.
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como homicídios e relacionados ao crime organizado. Apesar das reformas insti-
tucionais destinadas a reduzir o uso da prisão preventiva, os dados mostram que 
esta continua representando um sério problema no país. 

Em 2016, cerca de 40% dos presos estavam aguardando julgamento 
(Zepeda e Lecuona, 2017), ou seja, tecnicamente 40% dos presos poderiam ser 
considerados inocentes porque uma decisão judicial não havia sido proferida. A 
situação no nível subnacional também é crítica e, em muitos casos, muito pior 
do que nacionalmente. Como a prisão preventiva variou desde que as reformas 
foram introduzidas no nível local? É possível observar que não houve variação 
positiva nas taxas de prisão preventiva em contextos locais não afetados pela 
reforma, enquanto houve queda nas taxas em jurisdições onde a reforma foi 
implementada? O gráfico a seguir mostra até que ponto a prisão preventiva 
variou nos estados de BCS, Jalisco e Nuevo León de 2006 a 2016:

Gráfi co 1 – Presos preventivamente nos estados (% do total da população 
carcerária)

Fonte: Dados oferecidos pela Jurimetría, 2017. Zepeda Lecuona, 2017.

Pelo gráfico, podemos dizer que BCS tem a maior taxa de prisão preven-
tiva, seguido por Jalisco e, depois, por Nuevo León. O caso de BCS era crítico 
porque, em média, 65% de sua população encarcerada aguardavam julgamento. 
Além disso, em BCS e em Jalisco, a prisão preventiva foi ainda mais alta do 
que no nível nacional, enquanto, em Nuevo León, foi consistentemente menor 
tanto em comparação com os outros estados como com o México como um 
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todo – apenas nos anos de 2011 e 2012, as taxas estaduais foram mais altas que 
a nacional; mesmo assim, não foram mais altas que as dos outros dois estados. 

A trajetória das taxas de prisão preventiva mostra um padrão de declínio 
nacional, em Nuevo León e Jalisco (no caso de Jalisco, somente no ano de 2016), 
enquanto BCS mantém estatísticas constantes e, em alguns anos, demonstra 
incremento no percentual de população encarcerada aguardando julgamento.

Outras maneiras de observar a efetividade dos defensores públicos na 
representação legal são o acesso que eles têm aos serviços de especialistas forenses 
e o número de casos por defensor (abordagem orientada pelos insumos/dados). 
O acesso a serviços forenses é restrito nos três estados. De acordo com o Censo 
Nacional de 2015 sobre Governos Estaduais, Segurança Pública e Sistema Peni-
tenciário, as DPs em BCS e Jalisco não têm pessoal registrado como especialista 
forense, enquanto Nuevo León relatou 19 especialistas (INEGI 2015). 

A DP em BCS não possui sua própria divisão forense e, quando são neces-
sários serviços, eles são solicitados ao Ministério Público (MP). Em Jalisco, os 
defensores lutam para obter provas forenses certificadas e imparciais: 

Precisamos de serviços forenses e não os temos. Os solicitamos ao Instituto de Ci-
ências Forenses de Jalisco. É supostamente um departamento descentralizado, inde-
pendente, mas, na prática, recebe ordens do MP, (e) acabamos pedindo à família do 
réu que pague por especialistas forenses independentes ( Jalisco, 2015, entrevista 7). 

Em Nuevo León, diferente do MP local, a DP não possui sua própria 
divisão de serviços forenses: 

O escritório do promotor tem atualmente cerca de 600 especialistas forenses [...] 
Na DP, temos cerca de 21. É muito desproporcional; mas, em outros estados, os de-
fensores públicos não têm um único especialista forense nomeado para a DP (Nue-
vo León, 2015, entrevista 21).

Em relação ao número de casos, cada defensor tem em média 100 casos 
abertos em BCS, 350 em Jalisco e 50 em Nuevo León por ano. Colocando isso 
em perspectiva, um advogado particular trabalha normalmente com 30 a 40 
casos abertos por ano. O número de casos por defensor é excessivo em Jalisco e 
menos, mas ainda em número expressivo, em Baja California Sur. Os defensores 
públicos em Nuevo León têm uma carga de trabalho menos exigente.
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Os entrevistados nos três estados concordaram que 30 a 40 casos por 
defensor, por ano, seria uma quantidade adequada de trabalho, permitindo-lhes 
oferecer uma representação legal efetiva. Eles argumentaram que a pesada carga 
de trabalho tem um impacto significativo em sua capacidade de fazer uma defesa 
adequada:

A verdade aqui é que sacrificamos a qualidade em nome da quantidade, uma vez 
que é muito trabalho e não conseguimos dedicar muito tempo aos casos. É por isso 
que queremos que o governo abra mais vagas para defensores públicos, para que 
cada defensor possa usar o tempo necessário demandado pelos casos e alcançar um 
melhor resultado (Baja California Sur, 2015, entrevista 11).

Temos muito trabalho, portanto não podemos oferecer uma defesa adequada. De 
que forma não é uma defesa adequada? Não o é porque, apesar de fazermos a defesa, 
ajudarmos os réus, infelizmente não temos condições de fazer nosso trabalho da 
melhor maneira. Por quê? Porque o fato de participar de quatro reuniões, durante 
o mesmo período, onde são exibidas evidências [...] afeta muito nossa capacidade 
de registrar toda a informação. Acho que isso influencia para que façamos uma boa 
defesa ( Jalisco, 2015, entrevista 5).

Com casos demais você não consegue prestar atenção suficiente a cada um deles. 
Às vezes, seus defendidos chegam até você e você não se lembra deles, precisa pedir 
que eles o contextualizem. Além disso, estamos com pouco tempo. Muitas vezes 
acontece que não conseguimos chegar na hora em uma consulta que marcamos com 
o acusado para discutir seu caso, porque temos que comparecer a uma audiência 
preliminar (Nuevo León, 2015, entrevista 1).

Com base nas evidências analisadas nesta última subseção, pode-se argu-
mentar que os defensores públicos no estado de Nuevo León são capazes de 
defender os direitos de seus clientes melhor do que seus colegas em BCS e Jalisco. 
As reformas institucionais parecem estar relacionadas às diferenças entre as DPs 
relativas ao acesso a serviços forenses e o número de casos por defensor. O acesso 
a serviços forenses, mesmo que restrito, está mais disponível em Nuevo León, 
já que em BCS e Jalisco não há nenhum especialista forense indicado especifi-
camente para a instituição. 
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Conforme declarado por um defensor público em Jalisco, eles precisam 
pedir à família do réu que pague por esses serviços, a fim de obter evidências con-
fiáveis para defender um cliente (Jalisco, 2015, entrevista 5). O número de casos 
é menor em Nuevo León quando comparado aos estados BCS e Jalisco, e isso faz 
uma diferença importante quando se está protegendo os direitos de uma pessoa, 
principalmente porque os defensores podem dispor de tempo para realizar inves-
tigações, colher depoimentos ou estar presentes durante o julgamento.

Para concluir esta seção, se considerarmos ambas as abordagens, a orien-
tada pelos insumos (acesso a serviços forenses e número de casos por defensor) 
e a orientada pelos resultados (prisão preventiva), à luz das evidências e das 
entrevistas em Baja California Sur, Jalisco e Nuevo León, o valor delas pode ser 
explicado a partir da introdução de reformas institucionais e até que ponto essas 
reformas são de fato implementadas. 

Conforme afirmado pelos entrevistados, a reforma criminal e o Sistema 
de Carreira do Defensor Público oferecem uma nova estrutura institucional 
para proteger melhor os direitos das vítimas, mas principalmente dos réus, que 
na maioria das vezes eram tratados como culpados (e presos) antes mesmo de 
haver qualquer decisão judicial.

O novo sistema (acusatório) melhora a maneira como se faz justiça, porque possui 
mais ferramentas para oferecer e defesa adequada, e podemos usar tratados interna-
cionais para proteger os direitos humanos. Além disso, a justiça é mais ágil e rápida 
(Baja California Sur, 2015, entrevista 11).

O novo sistema acusatório permite uma defesa efetiva porque a tortura e o confi-
namento solitário do réu desaparecerão e o réu será considerado inocente até que 
se prove o contrário. Não é como agora. Hoje, eles lhe pegam, você é tratado como 
culpado e tem que provar sua inocência. Estamos operando ao contrário. Estou fas-
cinado com a chegada do novo sistema ( Jalisco, 2015, entrevista 7).

Fizemos cursos sobre tratados internacionais de direitos humanos [...] e, em geral, 
uso as Regras de Tóquio para garantir que meus réus não sejam submetidos a prisão 
preventiva (Nuevo León, 2015, entrevista 17).

Conforme declarado na parte teórica, os atributos desses sistemas colocam 
os defensores públicos em posição de fortalecer-se perante o promotor de justiça 
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e o juiz, de treinarem e prepararem-se para defender seus clientes em contestações 
orais ou para usar soluções alternativas nas disputas, evitando a prisão preventiva, 
a detenção e as condenações. 

Como visto ao longo do capítulo, Nuevo León reformou sua constituição 
em 2006 para introduzir um sistema jurídico acusatório, ou seja, dois anos antes 
da reforma constitucional em nível federal, que ocorreu em 2008. Já nos esta-
dos BCS e Jalisco, a reforma do sistema criminal foi aprovada em 2013 e 2014, 
respectivamente. Pode-se verificar um declínio constante na prisão preventiva 
e um aumento no número de especialistas forenses designados para a DP onde 
houve reformas institucionais, enquanto o número de presos sem sentença foi 
considerado alto em BCS e Jalisco, onde essas reformas não foram realizadas ou 
ainda não estão, na prática, em pleno vigor.

7 Considerações Finais

A proteção efetiva dos direitos é resultado de arranjos envolvendo dife-
rentes instituições: tribunais nacionais e internacionais, serviços de acusação, 
comissões de direitos humanos, a polícia ou a defensoria pública (DP). O papel 
desta última no acesso à justiça é crucial, especialmente para o setor mais vul-
nerável da sociedade: os mais pobres e as minorias que sofrem discriminação 
(populações indígenas ou negras, por exemplo). 

As prisões do México ao Brasil ou Argentina estão cheias de pessoas pobres, 
muitas vezes inocentes, cujo único erro foi estar no lugar errado na hora errada, e 
não ter dinheiro para contratar um advogado para defendê-las. O governo então 
lhes oferece alguém cujas condições institucionais impedem que se entregue uma 
assessoria jurídica efetiva, o que resulta em uma justiça com viés institucional, 
social e racial, que vai contra os fundamentos do Estado Democrático de Direito 
e que viola os direitos humanos.

Os argumentos institucionais são uma ferramenta poderosa para explicar o 
comportamento. Neste trabalho, analisei quando e por que os defensores públicos 
conseguem oferecer uma representação legal efetiva. Mostro que, quanto mais 
eles trabalham sob as regras de um modelo criminal acusatório e encontram-se 
em um sistema de carreira, mais provável será a entrega de uma representação 
legal eficaz. 

O caso de Nuevo León mostra que, à medida que a implementação das 
regras avança, os defensores tendem a segui-las na prática, não apenas porque as 
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conhecem com mais profundidade, mas também porque se sentem auxiliados (ou 
constrangidos) por elas. Nos casos de BCS e Jalisco, onde regras foram introduzidas, 
mas não implementadas – ou pior, algumas delas nem mesmo legalmente intro-
duzidas, como no caso do sistema de carreira do defensor público em Jalisco –, 
esses profissionais tiveram menos conhecimentos, habilidades e incentivos para usar 
ferramentas que ampliam a maneira como defendem os direitos e oferecem uma 
assessoria efetiva. No entanto, ainda são necessários novos estudos para verificar 
essa matéria por completo, explorando pelo menos dois caminhos.

O primeiro seria estimar melhor o papel que o apoio financeiro à DP (e 
suas consequências em relação ao número de casos por defensor) pode desem-
penhar na oferta de assessoria jurídica eficaz. Em vários países, “a defensoria 
pública encontra-se faminta por recursos enquanto enfrenta um número impra-
ticável de casos, que zombam da ideia de justiça para os pobres” (Pfaff, 2016). 
Essa afirmação aplica-se às DPs locais do México, mas representa com a mesma 
propriedade a situação em muitos países da América Latina. 

São inquestionavelmente necessários mais recursos para melhorar a repre-
sentação legal dos indigentes. Mas em que medida isso resolveria os problemas 
que as DPs atualmente enfrentam ao oferecerem uma defesa legal efetiva? Precisa-
mos avaliar a provisão de mais recursos governamentais para a DP, especialmente 
em face de sua contraparte: os serviços de acusação, que, em muitos casos, são 
mais bem financiados.

Um segundo caminho que vale a pena explorar é o papel que as teorias 
ideacionais podem desempenhar quando os defensores oferecem assessoria jurí-
dica efetiva. Neste trabalho, concentrei-me nos defensores públicos, mas também 
em outras instituições – organizações voluntárias, como a RENACE no México, 
ou The Innocence Project e Pro Bono Net, nos Estados Unidos – que oferecem 
representação legal a indivíduos de baixa renda. 

Os defensores dessas organizações tendem a ser menos formalistas do que 
os defensores das DPs. Portanto, as ideias podem ter um papel mais relevante 
na forma como os defensores de organizações sem fins lucrativos ou grupos de 
defesa oferecem proteção judicial e uma defesa legal efetiva. 
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