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Simpósio: 35 - A DEFENSORIA PÚBLICA E AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE JUSTIÇA: 
PERSPECTIVAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTO DAS 
TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 

 
RESUMO: A Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado 
brasileiro cuja incumbência, nos termos do artigo 134 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014, é a orientação jurídica, a 
promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos, de 
forma integral e gratuita, dos necessitados, apresenta destacada posição no cenário jurídico nacional. 
Dentre as diversas áreas jurídicas de atuação, é sensível a função exercida no campo criminal e, nesta 
seara, aquela desempenhada pelo defensor público na sessão plenária do Tribunal do Júri. Como 
agente político de transformação social legitimado pela sociedade organizada, deve atuar o 
profissional com estrita observância à legislação e aos preceitos constitucionais e supralegais, a 
exemplo de valores como ética, moral e justiça, a fim de fornecer ao cidadão assistido a melhor defesa 
possível diante do caso concreto, garantindo assim que seus direitos sejam efetivamente consagrados. 
Agindo como tal, diferencia-se o defensor público do advogado particular posto que, ao contrário do 
segundo, o impulso do primeiro decorre de dever legal – não contratual – e em respeito às provas 
produzidas no bojo da instrução processual em sumário de culpa e também em juízo da causa. Isso 
se dá em razão do relevante papel social desempenhado por este profissional, garantindo-se, ao 
mesmo tempo, o respeito aos preceitos legitimadores de sua atuação e a plenitude de defesa 
consagrada pela alínea a do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal. Com a natural 
evolução dos meios de armazenamento de dados e a implementação gradual do processo judicial 
eletrônico no âmbito da Justiça brasileira, a colheita da prova em meio digital vem permitindo aos 
julgadores das variadas instâncias judiciárias tomar um contato mais próximo com a prova nos autos 
produzida – em especial o interrogatório, posto que mais fidedigno às emoções que o réu deixa 
transparecer durante referido ato processual. O debate proposto nutre importância na medida em que 
a atuação da Defensoria Pública em favor da sociedade, em todas as frentes, impõe um exercício 
responsável do munus pelo órgão defensorial, dotando suas ações de maneira que possa auxiliar os 
diversos julgadores que atuarão no processo a extrair deste contato mais humano com a prova novos 
elementos essenciais à formação mais completa de sua convicção, a exemplo das emoções e 
linguagem corporal do interrogando por ocasião de suas oitivas nas distintas fases processuais dos 
feitos afetos ao Tribunal do Júri. Com base nisso, o presente estudo busca compreender a importância 
do interrogatório digital numa dinâmica tecnológica verdadeiramente disruptiva, posto que 
transcende a frieza da prova documental e possibilita aos atores processuais um contato mais próximo 
à versão trazida pelo acusado, maior interessado no feito, fornecendo valorosos elementos à formação 
da convicção que levará à prolação de decisões mais justas e adequadas ao caso concreto. 
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