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RESUMO 
 

 

A Emenda Constitucional nº 80/14 alterou a redação do art. 134, caput, da Constituição 

Federal de 1988, passando a definir a Defensoria Pública como “expressão e instrumento do 

regime democrático”. Mas o que isso significa exatamente? Trata-se de uma afirmação 

meramente retórica, ou há algum sentido jurídico-instrumental nessa definição? Se sim, qual 

seria esse? O presente trabalho se propõe a responder essas perguntas. Para tanto, inicia-se 

pelo estudo do Estado de Direito, da democracia e dos seus princípios fundamentais. Avança-

se para a consideração da importância do acesso à justiça e da assistência jurídica gratuita no 

regime democrático, a partir da análise da evolução histórica desses institutos, refletindo-se 

também sobre os seus obstáculos atuais e a sua classificação na teoria dos direitos 

fundamentais. Em seguida, resgata-se a construção do perfil da Defensoria Pública, 

debruçando-se sobre as diferentes definições legais e constitucionais da instituição, inclusive 

com investigação dos respectivos processos legislativos, visando a descortinar a origem da 

definição dada pela EC nº 80/14. A referida construção passa ainda pela mudança no seu 

perfil a partir da ampliação dos destinatários dos seus serviços e das suas funções 

institucionais, bem como da inclusão da missão de promoção dos direitos humanos. Então, a 

partir de todo o exposto, busca-se conferir um sentido jurídico-instrumental para a definição 

da Defensoria Pública, de forma separada, como expressão do regime democrático e como 

instrumento do regime democrático. Ao final, as duas partes são combinadas, formando-se 

uma proposta única visando a responder às perguntas acima lançadas. 
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ABSTRACT 
 

 

The EC nº 80/14 amended the wording of art. 134, caput, CF/88, beginning to define the 

Public Defender's Office as “expression and instrument of the democratic regime”. But what 

exactly does that mean? Is it a rhetorical statement, or is there any legal-instrumental meaning 

in this definition? If so, what would that be? The present paper sets out to answer these 

questions. To do so, it begins with the study of the rule of law, democracy and its fundamental 

principles. It goes on to consider the importance of access to justice and legal aid in the 

democratic regime, based on the analysis of the historical evolution of these institutes, also 

reflecting on their current obstacles and their classification in the theory of fundamental 

rights. Afterwards, it is rescued the construction of the profile of the Public Defender's Office, 

focusing on the different legal and constitutional definitions of the institution, including 

investigating the respective legislative processes, in order to discover the origin of the 

definition given by EC nº 80/14. That construction also changed its profile by the expansion 

of the public served by its services and its institutional functions, as well as the inclusion of 

the mission to promote human rights. Then, from all the above, the paper seeks to provide a 

juridical-instrumental meaning for the definition of the Public Defender's Office, separately, 

as expression of the democratic regime and as instrument of the democratic regime. In the 

end, the two parts are combined, forming a unique proposal to answer the above questions. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2014 a Emenda Constitucional nº 80 alterou a redação do caput do art. 134 da 

Constituição Federal de 1988 trazendo uma nova definição constitucional para a Defensoria 

Pública, agora reconhecida como expressão e instrumento do regime democrático. 

Em verdade, a Lei Maior praticamente repete o texto do art. 1º da Lei Complementar 

nº 80/94 – Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LONDP) –, com redação dada pela 

Lei Complementar nº 132/09. Afirma o referido dispositivo ser a Defensoria Pública 

“instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 

expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim 

considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”. 

Após o advento da Lei Complementar nº 132/09, semelhantes definições foram 

incluídas também nas leis orgânicas das Defensorias Públicas dos Estados de Alagoas, 

Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins1 e nas Constituições dos Estados de Rondônia e 

Roraima2. 

Todavia, mesmo antes da reforma promovida na LONDP, a Defensoria Pública já era 

definida dessa forma nas redações originais das Constituições do Estado de Goiás3 e do Rio 

de Janeiro4, ambas promulgadas em 05 de outubro de 1989, bem como na lei orgânica da 

                                                 
1 Art. 1º da LC-AL nº 29/2011; art. 1º da LC-AP nº 86/2014; art. 1º da LC-ES nº 55/1994 (com redação dada 

pela LC-ES n° 574/2010); art. 1º da LC-MA nº 19/1994 (com redação dada pela LC-MA nº 169/2014); art. 1º da 

LC-MS nº 111/2005 (com redação dada pela LC-MS nº 170/2013); art. 2º da LC-PA nº 54/2006 (com redação 

dada pela LC-PA nº 91/2014); art. 1º da LC-PR nº 136/2011; art. 1º da LC-RJ nº 06/77 (com redação dada pela 

LC-RJ nº 169/2016); art. 1º da LC-RS nº 14.130/2012; art. 2º da LC-RR nº 164/2010; art. 1º da LC-SE nº 

183/2010; e art. 1º da LC-TO nº 55/2009 (com redação dada pela LC-TO nº 63/2010). 
2 Art. 105 da CE-RO (com redação dada pela EC-RO nº 90/2014); e art. 102 da CE-RR (com redação dada pela 

EC-RR nº 26/2010). 
3 Art. 120 da Constituição do Estado de Goiás: “A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, cabendo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, 

a orientação jurídica integral e gratuita, a postulação e a defesa em todos os graus e instâncias judiciais e 

extrajudiciais, dos direitos, interesses e garantias individuais e coletivos dos necessitados, na forma da lei” 

(redação original). 
4 Art. 179 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro: “A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica integral e gratuita, a postulação e a defesa, em todos os graus e 

instâncias, judicial e extrajudicialmente, dos direitos e interesses individuais e coletivos dos necessitados, na 

forma da lei” (antigo art. 176 renumerado pela EC-RJ nº 04/91). 
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Defensoria Pública do Estado da Bahia5. O art. 120 da Constituição goiana posteriormente 

teve sua redação alterada pela EC-GO nº 46/20106, suprimindo a menção quanto a Defensoria 

Pública ser “expressão e instrumento do regime democrático”. Já o dispositivo constitucional 

fluminense permanece em vigor há quase 30 (trinta) anos sem alterações de redação, tendo 

sido tão somente renumerado pela EC-RJ nº 04/91. 

Mas o que significa ser a Defensoria Pública expressão e instrumento do regime 

democrático? 

A vagueza da assertiva é evidente. De fato, “democracia” é termo de difícil definição, 

preenchível por vários conteúdos, podendo, porém, ser considerado verdadeiro lugar-comum7. 

É pronunciado, pois, muitas vezes sem maiores reflexões.  

Por outro lado, ainda são incipientes os estudos que buscam responder a essa 

pergunta8, sendo certo que proposição semelhante não fora feita pelo constituinte federal em 

relação às demais funções essenciais à Justiça9. Ademais, a questão parece se ligar com o art. 

3º-A, II, da Lei Complementar nº 80/94, que aduz ser objetivo da Defensoria Pública “a 

afirmação do Estado Democrático de Direito” – outra expressão de significado aberto. 

Tal cenário aponta para o risco de ineficácia da alteração, o que despertou neste 

subscritor – que é defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2010 – o interesse pela 

                                                 
5 Art. 2º da LC-BA nº 26/2006: “A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 

promoção das políticas públicas, preventivas e postulatórias, de assistência e orientação jurídica, integral e 

gratuita aos necessitados, dos direitos humanos, dos direitos e interesses individuais, coletivos e difusos e a 

defesa judicial, extrajudicial e administrativa, em todos os graus e instâncias, consoante o art. 5º, inciso LXXIV 

da Constituição Federal”. 
6 Art. 120 da Constituição do Estado de Goiás: “Art. 120. A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, e 

a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma das leis complementares estadual e federal, a que se 

refere o parágrafo único do art. 134 da Constituição da República”. (Redação dada pela Emenda Constitucional-

GO nº 46/2010). 
7 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Ética e democracia na administração da justiça. Revista da EMERJ, Rio 

de Janeiro, v. 4, n. 14, 2001, p. 154; FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. 

5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, t. I, p. 183-184; BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 20. ed. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 285-288; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito 

constitucional. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 128. 
8 No mesmo sentido: CASAS MAIA, Maurilio. Expressão e instrumento da democracia: sobre o Estado defensor 

e a EC 80/2014. Informativo COAD, v. 46, 2015, p. 619.  
9 FRANCO, Glauce. Critério de vulnerabilidade. Direitos humanos e Defensoria Pública como expressão contra-

hegemônica da democracia direta. In: FRANCO, Glauce; MAGNO, Patrícia (Orgs.). I Relatório nacional de 

atuação em prol de pessoas e/ou grupos em condição de vulnerabilidade. Brasília: ANADEP, 2015, p. 29. 

Para um estudo da teoria geral das funções essenciais à Justiça – questão ainda pouco explorada pela doutrina 

constitucional –, conferir: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. As funções essenciais à Justiça na 

Constituição de 1988. Revista de Direito da Procuradoria Geral, Rio de Janeiro, v. 43, p. 30-40, 1991; 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. As funções essenciais à Justiça e as Procuraturas Constitucionais. 

Revista de Informação Legislativa, v. 29, n. 116, p. 79-102, out.-dez. 1992. Sobre o tema, v. ainda: SILVA, 

José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 579-

580; MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 611-612. 
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pesquisa. Entendeu-se, pois, ser relevante aprofundar a análise em questão a fim de conferir 

subsídios que permitam que seja dada concretude e sentido específico para a definição da 

Defensoria Pública como “expressão e instrumento do regime democrático”. Afinal, como 

destaca Caio Paiva,  

Não podemos tratar o texto constitucional como norma meramente 

ilustrativa. Se a EC 80 alterou o art. 134, caput, da Constituição, para nele 

constar que a Defensoria Pública é expressão e instrumento do regime 

democrático, isso deve ter algum significado e, mais do que isso, deve 

provocar alguma mudança institucional10. 
 

Esclareça-se, desde logo, que não se acredita nesse caso ter havido “insinceridade 

normativa”11. Todavia, crê-se que a invocação meramente decorativa ou ornamental da 

referência pode transformar a aludida disposição em exemplo de legislação simbólica. Isto é, 

aquela em que a função simbólica – latente – da norma jurídica escrita é hiperbolizada, 

revelando-se mais importante do que sua função jurídico-instrumental – a efetiva produção de 

efeitos12.  

Sublinhe-se que não se despreza a importância da função simbólica na legislação, que 

pode assumir um sentido positivo, vez que é capaz de produzir efeitos relevantes para o 

sistema político, de natureza não especificamente jurídica13. Contudo, o predomínio dessa em 

detrimento da função jurídico-instrumental é patológico, fazendo com que o dispositivo legal 

assuma uma função muito mais retórica do que prática14. 

No caso do art. 134, caput, CF/88, a sua efetividade passa necessariamente pela 

determinação do que significa ser a Defensoria Pública expressão e instrumento do regime 

democrático. Para tal mister é preciso, então, atribuir sentido aos termos que compõem o 

enunciado normativo e decifrar, assim, o seu sentido linguístico.  

Isso porque, haja vista a diferença entre texto e norma, qualquer texto só adquire 

sentido e densificação, convertendo-se em norma, a partir da atividade hermenêutica15. Por 

                                                 
10 PAIVA, Caio. Prática penal para a Defensoria Pública. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 9 [grifos no 

original]. 
11 A expressão é de Luís Roberto Barroso, cf. BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a 

efetividade de suas normas: limites e possibilidades da Constituição brasileira. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006, p. 59-65. 
12 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3. ed. São Paulo: WFM Martins Fontes, 2011, p. 22. 
13 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. Op. cit., p. 51-54. 
14 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. Op. cit., p. 23 e passim. 
15 GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do direito e os princípios. 7. 

ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2016, p. 39-41; GODOY, Miguel Gualano de. Devolver a constituição ao 

povo: crítica à supremacia judicial e diálogos institucionais. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2017, p. 88. 
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isso diz-se que “a interpretação do direito consiste em concretar a lei em cada caso, isto é, na 

sua aplicação”16.  

O presente trabalho, então, visa a propor uma compreensão mais precisa dessa 

definição, a fim de que permitir que vá além de sua função simbólica. Está estruturado em 

quatro capítulos além da introdução e da conclusão. 

No primeiro será examinado o conceito de democracia a partir de seus princípios (ou 

valores) fundamentais: supremacia da vontade popular (ou soberania popular); preservação da 

liberdade; e igualdade de direitos. Antes, porém, será estudado outro conceito, por vezes 

também utilizado como lugar-comum, que lhe é correlato: o Estado de Direito. Para sua 

compreensão serão objetos de consideração os três paradigmas mais comumente apontados 

para o mesmo: Estado Liberal, Estado Social de Direito e Estado Democrático de Direito. 

No segundo capítulo, é objeto de análise o percurso histórico dos direitos de acesso à 

Justiça e à assistência jurídica gratuita, bem como do próprio processo judicial, frente ao 

Estado de Direito. Nesse caminho será destacado o entendimento dos dois primeiros como 

direitos fundamentais e como direitos humanos. Em seguida considerar-se-á a inserção dos 

mesmos nas chamadas dimensões de direitos fundamentais em cada um dos paradigmas do 

Estado de Direito. 

O estudo no aludido capítulo tem por escopo principal destacar a assunção de uma 

novel dimensão político-democrática, no atual paradigma do Estado Democrático de Direito, 

pelos direitos de acesso à Justiça e à assistência jurídica gratuita, bem como discutir o 

possível reenquadramento dos mesmos na teoria dos direitos fundamentais. Para tanto lançar-

se-á mão de elementos trazidos pela sociologia das ausências e pela sociologia das 

emergências, discutindo o problema da elitização do debate processual e a necessidade de se 

efetivar a “sociedade aberta dos intérpretes” pensada por Peter Häberle. 

O terceiro capítulo realiza um estudo do delineamento constitucional e legal da 

Defensoria Pública. Inicia-se com o resgate histórico das definições legais e constitucionais 

que a instituição recebeu desde a sua constitucionalização que tenham sido consideradas 

relevantes para as finalidades da pesquisa. Esse visa a compreender os antecedentes que 

levaram à inclusão na Constituição Federal de 1988 da afirmação da Defensoria Pública como 

expressão e instrumento do regime democrático pela Emenda Constitucional nº 80/14.  

Para tanto será analisado o processo legislativo de 06 (seis) diplomas legais 

considerados chave para esse resultado: Constituição Federal de 1988; Constituição do Estado 

                                                 
16 GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p. 49 [grifos no original]. 
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do Rio de Janeiro de 1989; Constituição do Estado de Goiás de 1989; Lei Complementar nº 

80/94; Lei Complementar nº 132/09 e Emenda Constitucional nº 80/14. A análise fora 

subsidiada não só por documentos, mas também por dados obtidos através de 05 (cinco) 

entrevistas qualitativas semi-estruturadas realizadas por este subscritor com defensores 

públicos que tiveram participação ativa nos referidos processos. A transcrição das referidas 

entrevistas consta nos Apêndices deste trabalho. 

Visando à compreensão do perfil atual da Defensoria Pública, o referido capítulo 

segue com um exame do desenvolvimento legislativo e doutrinário do significado dado aos 

termos “insuficiência de recursos” e “necessitados”, presentes no texto constitucional, 

respectivamente, nos arts. 5º, LXXIV e 134, caput. Busca-se um paralelo entre essas 

mudanças e o seu reflexo nas atribuições institucionais e na definição legal e constitucional da 

Defensoria Pública.  

Nessa linha, serão objeto de investigação, outrossim, a determinação dos destinatários 

dos serviços da instituição e as novas formas de classificação das suas funções. Por fim, é 

dado um destaque especial para a função de “promoção dos direitos humanos”, vez que fora 

incluída no conceito vigente dado à Defensoria Pública, tendo, pois, considerável impacto na 

construção do seu perfil. 

O quarto e último capítulo tem o objetivo de fornecer subsídios para responder à 

pergunta lançada acima e que guia todo este trabalho: o que significa ser a Defensoria Pública 

expressão e instrumento do regime democrático? 

Com essa finalidade, são resgatadas as análises e princípios estudados nos capítulos 

anteriores e separada a resposta em duas partes: a primeira visando a atribuir sentido à 

afirmação da Defensoria Pública como expressão do regime democrático; já a segunda, com a 

mesma finalidade, foca-se na sua consideração como instrumento do regime democrático.   

Assim, a análise da Defensoria Pública como expressão do regime democrático toma 

por base o processo de redemocratização na América Latina, verificado a partir do final da 

década de 1980, e a respectiva consagração do modelo público de assistência jurídica. Em 

seguida, considerando as consequências desse dado, pontuam-se os desafios que se 

apresentam para a instituição nos tempos atuais para que faça jus à definição em questão, o 

que passa, inclusive, pela sua democratização interna. 

Por sua vez, a consideração da Defensoria Pública como instrumento do regime 

democrático é feita à luz do cotejo entre os três princípios (ou valores) fundamentais da 

democracia – estudados no primeiro capítulo – e a atuação da Defensoria Pública em relação a 

cada um desses. O exame é feito em separado para a supremacia da vontade popular (ou 
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soberania popular), a preservação da liberdade e a igualdade de direitos, sendo ao final 

apresentada uma síntese considerando os três princípios conjugados. 

Na conclusão reflete-se os principais pontos abordados ao longo do trabalho a fim de 

verificar se a proposta que se traz confere um sentido jurídico-instrumental satisfatório à 

definição da Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático, 

permitindo, assim, que a mesma vá além de sua função simbólica.  
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1 ESTADO DE DIREITO, ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E 

DEMOCRACIA 

 

De início cumpre destacar que a democracia é espécie de regime político e forma de 

exercício do poder estatal17. Logo, quando o art. 134, caput, CF/88, refere-se à “regime 

democrático” pode-se entender esse como sinônimo de democracia. Dessa forma, doravante 

os dois termos serão tratados indistintamente. 

A fim de melhor compreender o que é democracia e, pois, o regime democrático, 

assume relevo examinar conceitos que lhe são próximos e comumente associados. Isso 

porque, apesar de autônomo, o princípio democrático há de ser compreendido de modo 

articulado com outros princípios estruturantes18.  

Destarte, no presente capítulo, antes de adentramos no estudo do conceito de 

democracia, serão objeto de análise os princípios do Estado de Direito e do Estado 

Democrático de Direito. 

 

1.1 ESTADO DE DIREITO: TRAJETÓRIA DO CONCEITO 

 

A Constituição Federal de 1988, inspirada na Constituição portuguesa de 1976 e na 

Constituição espanhola de 197819, proclamou em seu art. 1º que a República Federativa do 

Brasil se constitui em um Estado Democrático de Direito. Mas o que isso significa 

exatamente? 

A noção de Estado de Direito tem sua formulação embrionária na ideia de um governo 

das leis e não dos homens, presente já na filosofia de Platão e Aristóteles e em outras 

manifestações na Idade Média20. Ao longo da densificação do constitucionalismo tal noção foi 

sendo desenvolvida – em uma trajetória repleta de avanços e retrocessos, revoluções e 

recomeços – até vir a ser reconhecida – tanto doutrinariamente como em vários sistemas 

constitucionais – como princípio fundamental estruturante, indispensável à efetivação dos 

direitos fundamentais e à realização da justiça21. 

                                                 
17 SARLET, Ingo Wolfgang. Dos princípios fundamentais. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz 

Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 268. 
18 SARLET, Ingo Wolfgang. Dos princípios fundamentais. Op. cit., p. 269-270. 
19 GALVÃO, Paulo Braga. Princípio do Estado de Direito. In: TORRES, Ricardo Lobo et al (Orgs.). Dicionário 

de princípios jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 456. 
20 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 24-32; SARLET, Ingo Wolfgang. Dos princípios fundamentais. Op. cit., p. 274-275. 
21 GALVÃO, Paulo Braga. Op. cit., p. 456. 
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A fim de facilitar a compreensão do que se pretende expor, não serão destacados aqui 

esses acidentes de percurso do Estado de Direito. Ao revés, com esse escopo os paradigmas 

serão aqui expostos de maneira sequencial, mesmo que tenham se verificado em certos 

momentos de forma concomitante ou em ordem diversa em determinadas localidades. 

Cumpre frisar, ainda, que enquanto em alguns países o Estado de Direito “transforma-

se na própria consciência dos seus cidadãos”, em outros, como os latino-americanos, na 

prática “o Estado de Direito assume característica meramente formal e imposta de cima pelo 

poder político”22. Isso porque, enquanto nesses o processo de difusão dos direitos se verificou 

principalmente a partir da ação estatal, naqueles o mesmo teve como principal causa a ação 

dos próprios cidadãos23. 

 

1.1.1 Estado Liberal 

 

Em seu primeiro modelo, o Estado de Direito adotou uma concepção eminentemente 

formal, despida de substantividade ou conteúdo. Por isso é denominado também Estado legal, 

Estado legislativo de Direito24, Estado de Direito em sentido formal ou Estado formal de 

Direito25. De base iluminista, sua ideia principal era a limitação do poder por meio da lei, 

sendo criado a fim de opor-se ao absolutismo até então vigente. Assume a feição de 

“armadura de defesa e proteção da liberdade”26. Por isso é igualmente chamado de Estado 

Liberal. 

Seu princípio básico é o da eliminação do arbítrio, com a consequente garantia de 

direitos individuais perante o poder público27. Assim, o Estado de Direito tem como requisitos 

essenciais: (i) a submissão ao império da lei; (ii) a divisão de poderes; (iii) a fiscalização dos 

órgãos estatais; (iv) o enunciado e garantia dos direitos fundamentais28.  

                                                 
22 VIEIRA, José Ribas. Estado de Direito e o acesso à justiça: uma contribuição para o debate dos direitos 

humanos no Brasil. In: FESTER, Antonio Carlos Ribeiro. Direitos humanos: um debate necessário. São Paulo: 

Brasiliense, 1989, vol. 2, p. 140. 
23 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 18. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014, p. 18. 
24 Assim, por exemplo: FERRAJOLI, Luigi. O Estado de Direito entre o passado e o futuro. In: COSTA, Pietro; 

ZOLO, Danilo (Orgs.). O Estado de Direito: história, teoria, crítica. Tradução de Carlo Alberto Dastoli. São 

Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 417-464. 
25 SARLET, Ingo Wolfgang. Dos princípios fundamentais. Op. cit., p. 275. 
26 GALVÃO, Paulo Braga. Op. cit., p. 457. 
27 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999, p. 9. 
28 DÍAZ, Elías. Estado de derecho y democracia. In: TAMAYO, Juan José (Dir.). 10 palabras clave sobre 

derechos humanos. Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino, 2012, p. 244-246; COELHO, Inocêncio Mártires. 

Ordenamento jurídico, Constituição e norma fundamental. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio 
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Tais exigências continuam a ser, ainda hoje, postulados básicos do Estado de Direito – 

sendo certo que vêm se consolidando e aprofundando dialeticamente ao longo do tempo. 

Resultaram na instauração de uma renovada concepção de organização política em que passou 

a prevalecer a ideia de legalidade, de um Estado submetido ao Direito, com os consectários de 

segurança jurídica e racionalidade que lhe são inerentes29. 

No Estado de Direito clássico havia um evidente protagonismo do Poder Legislativo 

frente aos demais Poderes. Esse assegurava o primado da lei, concebida como produto da 

autonomia da vontade dos indivíduos, dispondo sobre as questões de interesse coletivo 

através de seus representantes eleitos para o Parlamento30. O prestígio do legislador gerou a 

“era das codificações”31, com a crença na completude do ordenamento jurídico32. 

O princípio da legalidade atuava como fonte exclusiva do direito válido e existente 

anteriormente. Dessa forma, todas as normas jurídicas são consideradas existentes e válidas 

simultaneamente desde que tenham respeitado as regras estabelecidas para a sua produção. 

Questões como a legitimidade e a efetividade dessas não são pertinentes33.  

O Poder Judiciário tinha, pois, uma atuação política discreta. Ademais, quando 

chamado para decidir sobre temas polêmicos ou que gerassem atenção pública, inclinava-se 

para o conservadorismo. Era considerado, desse modo, o órgão de soberania menos perigoso 

                                                                                                                                                         
Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 

44. 
29 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Origen y cambio del concepto de Estado de Derecho. In: Estudios sobre 

el Estado de Derecho y la democracia. Tradução de Rafael de Agapito Serrano. Madrid: Trotta, 2000, p. 19-20; 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de direito. Op. cit., p. 11; DÍAZ, Elías. Op. cit., p. 241; SILVA, José 

Afonso da. O Estado Democrático de Direito. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 173, jul.-

set. 1988, p. 16; COELHO, Inocêncio Mártires. Ordenamento jurídico, Constituição e norma fundamental. Op. 

cit., p. 42-45; ALVES, Cleber Francisco. Acesso à Justiça, Estado de Direito e consolidação democrática na 

América Latina: o papel da Defensoria Pública. In: ALVES, Cleber Francisco; PIMENTA, Marilia Gonçalves. 

Acesso à justiça em preto e branco: retratos institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2004, p. 21. 
30 ALVES, Cleber Francisco. Acesso à Justiça, Estado de Direito e consolidação democrática na América Latina: 

o papel da Defensoria Pública. Op. cit., p. 22. 
31 A chamada “era das codificações” é temática que tem ocupado mais a doutrina civilista. Para uma visão crítica 

sobre o sobre o tema, conferir: PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Tradução 

de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 170-223; TEPEDINO, Gustavo. Premissas 

metodológicas para a constitucionalização do direito civil. In: Temas de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 1-23; MARTINS, Fernando Rodrigues. Direito civil, ideologia e pobreza. In: LOTUFO, 

Renan; NANNI, Giovanni Ettore; MARTINS, Fernando Rodrigues (Coord.). Temas relevantes do direito civil 

contemporâneo: reflexões sobre os 10 anos do Código Civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 22-50. 
32 OST, François. Júpiter, Hércules, Hermes: três modelos de juiz. Tradução de Marcia Helena de Menezes 

Ribeiro. Juizado da Infância e da Juventude, Porto Alegre, v. 7, n. 17, jan.-mar. 2009, p. 112-114; MIRANDA 

NETTO, Fernando Gama de; PEREIRA, Daniel Nunes. Supremacia judicial e superego na justiça constitucional. 

Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 21 n. 85, out.-dez. 2013, p. 55. 
33 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., p. 422-423; OST, François. Op. cit., p. 117. 
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ou mais fraco. Vivia “na obscuridade de um insuperável low profile”34. Por isso Montesquieu 

dizia que “dos três poderes [...], o de julgar é, de alguma forma, nulo”35. 

 

1.1.2 Estado Social de Direito 

 

Por representar uma concepção puramente formal, o Estado de Direito clássico não 

guarda harmonia com uma noção de Direito que vá além da estrita legalidade e que 

corresponda à critérios de justiça e legitimidade material36. Destituída de qualquer vinculação 

substancial, esse primeiro paradigma acaba podendo designar qualquer Estado moderno no 

qual os poderes públicos são conferidos pela lei e exercidos nas formas e com os 

procedimentos por ela estabelecidos – inclusive os ditatoriais37. Desse modo, a expressão 

“Estado de Direito” acaba se tornando um pleonasmo38, já que todo o Estado seria de Direito. 

Ademais, no final do século XIX e início do século XX ocorreram intensas 

transformações sociais. A exacerbação da filosofia iluminista intensificou as distorções da 

sociedade liberal burguesa, que passava pelo processo de industrialização e urbanização. 

Cresce, por consequência, a demanda pelo asseguramento de direitos econômicos e sociais. 

Para enfrentamento da questão social e como reação ao avanço do socialismo surge, então, a 

concepção de Estado Social de Direito. 

Destarte, ao lado dos elementos formais constitutivos do Estado de Direito acresce-se 

um elemento material, conteudista. Com a inclusão do adjetivo “social” visa-se a corrigir as 

distorções do individualismo liberal clássico por meio da afirmação dos direitos sociais e pela 

realização de objetivos de justiça social.  

O Estado Social de Direito, pois, não se contenta com a mera proclamação retórica da 

igualdade de todos perante a lei. Assume como tarefa estatal a sua promoção efetiva no 

mundo dos fatos. Preocupa-se não só com a liberdade, mas também com o bem-estar dos 

cidadãos. Percebe-se, assim, que não basta o reconhecimento formal dos direitos civis e 

                                                 
34 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. São Paulo: Cortez, 

2011, p. 19-21. 
35 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Tradução de Cristina Murachco. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 172. 
36 SARLET, Ingo Wolfgang. Dos princípios fundamentais. Op. cit., p. 276. 
37 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., p. 417; SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito. Op. cit., 

p. 17-18. 
38 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998, p. 346; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria constitucional e democracia deliberativa: 

um estudo sobre o papel do direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2006, p. 38. 
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políticos, é necessário assegurar as condições materiais mínimas para que possam ser 

usufruídos pelos seus titulares39.  

Nesse sentido, foram inseridos capítulos referentes aos direitos econômicos e sociais 

em diversas Constituições40, os chamados direitos fundamentais ou humanos de segunda 

dimensão41. Esses podem ser considerados uma densificação do princípio da justiça social e 

correspondem a reinvindicações das classes menos favorecidas42. 

Os direitos econômicos e sociais, ou simplesmente direitos sociais, se caracterizam por 

sua dimensão positiva, visando à melhoria das condições de vida e à promoção da igualdade 

material – e não mais uma mera abstenção estatal. Estão nessa categoria os direitos à saúde, 

moradia, educação, lazer, previdência e assistência social; além das denominadas liberdades 

sociais – que não têm cunho prestacional –, como a liberdade de sindicalização, o direito de 

greve e direitos fundamentais dos trabalhadores como férias e garantia de um salário 

mínimo43. 

A consagração de direitos fundamentais que exigiam prestações estatais positivas para 

a sua efetivação fez com que o protagonismo exercido pelo Legislativo no modelo liberal 

passasse a ser exercido pelo Poder Executivo no modelo social. Isto porque, as ações de 

governo eram instrumento primordial de realização concreta dos anseios de justiça social e 

igualdade material previstos constitucionalmente44. 

                                                 
39 PERLINGIERI, Pietro. Op. cit., p. 14-15; SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 34-35. 
40 SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito. Op. cit., p. 18. 
41 No presente trabalho opta-se por empregar a expressão “dimensões dos direitos fundamentais” ao invés de 

“gerações dos direitos fundamentais” por subscrevermos a crítica feita por parte da doutrina à essa última 

expressão, apesar de mais conhecida. Isso porque, a ideia de “gerações” é equívoca, vez que o advento de novos 

direitos não gera o desaparecimento dos anteriormente consagrados, mas sim a sua complementação, tendo seu 

conteúdo relido e informado pelos novos direitos fundamentais. Seguem esse entendimento, entre outros: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 525; 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 

perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 45; GUERRA FILHO, Willis 

Santiago. Direitos fundamentais, processo e princípio da proporcionalidade. In: GUERRA FILHO, Willis 

Santiago (Org.). Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, 

p. 13; TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 352-

353; CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 527-

528. 
42 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. Op. cit., p. 48. 
43 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. Op. cit., p. 48. 
44 SUTIL, Jorge Correa. Reformas judiciárias na América Latina: boas notícias para os não privilegiados. 

Tradução de Ana Luiza Pinheiro. In: MÉNDEZ, Juan; O’DONNEL, Guillermo; PINHEIRO, Paulo Sérgio 

(Orgs.). Democracia, violência e injustiça: o não-Estado de Direito na América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 

2000, p. 284; ALVES, Cleber Francisco. Acesso à Justiça, Estado de Direito e consolidação democrática na 

América Latina: o papel da Defensoria Pública. Op. cit., p. 22-23; SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais 

e relações privadas. Op. cit., p. 39-40. 
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O Poder Executivo, por ser dotado de maior capacidade de execução de ações políticas 

– daí o seu nome –, passa a acumular mais e mais poderes, mais e mais atribuições no 

exercício da Administração Pública. Concentra em suas mãos atividade normativa e 

administrativa a fim de que possa efetivamente comandar a economia e a sociedade, 

corrigindo as falhas do mercado45. O Estado se agiganta e torna-se intervencionista em nome 

do bem-estar social.  

Todavia, por não raro ir contra os interesses do capital, o Estado Social costuma 

enfrentar forte resistência poder econômico. Tal fato compromete a longevidade e a 

implantação plena desse modelo, que atualmente está em crise sendo desmantelado com o 

avanço do neoliberalismo46.  

 

1.1.3 Estado Democrático de Direito 

 

A polissemia da palavra “social”, ademais, permitiu que o Estado Social de Direito 

fosse abraçado por ideologias e regimes políticos absolutamente antagônicos – como a 

democracia, o fascismo e o nacional-socialismo – todos se dizendo Estados Sociais. Esse foi o 

caso, por exemplo, da Inglaterra de Churchill, da Itália fascista, da Alemanha nazista e do 

Brasil do Estado Novo47. 

Percebe-se, pois, que o Estado de Direito, seja em sua acepção como Estado Liberal de 

Direito (modelo clássico) ou como Estado Social de Direito, nem sempre caracteriza um 

Estado Democrático. Assim, atendendo às aspirações mais dinâmicas e participativas das 

diversas sociedades para fins de conferir legitimidade ao exercício do poder político, surgiu 

na segunda metade do século XX uma nova adjetivação que se espalhou pelos textos 

constitucionais de diversos países: a noção de Estado Democrático de Direito48. 

A inclusão do adjetivo “democrático” não significa que as características tradicionais 

associadas ao conceito de Estado de Direito desapareçam. Ao revés, os modelos liberal e 

                                                 
45 PÁDUA, João Pedro Chaves Valladares. Judicialização da política e substituição tecnocrática: um réquiem 

para a democracia. Cadernos do Departamento de Direito da PUC-Rio (Pós-Graduação), Rio de Janeiro, 

jul.-dez. 2008, p. 67. 
46 Sobre a crise do Estado Social e suas consequências para a cidadania, conferir: SANTOS, Boaventura de 

Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2013, p. 223-

279. 
47 SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito. Op. cit., p. 18-19; SARLET, Ingo Wolfgang. Dos 

princípios fundamentais. Op. cit., p. 267. 
48 ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e 

no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 19. 



13 

 

social são incorporados e superados de forma dialética pelo novo paradigma à luz dos 

princípios fundamentais da democracia49.  

Destarte, ao afirmar que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado 

Democrático de Direito, o art. 1º da Constituição de 1988 irradia os valores da democracia 

sobre todos os elementos constitutivos do Estado – em todos os seus níveis institucionais e 

procedimentais –, como definição primeira da ordem política e jurídica50. Por conseguinte, 

todo o restante do texto constitucional deve ser entendido como uma explicitação do conteúdo 

dessa fórmula política51. As instituições e os direitos fundamentais ditados e fundados na 

Constituição assumem como pressuposto o cumprimento do princípio democrático52. 

Nessa trilha, o princípio da legalidade no Estado Democrático de Direito assume outra 

feição, vez que passa a exigir a generalização da lei, importando o acesso de todos ao 

direito53. Esse deixa de ser visto apenas em um enfoque estático, de regramento e disciplina 

destinados a manter o status quo. A lei passa a exercer também uma função transformadora, 

influindo na realidade social, impondo mudanças sociais democráticas54. 

No atual paradigma do Estado Democrático de Direito, percebe-se que ocorre uma 

espécie de deslocamento das atenções para o Poder Judiciário, que assume uma posição de 

proeminência frente aos demais Poderes55. Trata-se do fenômeno denominado judicialização 

da política e das relações sociais56, de modo que questões relevantes do ponto de vista 

político, social ou moral acabam sendo decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário. 

Tal fenômeno relaciona-se justamente com o desmantelamento do intervencionismo 

estatal característico do Estado Social de Direito. A judicialização se dá, pois, entre outras 

causas, em razão da falha das instituições estatais majoritárias em atender às demandas 

sociais, que passam a ser buscadas perante o Estado-juiz. Verifica-se, assim, uma tendência de 

                                                 
49 DÍAZ, Elías. Op. cit., p. 234-244; COELHO, Inocêncio Mártires. Ordenamento jurídico, Constituição e norma 

fundamental. Op. cit., p. 42-45.  
50 DUSSEL, Enrique.  Lo político y la democracia. In: ÁVALOS G. Redefinir lo político. México: UAM-

Xochimilco, 2002, p. 211; SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito. Op. cit., p. 21. 
51 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Celso 

Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999, p. 23. 
52 DUSSEL, Enrique. Op. cit., p. 211. 
53 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a partir e 

além de Luhmann e Habermas. 3. ed. São Paulo: WFM Martins Fontes, 2012, p. 254. 
54 SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito. Op. cit., p. 23; ALVES, Cleber Francisco. Acesso 

à Justiça, Estado de Direito e consolidação democrática na América Latina: o papel da Defensoria Pública. Op. 

cit., p. 23. 
55 ALVES, Cleber Francisco. Acesso à Justiça, Estado de Direito e consolidação democrática na América Latina: 

o papel da Defensoria Pública. Op. cit., p. 23; GUERRA FILHO, Willis Santiago. Ética e democracia na 

administração da justiça. Op. cit., p. 160. 
56 VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Editora Revan, 

1999. 
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transferir poder decisório para as instituições judiciais, em detrimento do Legislativo e o 

Executivo, que são as instâncias políticas tradicionais57. O sistema de Justiça substitui-se à 

Administração Pública, que deveria realizar espontaneamente as prestações sociais58. 

No caso brasileiro, a judicialização é potencializada em razão da existência de uma 

Constituição abrangente, que cuida de uma grande variedade de temas, traz um catálogo 

amplo de direitos e facilita o acesso à proteção jurisdicional. Com a Constituição de 1988, 

então, o uso da via judicial ganhou credibilidade como alternativa para se alcançar direitos59. 

A partir da redemocratização “o Judiciário, paulatinamente, deixou de ser um departamento 

técnico especializado do governo para se tornar um verdadeiro poder político”60 – apesar do 

acesso ao mesmo ainda ser claramente desigual. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o Judiciário nos dias atuais integra as “forças reais de 

poder”, de que falava Ferdinand Lassalle61. Isso porque, ter acesso ao mesmo passou a 

significar ter a possibilidade de influenciar nos rumos da sociedade. 

À título de exemplo – dentre inúmeros outros que aqui poderiam ser trazidos da 

história recente do país –, basta lembrar que nos últimos dois anos quatro ministros de Estado 

tiveram suas nomeações pela Presidência da República suspensas por decisões judiciais de 

primeira instância. Essas foram lavradas no bojo de ações individuais, em sua maioria 

propostas por cidadãos comuns que não exerciam qualquer cargo político62. 

                                                 
57 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil 

contemporâneo. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, Rio de Janeiro, v. 2, n. 21, jan.-jun. 2012, p. 5; 

NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático: uma análise das reformas processuais. 

Curitiba: Juruá, 2011, p. 179. 
58 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 23-26; NUNES, 

Dierle José Coelho. Op. cit., p. 181. 
59 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 25; SADEK, 

Maria Tereza Aina. Supremo tem exercido ativamente o seu papel político. Consultor Jurídico, 15 dez. 2011. 

Disponível em: <www.conjur.com.br/2011-dez-15/supremo-exercido-ativamente-papel-politico>. Acesso em: 

16 jun. 2017. 
60 BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. In: 

SARMENTO, Daniel (Coord.). Jurisdição constitucional e política. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 8. 
61 LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 
62 BRÍGIDO, Carolina; BARRETTO, Eduardo. Juíza federal suspende nomeação de novo ministro da Justiça. O 

Globo. Rio de Janeiro, 04 mar. 2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/juiza-federal-suspende-

nomeacao-de-novo-ministro-da-justica-18807478>. Acesso em 08 jan. 2017; RAMALHO, Renan; OLIVEIRA, 

Mariana. Juiz federal do DF suspende posse de Lula na Casa Civil. G1. Rio de Janeiro, 17 mar. 2016. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/juiz-federal-do-df-suspende-posse-de-lula-na-casa-

civil.html>. Acesso em: 08 fev. 2017; RAMALHO, Renan. Juiz federal do DF manda suspender nomeação do 

ministro Moreira Franco. G1. Rio de Janeiro, 08 fev. 2017. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/noticia/juiz-federal-manda-suspender-nomeacao-de-moreira-franco-como-

ministro.ghtml>. Acesso em 08 jan. 2018; CASTRO, Juliana. Justiça Federal suspende posse de Cristiane Brasil 

no Ministério do Trabalho. O Globo. Rio de Janeiro, 08 jan. 2018.  Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/brasil/justica-federal-suspende-posse-de-cristiane-brasil-no-ministerio-do-trabalho-

22267318>. Acesso em 08 jan. 2018. 
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O tema da judicialização da política é complexo e escapa aos objetivos do presente 

trabalho63. Não obstante, boa ou ruim, trata-se de fato consumado, com inegáveis 

repercussões no Estado Democrático de Direito. 

Percebe-se, assim, que o Estado Democrático de Direito não se limita à soma dos 

elementos do Estado de Direito clássico e da democracia64. O Estado Democrático de Direito 

utiliza os dois conceitos para a sua formação, mas deles se diferencia, incluindo também 

aspectos do Estado Social. Parte da base formal do primeiro e insere os elementos materiais 

do segundo e do terceiro, formando um todo novo. O Estado Democrático de Direito é, assim, 

a síntese dialética do Estado Liberal, do Estado Social de Direito e da democracia. 

Entretanto, haja vista o processo histórico acima descrito, marcado por um 

desenvolvimento cumulativo – mesmo que não linear – até resultar na hodierna concepção de 

Estado Democrático de Direito, pode-se afirmar que os conceitos de Estado de Direito e 

Estado Democrático de Direito passaram a ser idênticos65. Falar em Estado de Direito hoje é 

falar em Estado Democrático de Direito. Portanto, atualmente “o Estado de Direito o é tanto 

em sentido formal quanto material, já que os dois esteios se fazem indispensáveis e se 

complementam e reforçam mutuamente”66. 

Logo, quando o art. 3º-A, II, da LC nº 80/94, aduz ser objetivo da Defensoria Pública a 

afirmação do Estado Democrático de Direito, deve-se entender que a instituição tem como 

escopo a concretização dos seus valores. Destarte, “possui a incumbência de garantir a 

                                                 
63 Para aprofundamento do tema, conferir, entre outros: VIANNA, Luiz Werneck et al. Op. cit.; MAUS, 

Ingeborg. O Judiciário como superego da sociedade. Novos Estudos, n. 58, nov. 2000, São Paulo: CEBRAP, 

p. 183-202; SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 19-40; 

BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da 

Constituição brasileira. Op. cit., p. 65-72; BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia 

judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. Op cit.; BONAVIDES, Paulo. Do ocaso do regime 

representativo à aurora da democracia participativa. In: MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer; LARREA, Arturo 

Zaldívar Lelo de (Coord.). Estudos de Direito Processual Constitucional: homenagem brasileira a Héctor Fix-

Zamudio em seus 50 anos como pesquisador do Direito. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 57-66; 

NUNES, Dierle José Coelho. Op. cit., p. 177-200; VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV, 

v. 4, n. 2, p. 441-464, São Paulo, jul-dez. 2008; MIRANDA NETTO, Fernando Gama de; PEREIRA, Daniel 

Nunes. Op. cit.; PÁDUA, João Pedro Chaves Valladares. Op. cit.; RESURREIÇÃO, Lucas Marques Luz da. A 

Defensoria Pública na concretização dos direitos sociais pela via do ativismo judicial. 2. ed. São Paulo: 

Baraúna, 2015; GODOY, Miguel Gualano de. Op. cit., p. 33-112. 
64 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. Op. cit., p. 116. 
65 Nesse sentido: ROYO, Javier Pérez. Curso de derecho constitucional. 12. ed. Madrid/Barcelona/Buenos 

Aires: Marcial Pons, 2010, p. 146-148 apud SARLET, Ingo Wolfgang. Dos princípios fundamentais. Op. cit., 

p. 275; GALVÃO, Paulo Braga. Op. cit., passim. Em sentido contrário: REALE, Miguel. O estado democrático 

de direito e o conflito das ideologias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 2. 
66 SARLET, Ingo Wolfgang. Dos princípios fundamentais. Op. cit., p. 276. 
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perpetuidade da democracia e a continuidade da ordem jurídica, afastando a tendência 

humana ao autoritarismo e à concentração de poder”67. 

 

1.2 DEMOCRACIA: CONCEITO E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

Definido o que seja Estado Democrático de Direito e traçada, mesmo que de forma 

perfunctória, a sua relação com o regime democrático, mister nesse ponto concentrar-se na 

definição desse último termo. 

A democracia e o regime democrático são conceitos históricos. Sob esse aspecto, a 

democracia não é um mero conceito político abstrato e imutável, mas é um processo de 

afirmação do povo e de garantia de direitos fundamentais que vão sendo conquistados ao 

longo do tempo. A democracia é, pois, um processo histórico, dinâmico; é um meio, um 

instrumento, um caminho, e não um valor-fim estático68. Está sempre em construção, em 

constante movimento. Desenvolve-se mediante a controvérsia entre alternativas, 

possibilidades e necessidades da realidade69. 

Como destaca Pinto Ferreira: 

A democracia é uma realidade complexa, cuja apreciação integral exige um 

conceito amplo, sintético e compreensivo. Ela não é só uma estrutura social, 

ou uma formação sociológica, que se modifica através das idades, não existe 

pois tão-sòmente no plano de Sein, da vida social e política. É, ao mesmo 

tempo, uma realidade jurídica, que se cristaliza em um sistema normativo da 

conduta humana, bem como um ideal histórico de progresso da 

humanidade70. 
 

Hodiernamente encontra-se consolidada a ideia de democracia como ideal supremo, 

chegando-se a um ponto em que nenhum governante, mesmo quando patentemente totalitário, 

                                                 
67 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. Rio de 

Janeiro: Forense, 2014, p. 319. 
68 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: leis e costumes de certas leis e certos costumes 

políticos que foram naturalmente sugeridos aos americanos por seu estado social democrático. Tradução de 

Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005; BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. La democracia 

como principio constitucional. In: Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia. Op. cit., p. 99; 

DUSSEL, Enrique. Op. cit., p. 215; KEANE, John. Vida e Morte da Democracia. São Paulo: Edições 70, 2009, 

p. 16; FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. Op. cit., p. 183 e 190; SILVA, 

José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. Op. cit., p. 130; GUERRA FILHO, Willis Santiago. 

Ética e democracia na administração da justiça. Op. cit., p. 155. 
69 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 36. 
70 FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. Op. cit., p. 190. 
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admite que não seja democrático71. Haveria, pois, um verdadeiro “apelo de democracia” 

(“appeal of democracy”)72, impondo-a como um fato inevitável em quase toda parte73. Por 

isso, o regime democrático assumiu um lugar central no campo político durante o século 

XX74, sendo por alguns denominado “o século da democracia”75. 

A despeito da sua multiplicidade de conceitos76, pode-se dizer que a democracia se 

estrutura pela síntese dialética de três princípios ou valores fundamentais: (i) supremacia da 

vontade popular (ou soberania popular); (ii) preservação da liberdade; e (iii) igualdade de 

direitos77. 

 

1.2.1 Princípio da supremacia da vontade popular (ou soberania popular) 

 

O primeiro princípio, o da supremacia da vontade popular (ou soberania popular), 

destaca a importância da participação popular no governo, seja diretamente ou por meio de 

representantes eleitos. Significa que a vontade do Estado é formada a partir da composição 

das vontades individuais dos membros do povo, que é o titular do poder político. Esse 

princípio fundamenta o processo democrático na igualdade política dos cidadãos e no sufrágio 

universal, considerado espinha dorsal do sistema democrático78. 

No regime democrático o pluralismo impõe que os diversos valores, expectativas e 

interesses conflitantes existentes na sociedade hipercomplexa possam apresentar-se livre e 

igualmente no âmbito dos procedimentos políticos e jurídicos (eleitoral, legislativo, 

                                                 
71 KEANE, John. Op. cit., p. 25; DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 31. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 150; GUERRA FILHO, Willis Santiago. Ética e democracia na administração da 

justiça. Op. cit., p. 154; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. cit., p. 128. 
72 A expressão é de David Held, cf. HELD, David. Models of democracy. 3. ed. Cambridge: Polity Press, 2006, 

p. 262. 
73 FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. Op. cit., p. 183. 
74 SANTOS, Boaventura de Sousa; AVRITZER, Leonardo. Para ampliar o cânone democrático. In: SANTOS, 

Boaventura de Sousa (Org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 39. 
75 Cf. MARTINS, António Manuel. Modelos de democracia. Revista Filosófica de Coimbra, n. 11, 1997, p. 85. 
76 Para um apanhado geral das teorias sobre democracia, conferir: O’DONNELL, Guillermo. Teoria democrática 

e política comparada. Dados - Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 42, n. 4, p. 655-690, 1999; 

FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. Op. cit., p. 183-200; ALVES, 

Fernando de Brito. Constituição e participação popular: a construção histórico-discursiva do conteúdo 

jurídico-político da democracia como direito fundamental. Curitiba: Juruá, 2013, p. 49-106. 
77 TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit., p. 283; BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. La democracia como 

principio constitucional. Op. cit., p. 47-98; ARAGÓN REYES, Manuel. Constitución, democracia y control. 

México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2002. (Serie Doctrina jurídica, n. 88), p. 62; FERREIRA, 

Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. Op. cit., p. 183-195; DALLARI, Dalmo de Abreu. 

Op. cit., p. 150; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. cit., p. 129. 
78 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Ética e democracia na administração da justiça. Op. cit., p. 155. 
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administrativo ou jurisdicional)79. Assim, crê-se que o atendimento a esse princípio – 

inclusive no sistema representativo – não pode se resumir ao direito de voto80. A legitimação 

democrática deve ser exigida em todas as decisões estatais81. 

Nesse sentido, para que haja de fato democracia, é preciso que haja participação 

efetiva no espaço público. A todos aqueles possivelmente afetados por uma decisão política 

ou jurídica devem ser dadas as mesmas chances de participar do debate político, expressando 

a sua opinião. Ademais, o procedimento de decisão requer um livre confronto de argumentos 

e deliberações, assegurando-se, a participação igualitária82. 

Nessa linha, a democracia só se legitima se não privilegia ou exclui a inserção de 

valores e interesses de determinados grupos, indivíduos ou organizações nos seus 

procedimentos político-jurídicos83. Por certo, a supremacia da vontade popular não pode 

resultar em uma “tirania da maioria”84 ou na “absolutização da eticidade particular de 

determinado grupo”85. Com efeito, 

Numa sociedade sob cujas formas a facção mais forte é capaz de 

rapidamente se unir e oprimir a mais fraca, pode-se dizer que a anarquia 

                                                 
79 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a partir e 

além de Luhmann e Habermas. Op. cit., p. 132-133. 
80 Nesse sentido, por exemplo: TOCQUEVILLE, Alexis. Op. cit., p. 282-287; HABERMAS, Jürgen. Três 

modelos normativos de democracia. Tradução de Paulo Astor Soethe. In: A inclusão do outro: estudos de teoria 

política. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 269-284; BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. La democracia 
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Santiago. Fundamentos de derecho constitucional: análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica 
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dialógica: el poder judicial como promotor de la deliberación democrática. Buenos Aires: Siglo Veintiuno 
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p. 183-200; SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. Op. cit., p. 140 ss; 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Op. cit., p. 247; NEVES, Marcelo. Entre 
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Op. cit., passim; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Op. cit., p. 43 e passim; ALVES, Fernando de Brito. Op. 
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81 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. La democracia como principio constitucional. Op. cit., p. 56. 
82 DUSSEL, Enrique. Op. cit., p. 210; GARGARELLA, Roberto. Op. cit., p. 124-125; PERLINGIERI, Pietro. 
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politológico de la práctica constitucional. Op. cit. passim; NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma 

relação difícil: o Estado Democrático de Direito a partir e além de Luhmann e Habermas. Op. cit., p. 144-156; 

ALVES, Cleber Francisco. Acesso à Justiça, Estado de Direito e consolidação democrática na América Latina: o 

papel da Defensoria Pública. Op cit., p. 16; GODOY, Miguel Gualano de. Op. cit., p. 42-43. 
83 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. La democracia como principio constitucional. Op. cit., p. 95-97; NEVES, 

Marcelo. Justiça e diferença numa sociedade global complexa. In: SOUZA, Jessé (Org.). Democracia hoje: 

novos desafios para a teoria democrática contemporânea. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 

342. 
84 A expressão é Alexis de Tocqueville, cf. TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit., p. 294-297. 
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reina tão completamente quanto num estado natural, em que o indivíduo 

mais fraco não tem proteção contra a violência do mais forte [...]86. 
  

O regime democrático, assim, pressupõe e impõe o respeito pelas minorias e até 

mesmo a sua proteção e promoção, assegurando o pluralismo e estabelecendo a participação 

mais abrangente possível dos indivíduos87.  

Nesse sentido, a prevalência dos valores de determinado grupo em um procedimento 

do Estado Democrático de Direito justifica-se apenas enquanto é relativa. As maiorias 

ocasionais não podem se impor como algo absoluto, como se representassem o todo. Afinal, 

toda convicção política deve ser respeitada como juridicamente igual, já que a todos os 

cidadãos corresponde a mesma liberdade política de participação. Por isso os canais 

procedimentais para a mudança devem continuar abertos de modo a permitir que valores, 

expectativas e interesses hoje minoritários possam vir a se tornar majoritários88. 

Frise-se que minoria nesse contexto não se refere ao aspecto quantitativo, mas sim 

qualitativo. Diz respeito a um grupo inferiorizado e dominado por outro prevalente que detém 

o poder político e econômico, a exemplo dos pobres, negros, pessoas em situação de rua, 

mulheres, população LGBT, índios, pessoas com deficiência, entre outros89. 

Corroborando essa ideia de que a supremacia da vontade popular não se restringe ao 

direito de voto, mas abrange os diversos procedimentos político-jurídicos da sociedade, aduz 

Earl Johnson Jr. especificamente sobre o procedimento jurisdicional que “para pessoas que 

não podem arcar com o custo da contratação de advogados o direito de votar é quase 

irrelevante porque votar gera para si uma legislação favorável que você não pode aplicá-la. Os 

                                                 
86 MADISON, James. O federalista nº 51. In: MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os 
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complexa. Op. cit. 342; FERREIRA, Pinto. Teoria geral do Estado. 2. ed. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 

1957, t. II, p. 117; GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direitos fundamentais, processo e princípio da 

proporcionalidade. Op. cit., p. 25. 
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direitos que você tem não podem ser aplicados. Você está simplesmente desperdiçando o seu 

voto”90.  

Isto é, configura inaceitável paradoxo a possibilidade de participação no procedimento 

de criação das leis e do Direito – através da representação política no processo legislativo por 

meio do sufrágio universal – frente ao alijamento da aplicação desse direito criado por se estar 

privado de representação judicial no procedimento jurisdicional91. 

Logo, há um nexo indissociável entre a noção de cidadania e o tema do acesso à 

Justiça92 – podendo ser considerado um dos seus direitos mais básicos93 –, em especial diante 

da acima destacada proeminência do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito.  

Por isso entende-se que 

uma justiça acessível aos não-privilegiados é provavelmente a chave para a 

necessidade mais urgente nas nossas democracias do final do século: o 

desafio da inclusão. A não ser que consigamos resolver os problemas de 

marginalização e exclusão, os regimes que criamos e consolidamos não 

merecerão o adjetivo “democráticas”. [...] A não ser que alcancemos acesso 

geral e universal, o direito à justiça continuará a ser um privilégio, não um 

direito94. 
 

O processo judicial, pois, apresenta-se como um instrumento de participação política e 

de exercício permanente da cidadania, substituindo ou complementando os demais canais 

institucionais próprios do jogo democrático95. Por consequência, o direito de participação 

popular no governo – expresso por esse primeiro princípio – deve se estender ao acesso à 
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desembargador aposentado do Tribunal de Apelação do Estado da Califórnia e professor visitante na University 
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tutela jurisdicional, ao lado dos demais procedimentos político-jurídicos estatuídos pelo 

Estado Democrático de Direito. 

 

1.2.2 Princípio da preservação da liberdade 

 

O segundo princípio fundamental da democracia é o da preservação da liberdade, do 

qual se extrai um direito geral de liberdade ou liberdade geral de ação. De acordo com o 

mesmo, alguém é considerado livre quando realmente possa optar entre fazer ou não fazer 

alguma coisa96. 

Ademais, a partir desse são extraídas as várias formas de liberdade. Funciona, assim, 

como um princípio geral de interpretação e integração das liberdades específicas ou diretos 

especiais de liberdade – como é o caso das liberdades ambulatorial, de expressão, de 

pensamento, artística, religiosa, de reunião, livre iniciativa, entre outras – e como norma para 

identificação de liberdades especiais não nominadas ou implícitas no ordenamento jurídico – 

à exemplo da livre disposição dos dados pessoais97. 

Decerto, a ligação entre liberdade e democracia é umbilical. Não há como se pensar 

em democracia sem que sejam efetivamente asseguradas as liberdades públicas e sociais. 

Qualquer Estado que não as respeite de fato não pode verdadeiramente denominar-se 

democrático. O ataque às mesmas é o presságio do ocaso da democracia. Como lembra Alexis 

de Tocqueville: 

Nunca será dizer demais: não há nada mais fecundo em maravilhas do que a 

arte de ser livre; mas não há nada mais difícil do que o aprendizado da 

liberdade. O mesmo não se aplica ao despotismo. O despotismo se apresenta 

muitas vezes como o reparador de todos os males sofridos; ele é o apoio do 

direito justo, o arrimo dos oprimidos e o fundador da ordem. Os povos 

adormecem no seio da prosperidade momentânea que ele faz nascer e, 

quando despertam, são miseráveis. A liberdade, ao contrário, nasce de 

ordinário no meio das tempestades, estabelece-se penosamente entre as 

discórdias civis e somente quando já está velha é que se podem conhecer 

seus benefícios98. 
 

Estreita também é a relação entre liberdade e legalidade. Isso porque, a lei é o 

instrumento por excelência de que dispõe o Estado Democrático de Direito para garantir e 

preservar a liberdade e, ao mesmo tempo, regulá-la e impor-lhe restrições99. Tamanha é essa 

                                                 
96 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Manual de derecho constitucional. 2. ed. Buenos Aires: Astrea, 2012, p. 9. 
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98 TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit., 280. 
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relação que Montesquieu chega a definir a liberdade como “o direito de fazer tudo o que as 

leis permitem”100. 

 

1.2.3 Princípio da igualdade de direitos 

 

Por fim, o princípio da igualdade de direitos. Este é considerado o maior dos 

princípios garantidores dos direitos individuais101 e uma das mais importantes conquistas da 

modernidade102.  

Deveras, boa parte da história dos últimos séculos – mesmo repleta de acidentes de 

percurso – poderia ser resumida como a busca pela ampliação dos termos componentes da 

igualdade. Certas diferenças tornaram-se injustificáveis socialmente, de modo que se passou 

de uma sociedade fundada em privilégios para uma sociedade, em princípio, sem distinções. 

Nessa trilha, a cada conquista, novos elementos foram sendo incorporados como componentes 

da igualdade como resultado de embates e movimentos políticos nem sempre em uma única 

direção103. 

Dessa maneira, o princípio em questão era inicialmente reconhecido apenas em 

sentido formal, a chamada igualdade formal, típica do liberalismo clássico. Sintetizado na 

máxima “todos são iguais perante a lei”, promove a igualdade jurídico-política, vedando a 

concessão de privilégios. Por certo, a democracia é incompatível com privilégios, como os 

decorrentes de nascimento, raça, religião ou condição econômica104. 

Verificou-se, porém, que tal concepção não era suficiente para se atingir o fim 

almejado, qual seja, não privilegiar nem discriminar, já que as pessoas não possuem as 

mesmas condições sociais, econômicas ou psicológicas. A igualdade perante a lei não 

resultava em uma igualdade de fato. Para grande parte da população, aquela não passava de 

“uma pomposa inutilidade”105. 

Assim, posteriormente, o aludido princípio densificou-se para incluir um sentido 

material, a chamada igualdade substancial – conhecida também como isonomia. Deixou, 
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(Org.). Justiça, cidadania e democracia. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Ministério 

Público Democrático, 2006, p. 147-155. 
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dessa forma, de ignorar as diferenças entre os indivíduos, enunciando a necessidade de se 

tratarem as pessoas, quando desiguais, em conformidade com a sua desigualdade106.  

Destarte, busca a igualdade efetiva e o combate às discriminações – inclusive por meio 

da instituição das chamadas ações afirmativas107. Em consequência, aqueles que necessitam 

de uma proteção diferenciada em razão de alguma fragilidade, passam a merecer o devido 

amparo estatal diferenciado108. A igualdade em sentido material, pois, coloca-se como baliza 

normativa para amparar os indivíduos e grupos sociais em situação de vulnerabilidade, 

carentes de acesso aos bens sociais básicos e aos direitos fundamentais constitutivos da 

dignidade da pessoa humana109. 

O princípio, então, passa a ser formulado de outro modo. Ao invés de afirmar que 

todos devem ser tratados igualmente, estabelece que todos devem ser tratados como iguais. 

Enuncia, pois, que não se deve tratar as pessoas de igual forma, mas tratá-las como um igual, 

isto é, com igual consideração e respeito (treatment as an equal)110. 

Ocorre que a sociedade democrática contemporânea é hipercomplexa, caracterizada 

pelo pluralismo, haja vista a multiplicidade de valores culturais, religiosos, morais e 

concepções sobre vida boa111. Por isso, aprofundando-se a partir dessa última ideia, mais 

recentemente, a partir da luta de grupos sociais discriminados e excluídos, tem-se defendido 

que a igualdade abarcaria não só a igualdade formal e a igualdade material, mas também o 

direito à diferença. 

Trata-se de reflexo da pluralidade inerente a qualquer democracia, impedindo-se, 

assim, o esmagamento das minorias sociais imposto por uma artificial identidade única. Nesse 

sentido, resume Boaventura de Sousa Santos: “as pessoas e os grupos sociais têm o direito a 
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ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os 

descaracteriza”112.  

De fato, só se fala em igualdade justamente porque existe diversidade. A 

complexidade e a heterogeneidade social, dessa forma, são pressupostos para a implantação 

do princípio democrático da igualdade de direitos. Por isso o mesmo impõe a tolerância e o 

respeito recíproco às diferenças113, considerando que as pessoas querem ser iguais, mas 

também querem ser diferentes114. Trata-se, respectivamente, de demandas de redistribuição e 

de reconhecimento de que trata Nancy Fraser115. 

Cria-se, pois, a concepção de igualdade entendida como não-submissão, isto é, que 

tem por objetivo evitar a constituição de grupos submissos, excluídos ou subjugados em uma 

sociedade, criando uma situação de desigualdade estrutural116. 

No que diz respeito ao âmbito político-jurídico, o princípio da igualdade de direitos de 

uma forma geral aponta para o acesso igualitário aos procedimentos do Estado Democrático 

de Direito: eleitoral, legislativo, administrativo e jurisdicional117. Este último, nessa 

perspectiva, assume um duplo viés.  

Por um lado, o acesso igualitário à jurisdição deve ser assegurado por ser aquela um 

dos mais relevantes procedimentos político-jurídicos do Estado Democrático de Direito. Por 

outro, o acesso à Justiça assume grande relevo para a efetivação da igualdade de direitos. 

Afinal, a jurisdição tem a função de garantir a prevalência da lei nas relações sociais, sendo a 

sua imposição sobre todos manifestação da igualdade, “não importando se rico ou pobre, 

homem ou mulher, poderoso ou humilde, jovem ou idoso, culto ou iletrado, governante ou 

governado”118. 
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Veja-se que os três princípios (ou valores) democráticos são intimamente ligados. Sem 

os direitos fundamentais referentes à liberdade e à igualdade não é possível o pluralismo na 

esfera pública119 e, consequentemente, a prevalência da vontade do povo. Para existir de fato, 

pois, a democracia deve conjugar simultânea e dialeticamente esses três postulados: 

supremacia da vontade popular, preservação da liberdade e igualdade de direitos. 
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2 A DIMENSÃO POLÍTICO-DEMOCRÁTICA DO ACESSO À JUSTIÇA E DA 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA 

 

Tendo em vista o até aqui exposto, percebe-se que o Poder Judiciário assumiu fortes 

feições políticas no Estado Democrático de Direito. Por esse motivo, o acesso à Justiça 

alcançou uma importância ímpar, transformando-se em um dos pilares da democracia. 

A Defensoria Pública, por sua vez, é uma instituição constitucionalmente idealizada 

justamente para garantir o acesso à Justiça120. Desse modo, compreender o que significa ser a 

Defensoria Pública expressão e instrumento do regime democrático – escopo principal do 

presente trabalho – passa pelo entendimento da relevância do acesso à Justiça para a 

democracia. O mesmo se diga quanto à assistência jurídica gratuita, serviço prestado pela 

instituição defensorial, que é corolário daquele. 

 

2.1 O ACESSO À JUSTIÇA E A ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA COMO 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E COMO DIREITOS HUMANOS 

 

Pois bem, o acesso à Justiça, é expressão polissêmica121. Dentre seus sentidos mais 

conhecidos, diz-se que o mesmo tem uma concepção formal e outra material122. Em sentido 

formal, assume uma acepção orgânica ou institucional, dizendo respeito ao órgão ao qual se 

busca acesso. Assim, designa o acesso ao Poder Judiciário.  

Já em sentido material, o acesso à Justiça adquire uma concepção ética ou axiológica, 

referindo-se ao valor Justiça – por isso grafamos com a inicial maiúscula. Indica, pois, o 

acesso à juridicidade, o acesso ao Direito123, à ordem jurídica justa124 – o que pode ocorrer 

                                                 
120 CASAS MAIA, Maurilio. A intervenção de terceiro da Defensoria Pública nas ações possessórias 

multitudinárias do NCPC: colisão de interesses (art. 4º-A, V, LC n. 80/1994) e posições processuais dinâmicas. 

In: DIDIER JR., Fredie et al (Coord.). Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 2. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2016, p. 1257; GODOY, Miguel Gualano de. Op. cit., p. 213.  
121 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 8; SMITH, Roger, Justice-ILAG. ILAG Newsletter, mar.-abr. 

2010, p. 8. Disponível em: <www.internationallegalaidgroup.org/index.php/newsletter/category/35-2010>. 

Acesso em: 15 jun. 2017. 
122 JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Acesso à Justiça: um olhar retrospectivo. Revista Estudos Históricos, v. 9, n. 

18, 1996, p. 400-401; SILVA, José Afonso da. Acesso à Justiça e cidadania. In: Poder constituinte e poder 

popular: estudos sobre a Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 150; CASAS MAIA, Maurilio. 

A intervenção de terceiro da Defensoria Pública nas ações possessórias multitudinárias do NCPC: colisão de 

interesses (art. 4º-A, V, LC n. 80/1994) e posições processuais dinâmicas. Op. cit., p. 1257. 
123 A expressão é de Leonardo Greco, a partir do texto do art. 20 da Constituição portuguesa de 1976, cf. 

GRECO, Leonardo. O acesso ao direito e à justiça. In: Estudos de direito processual. Campos dos Goytacazes: 

Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2005. (Coleção José do Patrocínio), p. 197. 
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independentemente de intervenção judicial. Nesse último sentido sua relevância político-

democrática é inegavelmente ampliada. 

Por outro lado, diversas são as formas ou funções jurídicas que o acesso à Justiça 

assume – direito, garantia, princípio –, o que invariavelmente influencia a sua abordagem. Um 

dos seus principais enfoques é o que o encara como um direito fundamental125. 

Sob tal ponto de vista, o mesmo é extraído do artigo 5º, XXXV, da Constituição da 

República, que trata da inafastabilidade do controle jurisdicional. Sua posição topográfica no 

catálogo dos direitos fundamentais confirma essa ideia, conferindo ao acesso à Justiça o 

mesmo regime jurídico-constitucional dos demais direitos fundamentais, inclusive no tocante 

à sua aplicação direta e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88), além da proteção contra eventuais 

reformas constitucionais, por estar previsto como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV, CF/88). 

Na esfera internacional, é considerado um direito humano126. Nessa linha são as 

previsões do art. XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; dos arts. 

VIII e X da Declaração Universal dos Direitos Humanos; do art. 14.1, do Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos; e dos arts. 8º.1 e 25 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos – Pacto de San Jose da Costa Rica, esses últimos internalizados pelo direito 

brasileiro, respectivamente, por meio dos Decretos nº 592/92 e nº 678/92. 

Comentando esse último dispositivo, em voto do juiz Antônio Augusto Cançado 

Trindade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos – CorteIDH consignou que “o direito 

de toda pessoa de acesso a um recurso simples, rápido e efetivo perante juízes ou tribunais 

competentes que amparem seus direitos fundamentais (artigo 25 da Convenção) ‘constitui um 

                                                                                                                                                         
124 A expressão é de Kazuo Watanabe, cf. WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: 

GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coords.). Participação e 

processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 128. 
125 SOUSA, José Augusto Garcia de. A nova Lei 11.448/07, os escopos extrajurídicos do processo e a velha 

legitimidade da Defensoria Pública para ações coletivas. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). A 

Defensoria Pública e os processos coletivos: comemorando a Lei Federal 11.448 de 15 de janeiro de 2007. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 191-192. 
126 Nesse sentido: SMITH, Roger. Human rights and access to justice. International Journal of the Legal 

Profession, v. 14, n. 3, nov. 2007, p. 261-263; NOGUEIRA, Juan Martín; SCHAPIRO, Hernán I. Acceso a la 

Justicia de personas en condición de vulnerabilidad. (Análisis de las 100 reglas de Brasilia) Estudio preliminar y 

propuestas para el análisis. In: NOGUEIRA, Juan Martín; SCHAPIRO, Hernán I. (Coords.). Acceso a la justicia 

y grupos vulnerables: a propósito de las Reglas de Brasilia. La Plata: Librería Editora Platense, 2012, p. 63-76; 

SADEK, Maria Tereza Aina. Direitos e sua concretização: judicialização e meios extrajudiciais. Cadernos FGV 

Projetos, v. 30, 2017, p. 40; RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 154, 297 e 301; PAIVA, Caio. Prática penal para a Defensoria Pública. Op. cit., p. 133-134; 

FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública na Constituição Federal. Op. cit., p. 159-160. 
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dos pilares básicos, não somente da Convenção Americana, mas do próprio Estado de Direito 

em uma sociedade democrática no sentido da Convenção’”127. 

A assistência jurídica gratuita, por sua vez, pode ser definida como o direito subjetivo 

público, de natureza fundamental, à prestação gratuita de representação e defesa judicial e 

extrajudicial, bem como a orientação e consultoria jurídicas, a educação em direitos e o 

acesso aos meios alternativos de resolução de conflitos – como a conciliação, a mediação e a 

arbitragem128. 

Frise-se que sendo considerada um direito fundamental, igualmente possui aplicação 

direta e imediata e constitui cláusula pétrea129, tendo em vista sua previsão no art. 5º, LXXIV 

da Constituição Federal. Por força do art. 134, caput, da Carta Maior, a prestação da mesma 

no Brasil, quando pública, compete exclusivamente à Defensoria Pública.  

Sublinhe-se que o preceito constitucional é amplo, assegurando tal direito em âmbito 

judicial e extrajudicial – daí a substituição da antiga expressão assistência judiciária por 

assistência jurídica130. Ademais, essa deve ser prestada aos necessitados independentemente 

do tipo de demanda. 

Na esfera internacional, também é considerado um direito humano131. Todavia, sua 

abrangência é mais restrita do que no âmbito interno.  

                                                 
127 Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Instituto de Reeducação do Menor vs. Paraguai, 

sentença de 02 set. 2004, exceções preliminares, mérito, reparações e custas, § 28. O termo recurso contido no 

art. 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos aqui referido deve ser entendido no sentido amplo de 

instrumento, de mecanismo, e não especificamente meio de impugnação de decisões judiciais. Sobre o direito de 

acesso à justiça no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, conferir ainda: Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, Caso Cantos vs. Argentina, sentença de 28 nov. 2002, mérito, reparações e custas, § 52; 

Resolução OEA AG/RES 2.656 (XLI-O/11). 
128 MORAES, Guilherme Peña de. Instituições da Defensoria Pública. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 

56-57; ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na 

França e no Brasil. Op. cit., p. 236-237. 
129 FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública na Constituição Federal. Op. cit., p. 167; ESTEVES, Diogo; 

SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 73-74. 
130 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O direito à assistência jurídica. Revista de Direito da Defensoria 

Pública, Rio de Janeiro, a. 4, n. 5, 1991, p. 130; CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Acesso à justiça e 

cidadania. 2. ed. Chapecó: Argos, 2006, p. 67-76; RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., p. 541. 
131 SMITH, Roger. Human rights and access to justice. Op. cit., p. 261-263; WEIS, Carlos. Direitos humanos e 

Defensoria Pública. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 10, n. 115, jun. 2002, p. 5-6; RAMOS, André de 

Carvalho. Op. cit., p. 541; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 460; ROCHA, Amélia Soares da. 

Defensoria Pública: fundamentos, organização e funcionamento. São Paulo: Atlas, 2013, p. 15-40; OLIVEIRA, 

Rivana Barreto Ricarte de. O papel da Defensoria Pública perante os mecanismos judiciais e políticos de 

supervisão e controle de obrigações internacionais de direitos humanos. In: Livro de teses e práticas exitosas: 

Defensoria como metagarantia – transformando promessas constitucionais em efetividade. XII Congresso 

Nacional de Defensores Públicos. Curitiba: ANADEP, 2015, p. 209-219; FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria 

Pública na Constituição Federal. Op. cit., p. 160-162; ALVES, Cleber Francisco. A natureza do direito à 

assistência jurídica: direito civil ou social? Possíveis implicações sob o princípio da vedação ao retrocesso. 
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O art. 14.3.d do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos impõe aos Estados o 

dever de garantir a assistência jurídica gratuita tão somente nos casos criminais, quando o 

interesse da justiça assim exija. Já no sistema interamericano de direitos humanos, de forma 

mais ampla, o art. 8º.2.e, da Convenção Americana de Direitos Humanos prevê o direito 

irrenunciável de “ser assistido por defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, 

segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor 

dentro do prazo estabelecido pela lei”. 

Entretanto, interpretando os aludidos dispositivos, a Assembleia Geral da Organização 

dos Estados Americanos – OEA editou a Resolução AG/RES 2.656 (XLI-O/11), intitulada: 

“Garantia de acesso à justiça: o papel dos Defensores Públicos Oficiais”. Em seu texto afirma 

“a importância fundamental do serviço de assistência jurídica gratuita para a promoção e a 

proteção do direito ao acesso à justiça de todas as pessoas, em especial daquelas que se 

encontram em situação especial de vulnerabilidade” (nº 3). Desvincula, desse modo, o direito 

à assistência jurídica da condição de “acusado”. Tais comandos foram reiterados nas 

Resoluções AG/RES. 2.714 (XLII-O/12), AG/RES. 2.801 (XLIII-O/13) e AG/RES. 2.821 

(XLIV-O/14). 

Em reforço, são dignas de nota ainda as denominadas Regras de Brasília sobre Acesso 

à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade – ou simplesmente 100 Regras de 

Brasília132. Trata-se de documento que deve ser aplicado de forma articulada com o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos133, aprovado em março de 2008 durante a XIV Cúpula 

Judicial Ibero-americana, que é a reunião de cúpula dos presidentes dos Tribunais e Cortes 

Supremas de Justiça e dos Conselhos de Magistratura de diversos países ibero-americanos134.  

                                                                                                                                                         
Tradução de Pedro González In: ALVES, Cleber Francisco; GONZÁLEZ, Pedro. Defensoria Pública no Século 

XXI: Novos horizontes e desafios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 135-140. 
132 REGRAS de Brasília sobre Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade. In: XIV Cúpula 

Judicial Ibero-americana. Brasília, mar. 2008. Disponível em <www.forumjustica.com.br/100-regras-de-brasilia-

e-outros-documentos>. Acesso em 18 jan. 2015. 
133 ANDREU-GUZMÁN, Federico; COURTIS, Christian. Comentarios sobre las 100 Reglas de Brasilia sobre 

Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. In: MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA - DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Defensa Pública: garantía de acceso a la justicia. 

Buenos Aires: Defensoría General de la Nación, 2008, p. 51-60; NOGUEIRA, Juan Martín; SCHAPIRO, Hernán 

I. Op. cit., p. 89-95; MAGNO, Patrícia. 100 Regras, direitos humanos e o necessitado como pessoa em condição 

de vulnerabilidade. In: FRANCO, Glauce; MAGNO, Patrícia (Orgs.). Op. cit., p. 46-50. 
134 A Cúpula Judicial Ibero-americana tem por objetivo promover o desenvolvimento de políticas facilitadoras do 

acesso à justiça. Atualmente são membros da Conferência: Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 

Peru, Porto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Para a elaboração das 100 Regras de 

Brasília participaram também a Associação Ibero-americana de Ministérios Públicos (AIAMP), a Associação 

Interamericana de Defensores Públicos (AIDEF), a Federação Ibero-americana de Ombudsman (FIO) e a União 

Ibero-americana de Colégios e Agrupamentos de Advogados (UIBA).  
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As 100 Regras de Brasília consistem em um conjunto de diretrizes e recomendações 

aos atores do sistema de Justiça dos países ibero-americanos visando a modificar suas práticas 

a fim de suavizar as causas que impedem as pessoas em situação de vulnerabilidade de 

acessar um processo justo e, por consequência, uma tutela jurisdicional efetiva135. 

As suas regras 28 a 31, pois, destacam a necessidade de garantir uma assistência 

técnico-jurídica de qualidade, especializada e gratuita às pessoas e grupos em condição de 

vulnerabilidade, sem que seja feita qualquer distinção quanto ao tipo de demanda136. 

Dessa forma, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos – SIDH vem apontando 

para a consagração do direito humano à assistência jurídica de forma ampla, para além dos 

casos criminais, nos moldes da previsão constitucional brasileira137. 

 

2.1.1 Classificação nas dimensões de direitos fundamentais 

 

Primeiramente assume relevo sublinhar que a despeito das críticas à teoria 

dimensional, essa ainda encontra grande aceitação, tendo inegável mérito do ponto de vista 

didático138. Por isso entende-se pertinente refletir sobre o enquadramento dos direitos de 

acesso à justiça e à assistência jurídica na teoria dos direitos fundamentais, com inegável 

reflexo também na teoria dos direitos humanos139. 

Nesse âmbito o direito de acesso à Justiça é comumente classificado como um direito 

social, isto é, pertencente à chamada segunda dimensão dos direitos fundamentais. Isso se dá 

em razão do seu caráter instrumental, por se constituir na garantia dos demais direitos, 

inclusive dos direitos fundamentais de primeira dimensão140. 

Não obstante, tendo em vista o crescimento da dimensão política do processo judicial 

e do acesso à Justiça no Estado Democrático de Direito, faz-se necessário revisitar essa 

classificação, uma vez que o acesso à Justiça não se apresenta mais puramente como um 

direito social. 

Tal discussão gera reflexos também no seu corolário, que é o direito à assistência 

jurídica gratuita. Afinal, a classificação de ambos como direitos sociais poderia abrir espaço 

                                                 
135 NOGUEIRA, Juan Martín; SCHAPIRO, Hernán I. Op. cit., p. 28. 
136 ANDREU-GUZMÁN, Federico; COURTIS, Christian. Op. cit., p. 55. 
137 ROCHA, Amélia Soares da. Defensoria Pública: fundamentos, organização e funcionamento. Op. cit., p. 40-

44; FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública na Constituição Federal. Op. cit., p. 164-166.  
138 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., p. 59-60. 
139 Chega à mesma conclusão: ALVES, Cleber Francisco. A natureza do direito à assistência jurídica: direito 

civil ou social? Possíveis implicações sob o princípio da vedação ao retrocesso. Op. cit., p. 137. 
140 Nesse sentido, por exemplo: CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 10-13. 
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para alegação da incidência da chamada cláusula da “reserva do possível” diante dos custos 

para a sua prestação, limitando a efetividade dos mesmos.  

Destaque-se, por outro lado, que apesar dos avanços alcançados pelo “movimento de 

acesso à Justiça” inaugurado pelo Projeto Florença comandado por Mauro Cappelletti na 

década de 1970, persiste uma grande dificuldade de certos indivíduos e grupos sociais de 

levar as suas demandas ao sistema de Justiça e de influenciar efetivamente nas decisões 

judiciais que afetem os seus direitos. Permanecem, pois, “invisíveis” ao Poder Judiciário e aos 

órgãos decisórios da Administração Pública. São tornados inexistentes. 

Assim, tais indivíduos e grupos sociais não conseguem integrar a “sociedade aberta 

dos intérpretes”, de que fala Peter Häberle141. Isso porque, a falta de um acesso efetivo à 

Justiça, tanto em sentido formal quanto em sentido material, impede que contribuam 

eficazmente para o procedimento hermenêutico no processo jurisdicional. 

Nesse contexto, a sociologia das ausências e a sociologia das emergências propostas 

por Boaventura de Sousa Santos142, podem, respectivamente, revelar as procuras suprimidas e 

permitir o emprego de uma legalidade cosmopolita, garantido acesso efetivo à Justiça a esses 

invisibilizados.  

Destarte, nos tópicos seguintes será estudado o percurso histórico dos direitos de 

acesso à Justiça e à assistência jurídica gratuita, bem como do próprio processo judicial, junto 

ao Estado de Direito. Em seguida, destaca-se a contradição entre o aludido avanço e a 

exclusão de diversos indivíduos e grupos sociais da “sociedade aberta de intérpretes”, 

buscando-se soluções a partir da sociologia das ausências e da sociologia das emergências. 

Por fim, tendo em vista o aludido contexto, será verificada a possiblidade de reenquadramento 

do acesso à Justiça e da assistência jurídica gratuita na teoria dos direitos fundamentais a 

partir dessa novel dimensão político-democrática.  

 

2.2 ACESSO À JUSTIÇA, ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E O ESTADO DE 

DIREITO: PERCURSO HISTÓRICO 

 

O percurso histórico do processo judicial e dos direitos de acesso à Justiça e 

assistência jurídica gratuita vêm acompanhando – de forma similar, com avanços e 

retrocessos – a trajetória do Estado de Direito, assumindo novas feições e adquirindo 

                                                 
141 Cf. HÄBERLE, Peter. Op. cit. 
142 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das 

emergências. Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 63, p. 237-280, out. 2002. 
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crescente importância em cada um dos seus paradigmas. Como a seguir se demonstrará, o 

aludido desenvolvimento acaba refletindo em mudanças no enquadramento desses direitos na 

teoria das dimensões dos direitos fundamentais. 

 

2.2.1 Paradigma do Estado Liberal 

 

Como destacado no capítulo anterior, o Estado Liberal seguia a matriz individualista 

liberal burguesa. Em tal modelo o processo judicial, o acesso à Justiça e o seu corolário, a 

assistência jurídica gratuita, seguiam a mesma filosofia. 

O Poder Judiciário era ocupado por juízes com a incumbência de ser a “boca da lei”. 

Restavam, pois, completamente afastados da vida política, construindo uma identidade 

resistente a injunções extralegais. Havia pouco espaço para divergências interpretativas ou 

para a confluência de fatores como o contexto social e político no procedimento de tomada de 

decisão143. Seguia-se basicamente o modelo jupteriano de direito de que fala François Ost144. 

Destarte, o destino da demanda no processo judicial ficava na dependência pura e 

simples do desempenho das partes na defesa dos seus interesses e na produção da prova. O 

juiz mantinha-se distante do debate. Exercia os seus poderes máximos no momento de julgar, 

limitando-se a aferir o resultado do duelo entre os litigantes, ditando o seu veredicto e 

aplicando a lei com frieza145. Garantia-se, desse modo, o domínio das partes sobre um 

procedimento governado amplamente pelo princípio dispositivo146. 

O direito de acesso à Justiça igualmente assumia uma concepção destituída de 

conteúdo material. Significava essencialmente o direito formal do indivíduo de propor ou 

contestar uma ação. Entendia-se que embora o acesso à Justiça fosse considerado um direito 

natural, esses não necessitavam de uma ação positiva do Estado para sua proteção.  

Isto é, seu atendimento exigia apenas que o Estado não permitisse que esse e outros 

direitos fundamentais fossem infringidos pelos demais indivíduos. O Poder Público 

permanecia passivo com relação a problemas como a aptidão de uma pessoa para reconhecer 

seus direitos e defendê-los adequadamente na prática147. Não cabia ao Estado qualquer 

                                                 
143 SADEK, Maria Tereza Aina. Supremo tem exercido ativamente o seu papel político. Op. cit. 
144 OST, François. Op. cit., p. 110. 
145 THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio 

Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 92. 
146 NUNES, Dierle José Coelho. Op. cit., p. 175. 
147 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 09. 
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responsabilidade em promover ações e políticas para dar efetividade ao acesso à Justiça148. 

Assegurava-se, consequentemente, apenas um direito formal de acesso à Justiça, mas não 

efetivo, à semelhança da igualdade apenas formal, mas não efetiva149. 

Pode-se dizer, por conseguinte, que nesse primeiro momento o direito de acesso à 

Justiça assumia as características dos hoje chamados direitos fundamentais de primeira 

dimensão. Esses se caracterizam por exigir meras prestações negativas, abstenções, por parte 

do Estado, traçando uma esfera de proteção jurídica do indivíduo em face do mesmo. 

Incluem-se nessa categoria os direitos à vida, propriedade, ao voto, a igualdade formal, o 

direito geral de liberdade e as diversas liberdades específicas – como a liberdade ambulatorial, 

de expressão, de pensamento, artística, religiosa, de reunião, livre iniciativa –, entre outros. 

São as chamadas liberdades públicas ou direitos civis e políticos. 

Por sua vez, tendo em vista essa concepção meramente formal do acesso à Justiça, a 

assistência jurídica gratuita aos que não tinham condições de arcar com a contratação de um 

advogado e com os custos de um processo não era considerada sequer um direito.  

A mesma, então, dependia de ações caritativas, sendo encarada como um dever 

“honorífico” do profissional liberal, que deveria atuar sem remuneração150. Constituía, em 

verdade, nas palavras de Mauro Cappelletti, uma enganosa e mistificadora ficção, já que 

“numa economia de mercado, o trabalho deve ser adequadamente retribuído, porque de outra 

maneira tende a ser recusado ou, se isto não for possível, a ser de inferior qualidade”151. 

 

2.2.2 Paradigma do Estado Social de Direito 

 

No Estado Social, a concepção estatalista adotada teve como reflexo a socialização do 

processo judicial. Afasta-se a proeminência das partes e fortalece-se a figura do Estado-juiz, 

que passa a exercer o papel de protagonista da relação processual152. A visão social do 

processo dá ensejo, pois, ao ativismo judicial, por depositar no juiz a confiança de que ele 

seria capaz de promover as mudanças sociais. O princípio dispositivo sofre diversas 

flexibilizações, exercendo o magistrado uma engenharia social solitária na aplicação do 

                                                 
148 ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e 

no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 92. 
149 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 09. 
150 CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade. Tradução de Elício de Cresci Sobrinho. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 195. 
151 CAPPELLETTI, Mauro. Op. cit., p. 195-197. 
152 THEODORO JÚNIOR, Humberto et al. Op. cit., p. 92-93. 
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direito, compensando as desigualdades sociais entre as partes153. Aproxima-se, assim, do 

modelo hercúleo de direito concebido por François Ost154. 

A partir desse novo paradigma, o direito de acesso à Justiça começa a ganhar 

particular atenção, em especial em razão da positivação de um catálogo amplo de “novos 

direitos”155. Aquele passa a ser compreendido como um direito social, devendo o Estado 

assegurar o acesso não apenas formal, mas efetivo ao sistema de Justiça. Ademais, destaca-se 

o seu papel como garantia de efetividade dos direitos, sendo indispensável à consecução de 

todos os demais.  

Nesse sentido é a clássica afirmação de Mauro Cappelletti e Bryant Garth: “o acesso à 

justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos 

humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 

proclamar os direitos de todos”156. 

A inclusão do direito de acesso à Justiça na categoria dos direitos sociais, contudo, 

traz a reboque o problema dos custos dos direitos e da disponibilidade do orçamento público 

normalmente associados aos direitos fundamentais de segunda dimensão. Trata-se da 

chamada cláusula da “reserva do possível”157, que supostamente representaria um limite fático 

e jurídico aos mesmos. 

Tal cláusula, todavia, não incide sobre o chamado mínimo existencial, isto é, o 

conjunto de direitos sociais indispensáveis para se garantir condições materiais mínimas para 

uma existência digna. Esses direitos compõem o núcleo do princípio da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, CF/88)158 – vetor axiológico de todo o ordenamento jurídico brasileiro159 

                                                 
153 NUNES, Dierle José Coelho. Op. cit., p. 175.  
154 OST, François. Op. cit., p. 110. 
155 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 11. 
156 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 11-12. 
157 Sobre a reserva do possível conferir: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma 

teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Op. cit., p. 285-289; BARCELLOS, Ana 

Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2011; TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios 

de natureza orçamentária. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Orgs.). Direitos 

fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 69-86; LOPES, 

José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano 

Benetti (Orgs.). Op. cit., p. 173-193; PERLINGEIRO, Ricardo. É a reserva do possível um limite à intervenção 

jurisdicional nas políticas públicas sociais? Revista de Direito Administrativo Contemporâneo, v. 2, p. 163-

185, 2013; RESURREIÇÃO, Lucas Marques Luz da. A Defensoria Pública na concretização dos direitos 

sociais pela via do ativismo judicial. 2. ed. São Paulo: Baraúna, 2015, p. 143-174; SARMENTO, Daniel. 

Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetória e metodologia. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 189-

240. 
158 BARCELLOS, Ana Paula de. Op. cit., p. 300-349. 
159 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: Temas de 

direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 54; ALVES, Cleber Francisco. O princípio constitucional 
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–, podendo ser exigidos do Estado diretamente perante o Poder Judiciário, com base nesse 

princípio, independentemente de previsão legislativa específica e de reserva orçamentária160. 

Segundo Ana Paula de Barcellos161 o mínimo existencial seria composto por três 

elementos materiais – educação fundamental, saúde básica e assistência aos desamparados – e 

um elemento instrumental – o acesso à Justiça. A inserção deste último se justificaria em 

razão da sua função de garantir a efetividade dos demais direitos previstos no ordenamento 

jurídico. 

Logo, de acordo com esse entendimento, o direito de acesso à Justiça deve ser 

assegurado sempre, não podendo sofrer limitação em razão da “reserva do possível”, a 

despeito de ser considerado um direito social. Destarte, se o Poder Público deixar de tomar 

medidas concretas para dar efetividade ao mesmo, poderá ser compelido judicialmente a fazê-

lo, não sendo cabível o argumento da ausência de dotação orçamentária para o respectivo 

custeio.  

O direito à assistência jurídica gratuita aos necessitados, por sua vez, no modelo do 

Estado Social de Direito, começou a se consolidar como um direito fundamental. Assim como 

o acesso à Justiça – do qual é corolário –, passou a ser reconhecido como um direito social, ao 

lado das demais prestações destinadas a garantir a todas as pessoas um patamar mínimo de 

bens e serviços considerados essenciais162. Por consequência, deixou de depender 

exclusivamente de ações caridosas, tornando-se um dever estatal. 

 

2.2.3 Paradigma do Estado Democrático de Direito 

 

Conforme destacado no capítulo anterior, no atual paradigma do Estado Democrático 

de Direito, o Poder Judiciário assumiu uma posição de proeminência. Nesse contexto, o 

processo judicial e os direitos de acesso à Justiça e assistência jurídica crescem em 

importância, assumindo uma dimensão política. Os processos judiciais passaram a tramitar 

                                                                                                                                                         
da dignidade da pessoa humana: o enfoque da doutrina social da Igreja. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 

(Biblioteca de teses), p. 109-149; MORAES, Maria Celina Bodin de. Op. cit., p. 83; BARBOZA, Heloisa 

Helena. Proteção dos vulneráveis na Constituição de 1988: uma questão de igualdade. In: NEVES, Thiago 

Ferreira Cardoso (Coord.). Direito & justiça social: por uma sociedade mais justa, livre e solidária: estudos em 

homenagem ao Professor Sylvio Capanema de Souza. São Paulo: Atlas, 2013, p. 103; SCHREIBER, Anderson. 

Direito civil e constituição. In: Direito civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 9; SARMENTO, Daniel. 

Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetória e metodologia. Op. cit., p. 69-100. 
160 TORRES, Ricardo Lobo. Op. cit., p. 80-82. 
161 BARCELLOS, Ana Paula de. Op. cit., p. 302-303 e 341-349. 
162 ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e 

no Brasil. Op. cit., p. 35. 



36 

 

também nas manchetes dos jornais163 e são, com frequência, objeto de intenso debate na 

esfera pública. 

Nesse cenário, não parece correto manter quanto a esses a mesma concepção que era 

vigente no paradigma anterior, haja vista o protagonismo do sistema de Justiça no Estado 

Democrático de Direito. O modelo social de processo, de acesso à Justiça e de assistência 

jurídica deve adequar-se ao novo paradigma, assumindo uma feição político-democrática. 

Tomando-se, então, como imperioso o paradigma do Estado Democrático de Direito, 

tendo em vista a sua adoção expressa pela Constituição Federal pátria (art. 1º, caput, CF/88), 

faz-se necessária a análise do sistema processual a partir do seu texto164. A Carta de 1988 

estabelece, pois, um modelo constitucional de processo, formado pelo conjunto das 

disposições e garantias impostas pela mesma. Traça um perfil democrático para o processo165, 

que pode ser resumido pela garantia síntese do acesso à Justiça166.   

Através dos princípios, garantias e exigências impostas em relação ao sistema 

processual, a Constituição Federal pretende afeiçoar o processo a si mesma, de modo que esse 

reflita, em menor escala, o que em maior escala forma a base do Estado Democrático de 

Direito. Destarte, aponta para a formatação de um processo pluralista, universal, participativo, 

isonômico, transparente, conduzido com impessoalidade por agentes previamente definidos e 

com observância das regras – porque assim exige que seja o próprio Estado e assim é o 

modelo político da democracia167.  

Ademais, uma vez que a Constituição é o fundamento de validade de todo o 

ordenamento jurídico, percebe-se que não se admite processo judicial que não siga esse 

modelo constitucional-democrático168. Veja-se que falar em processo constitucionalizado não 

é falar em processo formalista e burocratizado; mas sim em processo mais democrático, que 

garanta a participação daqueles que sofrerão os efeitos da decisão judicial169. 

                                                 
163 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil 

contemporâneo. Op. cit., p. 13. 
164 THEODORO JÚNIOR, Humberto et al. Op. cit., p. 100. 
165 DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo processo 

civil. São Paulo: Malheiros Editores, 2016, p. 38; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Para uma teoria 

discursiva da Constituição e do processo constitucional brasileiro. In: Processo constitucional. 3. ed. Belo 

Horizonte: Fórum, 2016, p. 174; THEODORO JÚNIOR, Humberto et al. Op. cit., p. 100. 
166 DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Op. cit., p. 54; CINTRA, Antônio 

Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 

22. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 39-40. 
167 DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Op. cit., p. 54. 
168 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Op. cit., p. 174-175. 
169 THEODORO JÚNIOR, Humberto et al. Op. cit., p. 110; NUNES, Dierle José Coelho. Op. cit., p. 163. 
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Logo, não é mais possível reduzir o processo a uma relação jurídica vista como um 

mecanismo no qual o Estado-juiz implementa sua posição de superioridade, de modo que o 

debate processual seja relegado a segundo plano. O processo judicial deve refletir o 

paradigma do Estado Democrático de Direito, assumindo uma feição democrática, 

comparticipativa e policêntrica, garantindo a participação e influência de todos os envolvidos 

com seus argumentos nas decisões formadas através dele170. 

No modelo constitucional-democrático e comparticipativo, o processo fixa os limites 

de atuação e traça as condições para que todos os sujeitos processuais – partes, advogados, 

defensores públicos, membros do Ministério Público, juízes e terceiros interessados –, em 

seus respectivos papéis, exponham e discutam argumentos normativos para a formação da 

decisão mais adequada para o caso em análise171. 

Supera-se, assim, os modelos do liberalismo processual – protagonismo das partes e 

advogados – e da socialização do processo – protagonismo do juiz –, para alcançar-se o 

modelo democrático, que percebe a interdependência entre todos os sujeitos processuais172. 

Como aduz Dierle José Coelho Nunes,  

A decisão não pode mais ser vista como expressão da vontade do decisor e 

sua fundamentação ser vislumbrada como mecanismo formal de legitimação 

de um entendimento que este possuía antes mesmo da discussão 

endoprocessual, mas deve buscar legitimidade na tomada de consideração 

dos aspectos relevantes e racionais suscitados por todos os participantes, 

informando razões (na fundamentação) que sejam convincentes para todos 

os interessados no espaço público, e aplicar a normatividade existente sem 

inovações solitárias e voluntarísticas173. 
 

O processo, por consequência, passa a ser compreendido como espaço de participação 

democrática174, o que é reforçado pelo destaque adquirido pelo Poder Judiciário nos últimos 

anos. No paradigma atual, esse assume muitas vezes o papel de “tutor da política”175, 

aproximando-se da formulação positiva de políticas públicas. Cresce, por conseguinte, de 

                                                 
170 NUNES, Dierle José Coelho. Op. cit., p. 208-212. 
171 NUNES, Dierle José Coelho. Op. cit., p. 211-212. 
172 NUNES, Dierle José Coelho. Op. cit., p. 198. 
173 NUNES, Dierle José Coelho. Op. cit., p. 237-238 [grifos no original]. 
174 ALVES, Cleber Francisco. Assistência jurídica integral da Defensoria Pública no novo Código de Processo 

Civil. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Defensoria Pública. Salvador: JusPodivm, 2015. (Coleção 

Repercussões do Novo CPC, v. 5; coordenador geral, Fredie Didier Jr.), p. 99. 
175 A expressão é de Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, cf. OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Op. cit., 

p. 185. 
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modo sensível o peso político do processo176, um dos mais relevantes procedimentos político-

jurídicos do Estado Democrático de Direito. 

Nesse contexto, para se garantir o efetivo acesso à Justiça deve-se promover a 

adequada integração no debate processual. Seu cumprimento, outrossim, significa assegurar a 

participação na tomada de decisões políticas relevantes na sociedade democrática. 

 

2.3 A ELITIZAÇÃO DO DEBATE PROCESSUAL E A “SOCIEDADE ABERTA DOS 

INTÉRPRETES” 

 

Como destaca Maria Tereza Aina Sadek177, o direito de acesso à justiça deve ser 

analisado em três etapas: a) a porta de entrada, isto é, o ingresso como parte em uma demanda 

posta em juízo; b) os caminhos posteriores à entrada, ou seja, a tramitação em si da demanda; 

e c) a porta de saída, que é a efetivação do direito. 

A afinidade entre a Defensoria Pública e essa “porta de entrada” é patente. Afinal, a 

instituição tem a função de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos (art. 134, caput, CF/88 e art. 1º, LC nº 80/94), bem 

como promover a educação em direitos (art. 4º, III, LC nº 80/94). Ataca, pois, diuturnamente, 

barreiras como os custos para a propositura de uma demanda e o desconhecimento dos 

direitos178. 

Seu papel, porém, não se esgota aí. Isso porque outros entraves são impostos aos 

indivíduos e grupos sociais em situação de vulnerabilidade nos estágios seguintes do caminho 

do acesso à justiça. Assume relevo, por consequência, avançar nessa análise, lançando-se 

luzes sobre a etapa posterior à propositura da demanda, ou seja, o acesso à justiça depois da 

porta de entrada e o papel da Defensoria Pública na mesma para a garantia da efetividade dos 

direitos. 

                                                 
176 SOUSA, José Augusto Garcia de. O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda 

faz sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da 

instituição? Revista de Direito da Defensoria Pública, Rio de Janeiro, n. 25, 2012, p. 187. 
177 SADEK, Maria Tereza Aina. Acesso à justiça: um direito e seus obstáculos. Revista USP, São Paulo, n. 101, 

mar.-maio 2014, p. 57. 
178 Sobre o papel da Defensoria Pública na educação em direitos, conferir: ALVES, Cleber Francisco. Defensoria 

Pública e educação em direitos humanos. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Uma nova Defensoria 

Pública pede passagem: reflexões sobre a Lei Complementar 132/09. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, 

p. 199-216; REIS, Gustavo Augusto Soares dos. Educação em direitos e Defensoria Pública: reflexões a partir da 

Lei Complementar nº 132/09. In: RÉ, Aluísio Iunes Monti Ruggeri (Org.). Op. cit., p. 717-744; COSTA, 

Domingos Barroso da; GODOY, Arion Escorsin de. Educação em direitos e Defensoria Pública: cidadania, 

democracia e atuação nos processos de transformação política, social e subjetiva. Curitiba: Juruá, 2014. 
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Ao longo do tempo diversas objeções têm sido opostas à aludida expansão do Poder 

Judiciário, em especial quanto a sua legitimidade democrática. São três as principais179: a) 

crítica político-ideológica; b) crítica quanto à capacidade institucional; c) crítica quanto à 

limitação do debate.  

Para compreensão dos obstáculos que se impõem no acesso à justiça posteriores ao 

ingresso na demanda, adquire especial relevo essa última objeção, que é explicada da seguinte 

forma por Luís Roberto Barroso: 

O mundo do direito tem categorias, discurso e métodos próprios de 

argumentação. O domínio desse instrumental exige conhecimento técnico e 

treinamento específico, não acessíveis à generalidade das pessoas. A 

primeira consequência drástica da judicialização é a elitização do debate e a 

exclusão dos que não dominam a linguagem nem têm acesso aos locus de 

discussão jurídica. Institutos como audiências públicas, amicus curiae e 

direito de propositura de ações diretas por entidades da sociedade civil 

atenuam mas não eliminam esse problema. Surge, assim, o perigo de se 

produzir uma apatia nas forças sociais, que passariam a ficar à espera de 

juízes providenciais180. 
 

Isto é, mesmo após ultrapassado o vestíbulo do Judiciário permanecem as barreiras 

para a efetiva participação no debate processual, que resta muitas vezes elitizado. Tais 

obstáculos, sem dúvida, são maiores quando se trata de pessoas ou grupos em situação de 

vulnerabilidade. 

Por evidente, o acesso à Justiça só pode ser considerado efetivo se o jurisdicionado 

puder eficazmente influenciar no resultado final do seu processo, isto é, na decisão judicial. 

Do contrário seu acesso será meramente formal, verdadeira falácia. 

Nesse contexto, visando à ampliação do espaço de debate na formação das decisões 

judiciais, Peter Häberle defende a necessidade de se construir uma “sociedade aberta dos 

intérpretes da Constituição”181, propondo que o procedimento hermenêutico seja pluralista e 

democrático. Apesar de o autor tratar tão somente em interpretação constitucional, não vemos 

qualquer óbice à sua aplicação à interpretação jurídica em geral. 

                                                 
179 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil 

contemporâneo. Op. cit., p. 10-13. Para um estudo das referidas críticas, dirigidas especialmente às Cortes 

Supremas, conferir: MAUS, Ingeborg. Op. cit.; VIEIRA, Oscar Vilhena. Op. cit.; PÁDUA, João Pedro Chaves 

Valladares. Op. cit.; BONAVIDES, Paulo. Do ocaso do regime representativo à aurora da democracia 

participativa. Op. cit.; MIRANDA NETTO, Fernando Gama de; PEREIRA, Daniel Nunes. Op. cit.; GODOY, 

Miguel Gualano de. Op. cit., p. 33-112. 
180 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil 

contemporâneo. Op. cit., p. 12-13. 
181 HÄBERLE, Peter. Op. cit. A respeito da teoria do autor, conferir também: COELHO, Inocêncio Mártires. As 

idéias de Peter Häberle e a abertura da interpretação constitucional no direito brasileiro. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, a. 35 n. 137, p. 157-164, jan.-mar. 1998; RESURREIÇÃO, Lucas Marques Luz da. Op. 

cit., p. 195-199; CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Op. cit., p. 203-204. 
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Aduz que no processo de interpretação constitucional (e do direito em geral, diríamos) 

estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os 

cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco fechado de intérpretes. 

Afinal, quem vive a norma acaba por interpretá-la, ou ao menos cointerpretá-la182. Assim, os 

critérios de intepretação devem ser tanto mais abertos quanto mais pluralista for a 

sociedade183. 

A interpretação jurídica, nesse sentido, não é uma atividade exclusivamente estatal, 

seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático. A partir de uma concepção 

democrática, ela potencialmente diz respeito a todos184. Portanto, além das funções estatais, 

como o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e os órgãos da Administração Pública, a 

interpretação tem diversos outros participantes não-estatais.  

Segundo o autor, estão nesse elenco de intérpretes lato sensu185: as partes do processo 

judicial; terceiros que possam intervir na demanda, como o amicus curiae186; pareceristas ou 

experts; peritos e representantes de interesses nas audiências públicas187; associações; partidos 

políticos; grupos de pressão organizados; a opinião pública democrática e pluralista; a 

imprensa188; as igrejas e as organizações religiosas; as escolas da comunidade; os meios 

universitário, científico e artístico; a doutrina jurídica189, por si e por sua atuação para 

tematizar a participação das outras forças produtoras de interpretação, entre outros. 

A esse elenco – expressamente apontado pelo autor como não exaustivo – 

acrescentaríamos ainda os movimentos sociais190 e, no caso brasileiro, as intervenções 

institucionais do Ministério Público e da Defensoria Pública. 

A ampliação do círculo de intérpretes é apenas a consequência da necessidade –

amplamente defendida – de integração da realidade no processo de interpretação, vez que os 

                                                 
182 Em sentido semelhante: KELSEN, Hans. Op. cit., p. 387-388 e 395-397; GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p. 49 

e 55-56. 
183 HÄBERLE, Peter. Op. cit., p. 13. 
184 HÄBERLE, Peter. Op. cit., p. 23-24. 
185 HÄBERLE, Peter. Op. cit., p. 20-23. 
186 A respeito do amicus curiae, conferir: CABRAL, Antonio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do 

amicus curiae, um terceiro especial. Revista de Processo, São Paulo, v. 29, n. 117, p. 9-41, set.-out. 2004. 
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Suprema. In: GARGARELLA, Roberto (Comp.). Op. cit., p. 345-354; GODOY, Miguel Gualano de. Op. cit., p. 

181-223; SOMBRA, Thiago Luís Santos. Supremo Tribunal Federal representativo? O impacto das audiências 
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Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 119-121. 
189 Sobre a importância da doutrina na interpretação do direito, conferir: NUNES, Dierle Coelho. Op. cit., p. 190-

195. 
190 A respeito da dificuldade de os movimentos sociais terem suas demandas atendidas pelo Poder Judiciário: 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 99-112. 
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intérpretes em sentido amplo compõem essa realidade pluralista191. A possibilidade do povo 

de participar do procedimento de hermenêutica jurídica e, pois, de tomada de decisão por 

parte do Poder Judiciário, é um direito da cidadania (status activus processualis). Na 

democracia o cidadão é intérprete da Constituição192, sendo o Judiciário só mais um ator nessa 

tarefa193. 

A circulação do sentido jurídico opera-se no espaço público. Logo, ninguém poderia –

não só os juízes, mas também os juristas de uma forma geral – pretender monopolizá-lo sem 

violência ou ilusão194. Isso porque, o direito existe independentemente daqueles que se 

denominam seus operadores. 

Observe-se que a independência do magistrado não é posta em risco pela admissão de 

outros intérpretes no processo decisório. Em verdade, a influência exercida pelos diversos 

segmentos da sociedade reforça a legitimidade democrática da atuação dos juízes, 

especialmente em situações em que houver atuação na seara política. Evita-se, ademais, o 

arbítrio judicial195. Como destacam Dierle Nunes e Ludmila Teixeira, 

O acesso à justiça democrático exige que as autonomias do cidadão sejam 

respeitadas não somente no momento da gênese do direito, mas sobretudo no 

momento aplicativo. Nestes termos, o acesso à justiça democrático postula a 

garantia de uma estrutura procedimental/institucional que permita o acesso à 

argumentação, à imparcialidade, à fundamentação, à certeza de que as 

decisões tomadas em favor ou prejuízo do jurisdicionado só se legitimarão se 

forem tomadas discursivamente, e não segundo critérios pessoais, 

corporativos, obscuros [...]196. 
 

Essa influência dos diversos segmentos da sociedade sobre o momento de aplicação 

do direito, portanto, possui uma clara função jurídico-política. Atende, pois, ao princípio da 

supremacia da vontade popular. 

A efetivação da sociedade aberta dos intérpretes promoveria, assim, a ampliação 

democrática do debate processual, quebrando importante barreira ao acesso à justiça depois da 

porta de entrada. Desse modo, possibilita aos marginalizados a oportunidade de participar da 

construção hermenêutica197, que é essencial para a tomada de decisão no processo 

jurisdicional. 

 

                                                 
191 HÄBERLE, Peter. Op. cit., p. 30. 
192 HÄBERLE, Peter. Op. cit., p. 37; RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., pp. 56-57. 
193 GODOY, Miguel Gualano de. Op. cit., p. 87. 
194 OST, François. Op. cit., p. 119. 
195 HÄBERLE, Peter. Op. cit., p. 31-32; RESSURREIÇÃO, Lucas Marques Luz da. Op. cit., p. 197. 
196 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 67-

68. 
197 RESSURREIÇÃO, Lucas Marques Luz da. Op. cit., p. 198. 
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2.4 AS LINHAS ABISSAIS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA 

 

Todavia, por evidente, os potenciais intérpretes do ordenamento jurídico somente 

poderão oferecer contribuição concreta se tiverem assegurado efetivo acesso ao sistema de 

Justiça. Ocorre que em razão de desigualdades estruturais198 há uma estratificação múltipla da 

sociedade civil199, que forma linhas abissais200 separando os brasileiros quanto à facilidade de 

acesso aos procedimentos político-jurídicos do Estado Democrático de Direito, bem como 

quanto ao uso e a efetividade da legislação.  

A igualdade perante a lei na prática muitas vezes se revela uma falácia, verdadeira 

“balela”201. Na vida real vige regra semelhante a estabelecida na Granja dos Bichos, local em 

que se passa o famoso romance de George Orwell: “Todos os bichos são iguais, mas alguns 

são mais iguais que outros”202.  

Assim, generalizam-se as relações de sobreintegração e subintegração203, traduzindo-

se em distintos patamares de inclusão social e cidadania204 que revelam a existência de 

desigualdades estruturais. 

Os sobreintegrados205, cidadãos de primeira classe206, são os grupos privilegiados 

que, em princípio, são titulares de direitos, competências, poderes e prerrogativas, mas não se 

subordinam regularmente à atividade estatal punitiva quanto aos deveres e responsabilidades. 

São mais iguais do que os outros, integrando-se à sociedade apenas pelos direitos – todos eles 

–, mas não pelos deveres. 

                                                 
198 Cf. SABA, Roberto. Op. cit., p. 27-81. 
199 SANTOS, Boaventura de Sousa. Poderá o direito ser emancipatório? Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 

65, maio 2003, p. 25-27. 
200 A expressão, usada em outro contexto, é de Boaventura de Sousa Santos, cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. 

Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. Revista Crítica de Ciências 

Sociais, v. 78, p. 3-46, out. 2007. 
201 CARVALHO, José Murilo de. Brasileiro: cidadão? Revista do Legislativo, Belo Horizonte, n. 23, jul.-set. 

1998, p. 33. 
202 ORWELL, George. A revolução dos bichos: um conto de fadas. Tradução de Heitor Aquino Ferreira. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 106. 
203 NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. Dados - Revista de 

Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, 1994, p. 260-261; NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma 

relação difícil: o Estado Democrático de Direito a partir e além de Luhmann e Habermas. Op. cit., p. 248. 
204 LAURIS, Élida. Entre o social e o político: a luta pela definição do modelo de acesso à justiça em São Paulo. 

Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 87, dez. 2009, p. 122. 
205 NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. Op. cit., p. 261; NEVES, 

Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a partir e além de 

Luhmann e Habermas. Op. cit., p. 250. 
206 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Op. cit., p. 217. 
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Compõem, pois, a sociedade civil íntima207, vez que pertencem à comunidade 

dominante que mantém vínculos estreitos com o mercado e com as forças econômicas que 

governam. Por isso, são capazes de “defender seus direitos e mesmo seus privilégios, 

recorrendo a amigos influentes, pagando advogados, comprando a polícia, ou [...] recorrendo 

até a meios heterodoxos”208. Pelo mesmo motivo beneficiam-se, com frequência do nefasto 

“jeitinho brasileiro”209 e principalmente da sua variante mais autoritária: o “sabe com quem 

está falando?”210.  

No patamar intermediário há os cidadãos simples, de segunda classe211, que compõem 

a sociedade civil estranha212. Estão sujeitos aos rigores e benefícios da lei, vivenciando um 

misto de inclusão e exclusão social. Seus direitos são garantidos e respeitados de forma 

apenas parcial. 

Já os subintegrados213, cidadãos de terceira classe214, são aqueles que têm contato 

com o Estado apenas pela via repressiva. Isto é, faltam-lhes as condições para o exercício 

efetivo dos direitos fundamentais.  

Formam a sociedade civil incivil215. Não têm acesso aos benefícios do ordenamento, 

sendo socialmente quase “invisíveis”216. São integrados ao sistema jurídico apenas pelos 

deveres, mas não pelos direitos. Ademais, seu acesso ao Judiciário no mais das vezes se dá na 

condição passiva, isto é, como devedores, indiciados, denunciados, réus, condenados, etc., e 

                                                 
207 SANTOS, Boaventura de Sousa. Poderá o direito ser emancipatório? Op. cit., p. 25. 
208 CARVALHO, José Murilo de. Brasileiro: cidadão? Op. cit., p. 33. 
209 Sobre o “jeitinho brasileiro”, conferir: DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: 

Rocco, 1984, p. 93-106; ALVIM, Joaquim Leonel de Rezende; NUNES, Tiago de García. O jeitinho brasileiro, 

o homem cordial e a impessoalidade administrativa: encontros e desencontros na navegação da máquina 

pública brasileira. In: III EICS Encontro Internacional de Ciências Sociais: crise e emergência de novas 

dinâmicas sociais – Caderno de Resumos. Pelotas, 2012, p. 28-29 (artigo completo gentilmente cedido pelos 

autores); BARROSO, Luís Roberto. Ética e jeitinho brasileiro: por que a gente é assim? Anotações escritas 

para a palestra proferida na Harvard Brazil Conference, em Cambridge, MA, em 08 abr. 2017. Disponível em: 

<http://s.conjur.com.br/dl/palestra-barroso-jeitinho-brasileiro.pdf>. Acesso em: 02 maio 2017. 
210 Cf. DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 6. ed. 

Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 178-248. 
211 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Op. cit., p. 217-218. 
212 SANTOS, Boaventura de Sousa. Poderá o direito ser emancipatório? Op. cit., p. 25. 
213 NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. Op. cit., p. 261; NEVES, 

Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a partir e além de 

Luhmann e Habermas. Op. cit., p. 248. 
214 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Op. cit., p. 218. 
215 SANTOS, Boaventura de Sousa. Poderá o direito ser emancipatório? Op. cit., p. 25. 
216 GONZÁLEZ, Pedro; LÖWENKRON, Marina. O papel da Defensoria Pública na implementação dos serviços 

socioassistenciais. In: Livro de teses e práticas exitosas: Defensoria como metagarantia – transformando 

promessas constitucionais em efetividade. XII Congresso Nacional de Defensores Públicos. Curitiba: ANADEP, 

2015, p. 193. 



44 

 

não como titulares de direitos, credores ou autores. Em matéria criminal o cidadão de terceira 

classe “é culpado até prova em contrário. Às vezes, mesmo após prova em contrário”217. 

Daniel Sarmento resume bem essa realidade: 

Nossa cultura caracteriza-se muito mais pelo “jeitinho” e pelo 

patrimonialismo do que pela valorização do cumprimento impessoal de 

regras. O brasileiro – já dizia Sérgio Buarque de Holanda – é o “homem 

cordial”, que tende a antepor a lógica privada do compadrio e da simpatia à 

racionalidade objetiva das leis. Esta singularidade das nossas relações sociais 

não atua de forma neutra em relação a todos os cidadãos. Ela implica na 

adoção de posturas estatais em geral muito benevolentes em relação aos 

donos do poder e seus apanigüados, e de posições muito mais duras dirigidas 

aos grupos excluídos e marginalizados. Uns poucos acabam pairando acima 

das leis, que não os alcançam para limitar a sua conduta ou sancionar os seus 

desvios, enquanto outros permanecem abaixo dela, sendo atingidos apenas 

pelo braço punitivo do Estado, pois a violação rotineira dos seus direitos é 

naturalizada, tornando-se invisível218. 
 

A distância entre a teoria e a prática do direito, frise-se, está presente em todo lugar. 

Todavia, as particularidades e idiossincrasias aqui presentes quanto ao cumprimento real da 

lei têm agravado os problemas que envolvem o acesso à Justiça pelos vulneráveis219. 

Forma-se um círculo vicioso. Em virtude dos níveis de desigualdade e dos 

mecanismos de exclusão, o acesso à Justiça aos subintegrados (em sentido formal e material) 

é negado; sendo este negado, mantêm-se os padrões de desigualdade e exclusão existentes. A 

falta de acesso à Justiça é, assim, ao mesmo tempo causa e consequência da perpetuação de 

processos de diferenciação e hierarquização social220 – e, pois, de desigualdades estruturais –, 

sendo um dos grandes obstáculos à constituição de uma cidadania robusta221.  

Afinal, não há como se falar em exercício de cidadania – o direito a ter direitos222 – 

sem que se instrumentalize a salvaguarda de todos os outros direitos previstos no 

ordenamento jurídico223. Decerto, de nada adianta o reconhecimento formal de direitos se não 

                                                 
217 CARVALHO, José Murilo de. Brasileiro: cidadão? Op. cit., p. 33. 
218 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: SARMENTO, Daniel 

(Org.). Filosofia e teoria constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 140. 
219 GARRO, Alejandro M. Acesso à Justiça para os pobres na América Latina. Tradução de Ana Luiza Pinheiro. 

In: MÉNDEZ, Juan; O’DONNEL, Guillermo; PINHEIRO, Paulo Sérgio (Orgs.). Op. cit., p. 309. 
220 LAURIS, Élida. Op. cit., p. 122. 
221 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Op. cit., p. 243. 
222 Célebre expressão de Hannah Arendt para se referir à noção de cidadania ou, nos seus dizeres “o direito de 

cada indivíduo de pertencer à humanidade”, cf. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de 

Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 332. 
223 DE VITTO, Renato Campos Pinto; CASTRO, André Luís Machado de. A Defensoria Pública como 

instrumento de consolidação da democracia. In: SLAKMON, Catherine; MACHADO, Maíra Rocha; BOTTINI, 

Pierpaolo Cruz (Orgs.). Novas direções na governança da justiça e da segurança. Brasília: Ministério da 

Justiça, 2006, p. 237. 
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há meios para reivindicar-se no ambiente democrático o seu cumprimento. Esses acabam se 

tornando “letra morta”224, mera “folha de papel”225.  

 

2.5 SOCIOLOGIA DAS AUSÊNCIAS, SOCIOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS E O 

ACESSO À JUSTIÇA 

 

Nesse contexto, um dos principais obstáculos ao acesso à justiça é o da chamada 

procura suprimida226. A grande maioria dos cidadãos das classes populares do país e de 

outros grupos sociais em situação de vulnerabilidade se veem impotentes para reivindicar os 

seus direitos perante o sistema de Justiça quando esses são violados. 

A privação de direitos gera o sentimento de “não pertencimento” à comunidade 

político-estatal. Esses indivíduos ficam à margem do pacto político-jurídico, sem condições 

de exercer a sua condição moral, política e jurídica de sujeito de direitos e de cidadão em um 

contexto democrático-participativo227. 

Com isso veem-se intimidados sempre que entram em contato com o sistema de 

Justiça. São esmagados pela linguagem esotérica das autoridades, pela sua presença arrogante 

e opressora, sua maneira cerimonial de vestir e seu formalismo, pelos edifícios suntuosos com 

forte aparato de segurança, etc.228. Sua busca por Justiça, a reivindicação dos seus direitos, é 

tornada invisível. Sua ausência é socialmente produzida, sua procura ativamente construída 

como não existente229.  

A procura suprimida é, pois, uma área da sociologia das ausências230, que é o estudo 

que identifica as experiências desperdiçadas, as realidades ignoradas e invisibilizadas pelo 

pensamento dominante, hegemônico. A reivindicação de direitos das pessoas e grupos em 

situação de vulnerabilidade é muitas vezes ignorada, tornada invisível pela própria práxis dos 

órgãos e instituições integrantes do sistema de Justiça, caindo no limbo da ignorância. 

                                                 
224 SADEK, Maria Tereza Aina. Defensoria Pública: a conquista da cidadania. Op. cit., p. 24. 
225 A expressão, utilizada em outro contexto, é de Ferdinand Lassalle, cf. LASSALLE, Ferdinand. Op. cit., p. 17-

18. 
226 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 37-38. 
227 FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública na Constituição Federal. Op. cit., p. 18. 
228 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 24; SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma 

revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 37-38; CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Op. cit., p. 49-52; 

SADEK, Maria Tereza Aina. Defensoria Pública: a conquista da cidadania. Op. cit., p. 28. 
229 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 37-38. 
230 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 38; SANTOS, 

Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. Op. cit., p. 246. 
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Por outro lado, quando conseguem acessar o Judiciário, muitas vezes esbarram na sua 

cultura normativista e técnico-burocrática, que o torna pouco receptivo à certos tipos de 

demanda de interesse desses indivíduos e grupos sociais231.  

Os magistrados, não sem elogiáveis exceções, relevam-se muitas vezes distantes da 

realidade social e avessos a medidas alternativas. Tais fatores facilitam sua apreensão pelo 

senso comum dominante, que é oligopolizado por uma classe política e de formadores de 

opinião muito pequena232. 

Como assevera Antonio Carlos Wolkmer, 

O certo é que nos horizontes da cultura positivista e dogmática, 

predominante nas instituições políticas brasileiras, o Poder Judiciário, 

historicamente, não tem sido a instância marcada por uma postura 

independente, criativa e avançada, em relação aos problemas de ordem 

política e social. Pelo contrário, trata-se de um órgão elitista que, quase 

sempre, ocultado pelo “pseudoneutralismo” e pelo formalismo pomposo, age 

com demasiada submissão aos ditames da ordem dominante e move-se 

através de mecanismos burocrático-procedimentais onerosos, inviabilizando, 

pelos próprios custos, seu acesso à imensa maioria da população de baixa 

renda233. 
 

Tal cenário é reflexo do próprio ensino jurídico nas faculdades de direito234, ainda 

excessivamente positivista e dogmático, preso à análise estrutural das leis e dos códigos. Falta 

muitas vezes um olhar crítico-reflexivo sobre o objeto de estudo, bem como o diálogo com 

outras ciências, como a sociologia, a antropologia, a ciência política, a psicologia e a filosofia.  

Em paralelo, como consequência do próprio modelo de provas aplicado, observa-se a 

proliferação de cursos preparatórios para concursos públicos em que todas essas marcas são 

hiperbolizadas, vez que guiados unicamente pela lógica da aprovação do aluno-candidato235. 

                                                 
231 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 83-86; 

NOGUEIRA, Juan Martín; SCHAPIRO, Hernán I. Op. cit., p. 42-47. 
232 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 85-86. 
233 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura jurídica. 3. ed. São 

Paulo: Alfa Omega, 2001, p. 100. 
234 ECONOMIDES, Kim. Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça”: epistemologia versus 

metodologia? Tradução de Paulo Martins Garchet. In: PANDOLFI, Dulce et al (Orgs.) Cidadania, justiça e 

violência. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 74-76; ALVIM, Joaquim Leonel de Resende. 

A reforma do ensino jurídico: um balanço crítico. Plúrima - Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal Fluminense, Niterói: Síntese, v. 18, n. 4, p. 153-163, 2000; SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma 

revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 86-94; NUNES, Dierle José Coelho. Op. cit., p. 167-169; 

SCHREIBER, Anderson. Direito ou alfafa? Primeiras notas sobre o ensino jurídico. In: Direito civil e 

Constituição. Op. cit., p. 448-453. Para um panorama das reformas aplicadas nas últimas décadas no ensino 

jurídico e dos métodos de avaliação de cursos de direito no Brasil, conferir: FELIX, Loussia P. Mousse. Da 

reinvenção do ensino jurídico - considerações sobre a primeira década. In: ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL (Org.). OAB recomenda: um retrato dos cursos jurídicos. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2001, p. 

23-59.  
235 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 102; NUNES, 

Dierle José Coelho. Op. cit., p. 167-169; STRECK, Lenio Luiz. 21 razões pelas quais Temer acertou com 
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Outro problema é o sistema de avaliação e promoção na carreira dos magistrados, que 

é baseado em estatísticas de produtividade. Prioriza-se a quantidade e não a qualidade das 

sentenças proferidas. A imposição de rapidez muitas vezes leva os juízes à rotina e a evitar os 

processos e domínios jurídicos que obriguem a decisões mais complexas, inovadoras ou 

controversas.  

Ocorre que as demandas dos indivíduos e grupos sociais em situação de 

vulnerabilidade comumente desafiam a visão tradicional hegemônica do direito. Exigem, pois, 

maior dedicação de tempo e estudo para sua apreciação236. Isso porque, a legislação ordinária 

muitas vezes não atenta para a realidade social das camadas marginalizadas da população.  

Como destacam Juan Martín Nogueira e Hernán I. Schapiro, 

A complexidade dos interesses e necessidades desses grupos rompe com a 

simplicidade do esquema tradicional liberal-burguês de direitos que, 

projetado sobre grupos homogêneos ou na ideia de sujeito prototípico ideal, 

tem como objetivo proteger e representar os direitos de todos os habitantes, 

encobrindo contextos onde a desigualdade e a discriminação se encontram 

enraizadas e naturalizadas. A manutenção ao longo do tempo de tais 

sistemas consolidou um obstáculo sistemático e generalizado às demandas 

de determinados grupos da população, tornando-os vulneráveis na sua 

convivência social e no relacionamento com o próprio Estado de Direito237. 
 

Nesse sentido, são gritantes as diferenças de regulamentação legal entre a posse e a 

propriedade, apesar da informalidade ser ainda tão comum no país, com inúmeras transações 

sendo realizadas diariamente independentemente do registro imobiliário238. Por isso, nos 

conflitos que envolvem a posse comumente é exigida adaptação dos institutos dessa àquela, 

não sem alguma dificuldade. 

Semelhante situação se dá no campo do direito de família. O Código Civil traz um 

subtítulo composto por 11 (onze) capítulos e 80 (oitenta) artigos dedicados ao casamento. Já a 

união estável – inegavelmente mais comum nesse estrato populacional, inclusive pelo custo 

                                                                                                                                                         
Alexandre de Moraes no STF. Consultor Jurídico. Senso Incomum, 09 fev. 2017. Disponível em: 

<www.conjur.com.br/2017-fev-09/senso-incomum-21-razoes-pelas-quais-temer-acertou-alexandre-moraes-stf>. 

Acesso em: 14 jun. 2017. 
236 SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. cit., p. 101-102; NUNES, Dierle José Coelho. Op. cit., p. 142-169. 
237 NOGUEIRA, Juan Martín; SCHAPIRO, Hernán I. Op. cit., p. 33-34 [tradução livre]. No original: “La 

complejidad de los intereses y necesidades de estos grupos rompen con la simpleza del esquema tradicional 

liberal-burgués de los derechos que, proyectado sobre grupos homogéneos o la idea de sujeto prototípico ideal, 

se pretende con potencialidad de amparar y representar los derechos de todos los habitantes, encubriendo con 

ello contextos donde se encuentra enraizada y naturalizada la desigualdad y la discriminación. El mantenimiento 

en el tiempo de tales sistemas vino a consolidar un obstáculo sistemático y generalizado respecto de las 

demandas de determinados grupos de la población, tornándo-los vulnerables en su convivencia social y en su 

relación con el proprio Estado de Derecho”. 
238 Igualmente aponta a prevalência da informalidade nesse campo: CARVALHO, Eusebio. Direito à 

propriedade. Do discurso à realidade. In: FARIAS, Cristiano Chaves de (Org.). Leituras complementares de 

direito civil: o direito civil-constitucional em concreto. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2009, p. 290-291. 
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da realização e registro de um casamento – é tratada em apenas 04 (quatro) artigos, 

encaixados no final do livro do direito de família. Por sua vez, os relacionamentos 

homoafetivos restaram simplesmente ignorados pelo Código, como se não existissem. 

Essa invisibilidade legal atinge ainda outros grupos sociais em situação de 

vulnerabilidade. Pouquíssimo se trata do direito de populações tradicionais como 

quilombolas, caiçaras, indígenas e pescadores artesanais à terra que tradicionalmente ocupam 

e à preservação de sua cultura e seus hábitos. Esquece-se também do drama vivido por 

milhares de pessoas em situação de rua, cuja singela impossibilidade de comprovação de 

endereço resulta na injusta e irrazoável negação de vários direitos239. 

Tamanho vácuo legislativo impõe com frequência o recurso a análises 

principiológicas, o emprego da analogia e a invocação de aplicação direta da Constituição e 

de normas de tratados internacionais de direitos humanos, aumentando a complexidade da 

demanda e do debate processual.  

Aliás, os tratados internacionais de direitos humanos são salutares na busca de uma 

visão contra-hegemônica do direito, vez que em muitos temas têm se revelado mais 

avançados do que a normativa interna.  

Nesse sentido, cabe lembrar as vedações à prisão civil do depositário infiel e à 

criminalização do desacato, presentes respectivamente nos arts. 7º.7 e 13 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos – Pacto de San Jose da Costa Rica. Igualmente, a previsão 

da audiência de custódia trazida no art. 7º.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos e 

no art. 9.3 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Cite-se ainda as normas da 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre o direito de 

propriedade dos povos tradicionais sobre a terra que tradicionalmente ocupam (art. 14) e de 

participação na formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de 

desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente (art. 7º). 

Como sublinha Boaventura de Sousa Santos: 

Deve-se ter em mente que, nalguns casos, uma justiça rápida pode ser uma 

má justiça. E, portanto, não podemos transformar a justiça rápida num fim 

em si mesmo. Aliás, a justiça tende a ser tendencialmente rápida para 

aqueles que sabem que previsivelmente a interpretação do direito vai no 

sentido que favorece aos seus interesses. Uma interpretação inovadora, 

                                                 
239 Sobre o tema, conferir: OLIVEIRA, Renan Vinicius Sotto Mayor de. Defensoria Pública e população em 

situação de rua: uma abordagem interdisciplinar. In: CASAS MAIA, Maurilio (Org.). Defensoria Pública, 

democracia e processo. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 89-98. (Biblioteca do Estado Defensor, vol. 

I). 
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contra a rotina, mas socialmente mais responsável, pode exigir um tempo 

adicional de estudo e reflexão240. 
 

Nesse sentido, assume relevo a pesquisa coordenada por José Ricardo Cunha, que 

constatou que poucos são os juízes que aplicam normas internacionais de direitos humanos 

em suas decisões, sendo certo que 40% (quarenta por cento) dos magistrados entrevistados 

afirmaram nunca terem estudado direitos humanos241. 

Some-se a isso, ainda, a barreira linguística, que talvez seja o maior dos obstáculos ao 

acesso à ordem jurídica justa e à participação efetiva nos procedimentos político-jurídicos do 

Estado Democrático de Direito. Milhares de brasileiros permanecem hoje à margem do 

domínio da norma culta e por isso, muitas vezes, deixam de usufruir de diversos serviços a 

que têm direito simplesmente por não compreenderem a linguagem empregada pelos órgãos 

públicos242.  

No caso do sistema de Justiça, a linguagem hermética do Direito é fortemente 

intimidatória, dificultando a compreensão das leis e dos seus trâmites por qualquer leigo, 

mesmo que de maior instrução. Assim, a linguagem jurídica é constitutiva de uma relação de 

poder243, já que são poucos os que dominam tal vocabulário erudito244. Como destaca Pierre 

Bourdieu, essa é marcada  

por um conjunto de características sintáticas tais como predomínio das 

construções passivas e das frases impessoais, próprias para marcar a 

impessoalidade do enunciado normativo e para constituir o enunciador em 

sujeito universal, ao mesmo tempo imparcial e objetivo [...] o recurso 

sistemático ao indicativo para enunciar normas, o emprego, próprio da 

retórica da atestação oficial e do auto, de verbos atestivos na terceira pessoa 

do singular do presente ou do passado composto que exprimem o aspecto 

realizado (“aceita”, “confessa”, “compromete-se”, “declarou”, etc.); o uso de 

indefinidos (“todo o condenado”) e do presente intemporal – ou do futuro 

jurídico – próprios para exprimirem a generalidade e omnitemporalidade da 

regra do direito: a referência a valores transubjetivos que pressupõem a 

existência de um consenso ético (por exemplo, “como bom pai de família”); 

o recurso a fórmulas lapidares e a formas fixas, deixando pouco lugar às 

variações individuais245. 
 

Acrescenta Bárbara Gomes Lupetti Baptista: 

                                                 
240 SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. cit., p. 44. 
241 CUNHA, José Ricardo. Direitos humanos e justiciabilidade: pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro. SUR - Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 138-172, dez. 2005. 
242 BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. 49. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 

16-17. 
243 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. Lisboa: Difel, 1989, p. 226. 
244 ALVIM, Teresa Arruda. Acesso à Justiça passa pelo fim da linguagem “empolada” no Direito. Consultor 

Jurídico. Opinião, 16 dez. 2017. Disponível em: <www.conjur.com.br/2017-dez-16/teresa-alvim-acesso-justica-

passa-fim-linguagem-empolada>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
245 BOURDIEU, Pierre. Op. cit., p. 215-216. 
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Curioso destacar, aliás, a apropriação do significado da palavra código pelo 

campo do Direito. [...] [A] palavra “código” remete a um sistema de 

símbolos ou sinais secretos que se destina a desvendar algo que necessita ser 

descoberto. Os códigos representam o “dever-ser” do Direito e, 

concomitantemente, a “chave” destes códigos, a serem decifrados, só os 

operadores internos do campo detêm. Isto nos leva a pensar que, além de o 

Direito ser um campo fechado, constituído de um saber particularizado, ao 

qual só os seus operadores internos têm acesso; trata-se de um campo que 

reproduz uma lógica que remete a um mistério, que somente poucos, 

privilegiados, desvendarão. O conhecimento no Direito é algo que distingue; 

que destaca; não é para todos. Tanto que a legitimidade da interpretação das 

leis e dos códigos é exclusiva dos juristas e dos advogados; e, por outro lado, 

a legitimidade da interpretação dos fatos do processo é exclusiva dos juízes. 

Vê-se que às partes só resta a aceitação246. 
 

No caso brasileiro merece destaque ainda a persistência de expressões em latim e o 

uso desenfreado de sinônimos que já caíram em desuso na linguagem cotidiana. Tais recursos 

são utilizados sob o pretexto de se estar criando um texto elegante247 – vício, aliás, que o 

presente trabalho também incorre –, contudo, reforçam o distanciamento entre o 

conhecimento jurídico e os seus destinatários finais. O prejuízo causado ao acesso à Justiça é 

evidente.  

Como ressalta Teresa Arruda Alvim: 

De um lado se fala em acesso à justiça... e de outro se usam termos cujo 

significado ninguém conhece? O que adianta um posto de saúde em que o 

médico pergunta ao paciente se tem cefaleia? 

Acesso à Justiça também significa a possibilidade de se compreender o 

discurso jurídico248. 
 

Com efeito, tem se verificado uma preocupação em se tornar o direito acessível e 

compreensível pelo seu público-alvo. Medidas como educação em direitos e simplificação da 

linguagem jurídica vêm sendo amplamente discutidas nos últimos anos – não sem alguma 

dificuldade249. Todavia, enquanto isso não for uma realidade, é preciso pensar em 

instrumentos que possam vencer essas barreiras utilizando a estrutura e o modo de operação 

atual. 

                                                 
246 LUPETTI BAPTISTA, Bárbara Gomes. O princípio da oralidade às avessas: um estudo empírico sobre a 

construção da verdade no processo civil brasileiro. 2007. 273 f. Mestrado em Direito – Universidade Gama 

Filho, Rio de Janeiro, 2007, p. 24. 
247 ALVIM, Teresa Arruda. Op. cit. O uso do latim é justamente uma das críticas trazidas por Júlio Camargo de 

Azevedo ao custos vulnerabilis como forma de designar a intervenção da Defensoria Pública em favor de 

vulneráveis, cf. AZEVEDO, Júlio Camargo de. A atuação da Defensoria Pública em favor de vulneráveis: 

proposta de um perfil institucional à luz da função promocional dos direitos humanos. In: Livro de teses e 

práticas exitosas: Defensoria Pública: em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade. XIII Congresso 

Nacional de Defensores Públicos. Florianópolis: ANADEP, 2017, p. 96-97. Sobre o tema ver indicações 

bibliográficas constantes da nota 484. 
248 ALVIM, Teresa Arruda. Op. cit. 
249 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. Op. 

cit., p. 36. 
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Decerto, o domínio do direito e de seus instrumentos de veiculação – as leis, os 

conceitos e institutos jurídicos, a doutrina, a jurisprudência, a hermenêutica e até mesmo a 

oratória – são relevantes para o sucesso das demandas postas em juízo. Por ser um 

conhecimento técnico, não há como abandoná-los. 

Entretanto, apesar de ser estruturado a partir de uma visão hegemônica – e muitas 

vezes liberal-burguesa –, o emprego adequado de suas técnicas e instrumentos pode favorecer 

até mesmo um uso contra-hegemônico do direito, através da chamada legalidade cosmopolita 

ou subalterna. 

A legalidade cosmopolita consiste no aproveitamento das contradições e ambiguidades 

conceituais do direito para buscar dar credibilidade a concepções alternativas em favor de 

indivíduos e grupos sociais em situação de vulnerabilidade, marginalizados. Desse modo, 

emprega-se um instrumento hegemônico – o direito – para fins não hegemônicos250. 

Essa é parte da sociologia das emergências251, que é o estudo que visa a interpretar de 

maneira expansiva as iniciativas, movimentos ou organizações que trazem experiências 

alternativas, tornando visível e credível o potencial implícito ou escondido por detrás das 

ações contra-hegemônicas concretas. 

Para promover a inclusão efetiva dessas pessoas no sistema de Justiça o trabalho da 

sociologia das ausências e da sociologia das emergências deve ser complementado pelo 

procedimento de tradução.  

A tradução é o procedimento que visa a criar inteligibilidade, coerência e articulação 

entre experiências do mundo reveladas pela sociologia das ausências e a sociologia das 

emergências. É, simultaneamente, um trabalho intelectual e político, mas também emocional 

porque pressupõe o inconformismo diante de uma carência decorrente da incompletude ou 

deficiência de um dado conhecimento ou prática252. No caso, a carência de acesso à Justiça. 

Afinal, não basta levar as demandas dos vulneráveis ao Judiciário, é preciso que 

cheguem ao mesmo teses capazes de fazê-lo compreender adequadamente a realidade 

esquecida daqueles253. 

                                                 
250 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 36-37. 
251 SANTOS, Boaventura de Sousa. Poderá o direito ser emancipatório? Op. cit., p. 35; SANTOS, Boaventura de 

Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. Op. cit., p. 254-256. 
252 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. Op. 

cit., p. 262 e 267. 
253 ROCHA, Amélia Soares da. Prefácio. In: AMORIM, Ana Mônica Anselmo de. Acesso à justiça como 

direito fundamental & Defensoria Pública. Curitiba: Juruá, 2017, p. 9. 
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Imperioso, portanto, transformar as pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade 

em participantes ativos da sociedade, reconhecendo-os “como sujeitos de direitos e com 

possibilidades efetivas de reclamá-los, caso sejam desrespeitados”254. Em consequência, 

torna-se imperativa a atuação do Estado no sentido de trazer tais indivíduos e grupos sociais 

para dentro do pacto social. A assistência jurídica integral e gratuita a tais pessoas, prestada 

pela Defensoria Pública, cumpre justamente esse papel255.  

Por meio da tutela e promoção dos direitos dos vulneráveis, a instituição defensorial 

proporciona um quadro comunitário de maior igualdade, especialmente em questões atinentes 

aos direitos fundamentais e à dignidade dos indivíduos e grupos sociais em situação de 

vulnerabilidade. Assegura aos mesmos, desse modo, o seu status político-jurídico de 

cidadão256.  

Vê-se, assim, que a assistência jurídica gratuita igualmente possui inegável dimensão 

político-democrática. 

 

2.6 REVISITANDO A CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS DE ACESSO À JUSTIÇA E À 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA NA TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Pelo exposto até aqui resta inegável a relevância político-democrática não só do 

processo judicial, mas também dos direitos de acesso à Justiça e à assistência jurídica gratuita 

no Estado Democrático de Direito. 

Nesse cenário, é de se questionar a verdadeira natureza desses últimos na teoria dos 

direitos fundamentais. Seria correto enquadrá-los no rol dos direitos políticos, de primeira 

dimensão, ou no elenco dos direitos sociais, ditos de segunda dimensão?  

De fato, como anteriormente apontado, o direito de acesso à Justiça só passou a ter 

uma concepção material no contexto da afirmação dos direitos sociais, no apogeu do Estado 

Social de Direito. Daí o seu enquadramento normalmente associado aos direitos sociais, haja 

vista a coincidência da sua consolidação com os direitos de segunda dimensão. 

                                                 
254 SADEK, Maria Tereza Aina. Acesso à justiça: porta de entrada para a inclusão social. Op. cit., 147. 
255 Em sentido semelhante, destacando o papel inclusivo da assistência jurídica gratuita: SMITH, Roger. Human 

rights and access to justice. Op. cit., p. 265-266. 
256 FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública, direitos fundamentais e ação civil pública. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 61. 
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Não obstante, é certo que a distinção entre os direitos da primeira e os da segunda 

dimensão é meramente gradual, nunca substancial257. Ademais, muitos direitos fundamentais 

não se encaixam em apenas uma das dimensões, motivo pelo qual nem sempre é possível 

estabelecer uma linha divisória estrita e precisa entre as categorias258. Por isso, muitas vezes a 

identificação de um direito fundamental como pertencente ao grupo dos direitos civis e 

políticos ou ao grupo dos direitos sociais é o resultado de uma decisão convencional, mais ou 

menos arbitrária259. 

Dessa forma, mais do que fechar uma classificação hermética, pretende-se aqui 

ressaltar a relevância político-democrática do acesso à Justiça e da assistência jurídica 

gratuita, especialmente em razão da acima destacada associação dos direitos de segunda 

dimensão à limitação da cláusula da “reserva do possível”. 

Nesse sentido, Alejandro M. Garro afirma que para as democracias modernas, “o 

acesso à Justiça é um direito fundamental, que pode ser caracterizado como um direito civil e 

político, por um lado, ou como um direito ‘social’ e ‘econômico’, por outro”260.  

Em termos semelhantes, porém focando-se no seu corolário, Roger Smith afirma que 

“o direito à assistência jurídica gratuita é um direito ‘híbrido’ no sentido de que impõe uma 

obrigação positiva de financiamento ao Estado, semelhante a um direito econômico, embora 

seja parte integrante do direito civil e político a um julgamento justo”261. 

Outros autores, todavia, enquadram o acesso à Justiça exclusivamente na primeira 

dimensão dos direitos fundamentais. Nessa linha, José Murilo de Carvalho classifica o acesso 

à Justiça como um direito civil262, ao passo que Víctor Abramovich e Christian Courtis o 

qualificam como um direito civil e político263. Sublinhe-se, outrossim, a existência de teorias 

na doutrina processual que afirmam ser o poder de agir em juízo – o acesso à justiça em 

sentido formal – um direito cívico264. 

                                                 
257 ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. 2. ed. 

Madrid: Editorial Trotta, 2004. (Colección Estructuras y Procesos), p. 24-25; CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Op. 

cit., p. 526. 
258 TAVARES, André Ramos. Op. cit., p. 353. 
259 ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Op. cit., p. 27.  
260 GARRO, Alejandro M. Op. cit., p. 308. 
261 SMITH, Roger. Human rights and access to justice. Op. cit., p. 261 [tradução livre]. No original: “The right to 

legal aid is a ‘hybrid’ right in the sense that it imposes a positive obligation of funding on the state, akin to an 

economic right, although it is an integral part of the civil and political right to a fair trial”. 
262 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Op. cit., p. 211-218. 
263 ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Op. cit., p. 23. 
264 Cf. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Cândido R. 

Dinamarco. Rio de Janeiro: Forense, 1984, v. I, p. 150; GRECO, Leonardo. A teoria da ação no processo civil. 

São Paulo: Dialética, 2003, p. 9-10. 
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Já Cleber Francisco Alves265 vai além, defendendo ser o acesso à Justiça – incluída 

especialmente a assistência jurídica gratuita para os necessitados – um direito 

primordialmente civil e não social. Integraria, pois, a primeira dimensão de direitos 

fundamentais por ser indispensável ao exercício pleno da prerrogativa fundamental da 

liberdade e do respeito à igualdade jurídica de todos os cidadãos. Isso porque, uma vez que o 

Estado assumiu o monopólio da jurisdição, passaria a ter a obrigação de assegurar as 

condições para a efetiva defesa dos direitos, com a garantia de paridade de armas, sob pena de 

favorecer a violação impune dos direitos dos carentes de recursos.  

Nesse sentido, destaca o autor, o direito à assistência jurídica gratuita “está 

diretamente ligado ao direito de participação (princípio democrático) e às exigências mínimas 

do Estado de Direito: a igualdade de todos perante a lei e, mais precisamente, a paridade de 

armas, de modo que nenhuma das partes fique em desvantagem em relação à outra”266. 

De fato, não basta assegurar o acesso à prestação jurisdicional eliminando-se as 

barreiras impostas à apresentação de uma demanda em juízo. Como nos demais 

procedimentos político-jurídicos do Estado Democrático de Direito, esse acesso deve ser de 

qualidade. Por conseguinte, é indispensável, outrossim, assegurar a igualdade entre as partes 

na relação processual, o que pressupõe a equivalência de forças entre elas267.  

Sem esse pressuposto não há como se falar em efetiva tutela dos direitos, nem em 

exercício da cidadania. Os direitos tornam-se ilusórios, verdadeiros privilégios268 de uma 

minoria. Por isso, a igualdade das partes no processo deve ser encarada como uma questão 

política e não como uma questão meramente processual269. 

Decerto, o equilíbrio entre os litigantes é rompido quando um deles encontra-se em 

situação de vulnerabilidade. Isso porque recaem sobre o mesmo especiais dificuldades para 

                                                 
265 ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e 

no Brasil. Op. cit., p. 38. Sobre o tema, cf. ainda: ALVES, Cleber Francisco. A natureza do direito à assistência 

jurídica: direito civil ou social? Possíveis implicações sob o princípio da vedação ao retrocesso. Op. cit., p. 131-

146. 
266 ALVES, Cleber Francisco. A natureza do direito à assistência jurídica: direito civil ou social? Possíveis 

implicações sob o princípio da vedação ao retrocesso. Op. cit., p. 146. 
267 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 15; PATERSON, Alan. Lawyers and the public good: 

democracy in action? Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012. (The Hamlyn lectures, 2010), p. 70; 
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. 7. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 250; ALVES, Cleber Francisco. Assistência jurídica integral da Defensoria 

Pública no novo Código de Processo Civil. Op. cit., p. 92. 
268 ALVES, Cleber Francisco. A natureza do direito à assistência jurídica: direito civil ou social? Possíveis 

implicações sob o princípio da vedação ao retrocesso. Op. cit., p. 135. 
269 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 432. 
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exercitar com plenitude os direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico perante o sistema 

de Justiça270. 

Indubitavelmente o processo só pode ser considerado justo e, pois, um devido 

processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal), se as partes dispõem das mesmas 

oportunidades e dos mesmos meios para dele participar e influir na decisão, isto é, se dispõem 

das mesmas armas271. Frise-se, que a igualdade das partes no processo constitui direito 

humano, previsto no art. 14.1, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 

internalizado no Brasil através do Decreto nº 592/92272. 

Destarte, a situação de vulnerabilidade da pessoa gera a necessidade de se empregar 

mecanismos que tendam a equilibrar essa desigualdade273. Nesse sentido, deve-se garantir que 

a pessoa em situação de vulnerabilidade receba assistência de profissional devidamente 

qualificado para prestar os serviços que supram de forma integral as suas necessidades 

jurídicas274. 

Por força do comando contido no art. 5º, LXXIV, CF/88, o Estado brasileiro assumiu 

esse dever, qualificando-o como um direito fundamental e conferindo à Defensoria Pública, 

de acordo com o art. 134, CF/88, a incumbência de prestar esse serviço de forma integral e 

gratuita, seja em âmbito judicial ou extrajudicial. Trata-se, em verdade, de corolário lógico do 

monopólio estatal da jurisdição275.  

De fato, a atividade de defesa dos vulneráveis concretiza autêntico mecanismo de 

proteção jurídica dos direitos fundamentais, garantindo a todos as mesmas oportunidades de 

obter a Justiça constitucionalmente prometida pelo Estado276. Conforme destacam Luiz 

Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, 

                                                 
270 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 250; ALVES, Cleber Francisco. Assistência jurídica integral 

da Defensoria Pública no novo Código de Processo Civil. Op. cit., p. 92; BARBOZA, Heloisa Helena. Op. cit., 

p. 116. 
271 LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit., p. 12; SAGÜÉS, Néstor Pedro. Op. cit., p. 762; SILVA, José Afonso da. 

Acesso à Justiça e cidadania. Op. cit., p. 156; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos 

fundamentais processuais. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. 

Op. cit., p. 761. 
272 ALVES, Cleber Francisco. A natureza do direito à assistência jurídica: direito civil ou social? Possíveis 

implicações sob o princípio da vedação ao retrocesso. Op. cit., p. 137-140. 
273 NOGUEIRA, Juan Martín; SCHAPIRO, Hernán I. Op. cit.,  p. 65. 
274 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 250; ALVES, Cleber Francisco. Assistência jurídica integral 

da Defensoria Pública no novo Código de Processo Civil. Op. cit., p. 92; BARBOZA, Heloisa Helena. Op. cit., 

p. 105. 
275 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito constitucional. Op. cit., p. 432; ALVES, Cleber Francisco. Justiça para 

todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Op. cit., p. 38.  
276 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. Op. 

cit., p. 333. 
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O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita é 

multifuncional. Entre outras funções, assume a de promover a igualdade, 

com o que se liga imediatamente ao intento constitucional de construir uma 

sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, da CF) e de reduzir as 

desigualdades sociais (art. 3º, III, in fine, da CF). Possibilita, ainda, um 

efetivo acesso à justiça mediante a organização de um processo justo que 

leve em consideração as reais diferenças sociais entre as partes. Nessa linha, 

assume as funções de prestação estatal e de não discriminação277. 
 

Com efeito, a assistência jurídica gratuita atende a verdadeiro interesse público – o 

que denota seu caráter também de direito difuso, típico da terceira dimensão dos direitos 

fundamentais. Isso porque, contribui para uma sociedade processualmente mais justa, uma 

sociedade em que a lei atinge o seu objetivo e é aplicada de forma legítima e igualitária, 

assegurando-se os direitos de defesa com os meios a ela inerentes278. Por conseguinte, 

promove a legitimidade dos sistemas político e jurídico279. Afinal, a mesma colabora para a 

máxima efetividade do texto constitucional e dos direitos inscritos no ordenamento. 

Frise-se que o desrespeito ao direito de uma pessoa repercute no direito de outras. Por 

isso, os danos gerados pela exclusão social transcendem o indivíduo e/ou grupo excluído. 

Logo, a assistência jurídica gratuita interessa a todos280, ricos e pobres, sobreintegrados e 

subintegrados. Nesse sentido, o Banco Mundial quando definiu uma política para o acesso à 

Justiça afirmou que: “melhorar, facilitar e expandir o acesso individual e coletivo ao direito e 

à justiça contribuem para o desenvolvimento econômico e social”281. 

Diante disso, percebe-se que o serviço de assistência jurídica gratuita prestado pela 

Defensoria Pública não se reveste da mesma natureza das demais funções de caráter 

assistencial prestadas pelo Estado. Não se trata, portanto, apenas de um dever de cunho 

social282, vez que possui inegável dimensão político-democrática. 

                                                 
277 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais processuais. Op. cit., p. 796-797. 
278 PATERSON, Alan. Op. cit., p. 69-70; TAVARES, André Ramos. Op. cit., p. 353. 
279 SMITH, Roger. Human rights and access to justice. Op. cit., p. 265. 
280 ROCHA, Amélia Soares da. Prefácio. Op. cit., p. 10. 
281 BANCO MUNDIAL. Access to justice for the poor. Disponível em: 

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTLAWJUSTINST/0,,contentMDK:20745998~m

enuPK:1990386~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:1974062,00.html>. Acesso em 24 fev. 2018 

[tradução livre]. No original: “Improving, facilitating and expanding individual and collective access to law and 

justice supports economic and social development”. 
282 ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e 

no Brasil. Op. cit., p. 260. Em sentido contrário, entendendo ser a assistência jurídica gratuita um direito 

fundamental social: WEIS, Carlos. Direitos humanos e Defensoria Pública. Op. cit., p. 5; LIMA, Frederico 

Rodrigues Viana de. Defensoria Pública. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 65-67; SARLET, Ingo 

Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 

constitucional. Op. cit., p. 185; CORGOSINHO, Gustavo. Defensoria Pública: princípios institucionais e 

regime jurídico. 2. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014, p. 46; SLAIBI FILHO, Nagib. A Constituição e a 

gratuidade da Justiça no CPC de 2015. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Defensoria Pública. Op. 

cit., p. 574; ALÔ, Bernard dos Reis. A ascensão institucional da Defensoria Pública e o necessário diálogo com 
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Corrobora esse pensamento a doutrina de J. J. Gomes Canotilho, que aduz que “aos 

direitos fundamentais não poderá hoje assinalar-se uma única dimensão (subjectiva) e apenas 

uma função (protecção da esfera livre e individual do cidadão). Atribui-se aos direitos 

fundamentais uma multifuncionalidade, para acentuar todas e cada uma das funções que as 

teorias dos direitos fundamentais captavam unilateralmente”283. 

A relevância político-democrática e o interesse público que recaem sobre os direitos 

de acesso à Justiça e assistência jurídica gratuita, pois, tornam patente essa sua 

multifuncionalidade. Logo, não devem ser adstritos hermeticamente à categoria dos direitos 

sociais. Apresentam, em verdade, uma multidimensionalidade, estando vinculados às diversas 

dimensões de direitos fundamentais. 

A necessidade de aplicação de recursos públicos para implantação e manutenção do 

serviço de assistência jurídica não afasta a conclusão acima. Em verdade todos os direitos têm 

custos. Mesmo os direitos típicos da primeira dimensão exigem um conjunto de medidas 

positivas por parte do Estado, que abrangem a alocação significativa de recursos materiais e 

humanos, apesar de caracterizarem-se como um não intervir284. 

Esse é o caso, por exemplo, do direito de propriedade e da liberdade de locomoção que 

demandam um aparato policial e de segurança pública para a sua garantia. O mesmo se dá 

ainda no direito ao voto, que implica considerável dispêndio para organização das eleições, 

inclusive para assegurar a participação de eleitores que residem nos mais distantes rincões do 

país. 

Logo, como afirma Cleber Francisco Alves a assistência jurídica gratuita, 

Trata-se, na verdade, de um dever estatal inerente ao próprio exercício da 

cidadania, que não pode ser afetado em razão de restrições referentes a 

prioridades orçamentárias. Assim, da mesma forma que o Estado não pode 

alegar falta de recursos orçamentários para justificar eventual abstenção do 

seu dever de garantir a segurança jurídica do cidadão, mediante o 

funcionamento de tribunais capazes de dizer o direito no caso em concreto e 

de decidir os conflitos, também a Constituição Brasileira estabelece – no 

mesmo patamar de importância, ou seja, de ‘essencialidade’ na precisa 

                                                                                                                                                         
pluralismo dos movimentos sociais. In: ABREU, Célia Barbosa; PEIXINHO, Manoel Messias; MADEIRA 

FILHO, Wilson (Coords). Diálogos sobre direitos humanos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, 

vol. III, p. 201-207; FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública na Constituição Federal. Op. cit., p. 166-

178. 
283 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 

2003, p. 1402. No mesmo sentido: TAVARES, André Ramos. Op. cit., p. 358-359.  
284 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty depends on taxes. New York: 

Norton, 1999; ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Op. cit., p. 23-24; LOPES, José Reinaldo de 
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dicção da norma constitucional – que não pode o Estado, invocando carência 

de recursos financeiros, deixar de criar e de manter em funcionamento um 

serviço efetivo de assistência judiciária capaz de representar em juízo as 

pessoas que não possam pagar um advogado, qualquer que seja a natureza da 

causa (cível ou criminal) e de prestar-lhes assistência jurídica integral. Isto é 

elementar285.  
 

Ciente dessa essencialidade, visando à expansão do serviço, o constituinte reformador 

promulgou a Emenda Constitucional nº 80/14, que acrescentou o art. 98 ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, estabelecendo que “no prazo de 8 (oito) 

anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em 

todas as unidades jurisdicionais” (§ 1º), sendo certo que durante o decurso desse prazo “a 

lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional” (§ 2º).  

Veja-se que o dispositivo constitucional não deu margem a qualquer exceção, nem 

abriu a possibilidade de imposição de limitações orçamentárias ao seu cumprimento efetivo. 

Ao revés, é direto e preciso, impondo uma obrigação clara e plenamente exigível ao 

administrador. 

  

                                                 
285 ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e 

no Brasil. Op. cit., p. 260. 
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3 DELINEAMENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Compreendidos minimamente os contornos do regime democrático, definidos os seus 

princípios regentes e apontada a relevância do acesso à Justiça e da assistência jurídica no 

mesmo, cabe agora direcionar o estudo para a instituição que é definida como expressão e 

instrumento daquele e responsável pela prestação do aludido serviço. Para tanto será objeto de 

análise a construção normativa da Defensoria Pública, desde sua origem até o estágio atual. 

Conforme destaca Bheron Rocha 

Com sua crescente importância no contexto social, a Defensoria Pública é 

palpitante exemplo de instituição que passou por reformas e mutações 

constitucionais, deixando para trás o papel inicialmente pensado de 

prestadora dos serviços de assistência judiciária, passando à garantidora do 

acesso à justiça, e, hodiernamente, para se tornar instrumento do regime 

democrático e promotora dos Direitos Humanos286. 
 

É justamente esse percurso que se pretende resgatar no presente capítulo. 

Destarte, considerando o escopo principal deste trabalho, inicialmente se fará um 

estudo do histórico da definição legal e constitucional da Defensoria Pública, com foco na sua 

afirmação como “expressão e instrumento do regime democrático”. Para tanto lançar-se-á 

mão não só da análise comparativa entre os textos legais e constitucionais, mas também de 

um resgate do processo legislativo que redundou nas redações aprovadas por meio da análise 

de documentos e dados coletados em entrevistas.  

Em seguida, será feita uma análise das recentes mudanças no perfil institucional da 

Defensoria Pública, que devem refletir essas mudanças na definição legal e constitucional da 

instituição, a partir de fontes doutrinárias e jurisprudenciais. 

Com essa finalidade, será objeto de estudo primeiramente a mudança legislativa e 

doutrinária do significado dado aos termos “insuficiência de recursos” e “necessitados” – 

presentes no texto constitucional, respectivamente, nos arts. 5º, LXXIV e 134, caput – e o 

paralelo que tal movimento representou nas funções institucionais da Defensoria Pública. Por 

fim, examinar-se-á em separado a atribuição de “promoção dos direitos humanos”, 

expressamente incluída no conceito dado à instituição, tendo em vista o forte reflexo que 

impõe na construção do seu perfil. 

 

                                                 
286 ROCHA, Bheron. O histórico do arcabouço normativo da Defensoria Pública: da assistência judiciária à 

assistência defensorial internacional. In: ANTUNES, Maria João; SANTOS, Claudia Cruz; AMARAL, Cláudio 

do Prado (Coords.). Os novos atores da justiça penal. Coimbra: Almedina, 2016, p. 266. 



60 

 

3.1 O HISTÓRICO DAS DEFINIÇÕES LEGAL E CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA 

PÚBLICA E SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS LEGISLATIVOS 

 

Como já destacado na introdução, o presente trabalho visa a propor um sentido 

jurídico-instrumental para a definição da Defensoria Pública como expressão e instrumento do 

regime democrático constante do art. 134, caput, da Constituição Federal de 1988, com 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 80/14. Apontou-se, outrossim, que o referido 

dispositivo constitucionalizou o texto do art. 1º da Lei Complementar nº 80/94, cuja redação 

fora dada pela Lei Complementar nº 132/09. 

Frisou-se ainda que as redações originais das Constituições dos Estados de Goiás e do 

Rio de Janeiro, ambas promulgadas em 05 de outubro de 1989, igualmente definiam a 

Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático.  

Nessa trilha, neste item far-se-á um resgate do processo legislativo de 06 (seis) 

diplomas legais considerados marcos para a definição legal e constitucional atual da 

Defensoria Pública: Constituição Federal de 1988; Constituição do Estado do Rio de Janeiro 

de 1989; Constituição do Estado de Goiás de 1989; Lei Complementar nº 80/94; Lei 

Complementar nº 132/09 e Emenda Constitucional nº 80/14. Apesar de serem apontados 

eventualmente outros pontos relativos à tramitação dos mesmos, o foco será como cada um 

deles define a Defensoria Pública. 

Antes, porém, realizar-se-á um breve exame das Constituições Federais de 1934, 1946, 

1967 e da Emenda Constitucional nº 01/69. A despeito de não tratarem da Defensoria Pública, 

seu estudo é relevante para a melhor compreensão do cenário constitucional sobre o tema 

quando da elaboração da Constituição Federal de 1988, primeiro dos marcos acima 

apontados. 

Esclareça-se, ainda, que a despeito de sua importância ímpar para a história da 

Defensoria Pública, não serão objeto de estudo neste item as Emendas Constitucionais nos 

45/04, 69/12 e 74/13, que conferiram autonomia funcional, administrativa e financeira à 

instituição. Isso porque, tais diplomas não promoveram qualquer alteração no conceito 

constitucional da instituição, mantendo incólume a redação do caput do art. 134, CF/88. 
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3.1.1 Antecedentes: da Constituição Federal de 1934 à EC nº 01/69 

 

A história constitucional da Defensoria Púbica remonta à previsão trazida pela 

Constituição Federal de 1934 do dever da União e dos Estados de prestar assistência judiciária 

aos necessitados, prevendo para tal fim a criação de “órgãos especiais” (art. 113, 32287). Os 

textos de 1824 e 1891 foram totalmente silentes sobre o ponto. 

A despeito do avanço que o cumprimento desse comando representaria para a 

promoção do acesso à justiça, a Constituição Federal seguinte, de 1937, outorgada pelo 

governo de Getúlio Vargas, em claro retrocesso, não fez qualquer menção ao direito à 

assistência judiciária. 

Já a Constituição de 1946 resgata o princípio trazido na CF/34, sem, porém, prever a 

criação de um “órgão especial” para essa incumbência, remetendo a sua regulamentação para 

a forma da lei (art. 141, §35288). Essa adveio por meio da Lei nº 1.060/50, que reconhece a 

assistência judiciária como dever do Estado e regulamenta também a concessão da gratuidade 

de justiça, tendo sua essência permanecido em vigor até o advento do Código de Processo 

Civil de 2015. 

A previsão da CF/1946 e da Lei nº 1.060/50 levaram muitos Estados a editarem leis 

criando serviços públicos de assistência judiciária onde ainda não existiam, ou adaptando-os 

às novas regras em âmbito federal289. Nesse contexto é que foram criados os 06 (seis) 

primeiros cargos isolados de defensor público, de provimento efetivo, no âmbito da 

Procuradoria Geral de Justiça, pela da Lei nº 2.188/54 do antigo Estado do Rio de Janeiro, 

antes de sua fusão com o Estado da Guanabara. Trata-se da lei que lançou as bases do que 

futuramente viria a ser a atual instituição da Defensoria Pública290. 

A Constituição de 1967 (art. 150, §32291) e a Emenda Constitucional nº 01/69 (art. 

153, §32292), mantiveram a mesma lógica da CF/1946 de remeter a regulamentação desse 

                                                 
287 “32) A União e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando, para esse efeito, 

órgãos especiais assegurando, a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos”. 
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289 ROCHA, Jorge Luís. História da Defensoria Pública e da Associação dos Defensores Públicos do Estado 

do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 5; ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! 

Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Op. cit., p. 246; CAOVILLA, Maria 

Aparecida Lucca. Op. cit., p. 68. 
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no Brasil. Op. cit., p. 246; SOUSA, José Augusto Garcia de. A Defensoria Pública e o Código de Processo Civil 
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Augusto Garcia de (Coord.). Defensoria Pública. Op. cit., p. 473. 
291 “§32 - Será concedida assistência judiciária aos necessitados, na forma da lei”. 
292 “§32. Será concedida assistência jurídica aos necessitados, na forma da lei”. 
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direito para a lei. Todavia, além de não preverem a criação de um órgão específico para a 

prestação do serviço, retiraram a menção a “Poder Público” constante do art. 141, §35 da 

CF/1946. A EC nº 01/69, porém, teve o mérito de substituir a antiga expressão “assistência 

judiciária” por “assistência jurídica”, denotando que tal direito abrange o âmbito judicial e 

extrajudicial. 

 

3.1.2 A Constituição Federal de 1988 

 

Com a transição democrática, instalou-se em, 01 de fevereiro de 1987, a Assembleia 

Nacional Constituinte, que veio a promulgar a nova Constituição Federal em 05 de outubro de 

1988.  Esse fato gerou intensa movimentação no país, com debates sobre como deveria ser o 

seu texto e forte lobby junto aos parlamentares constituintes dos membros das mais diversas 

carreiras, instituições e grupos de interesse da sociedade, o que fez da Assembleia Nacional 

Constituinte “uma apoteose cívica, marcada, todavia, por interesses e paixões293. 

Como destacam Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, 

a participação popular foi uma constante durante os trabalhos da constituinte 

e se deu também pela presença física nas dependências do Congresso. 

Estima-se que – afora parlamentares e servidores do legislativo – cerca de 10 

mil pessoas transitavam em média, diariamente, pelo Congresso Nacional, 

representando os mais variados grupos sociais: trabalhadores e empresários, 

estudantes, aposentados, servidores públicos, índios, sem-terra, donas de 

casa etc.294. 
 

Com a Defensoria Pública não foi diferente. A do Estado do Rio de Janeiro – que na 

época era reconhecidamente a que estava melhor estruturada no país – designou o defensor 

público João Simões Vagos Filho, hoje aposentado, para acompanhar de perto os trabalhos 

em Brasília. O mesmo teve a companhia, entre outros, do também defensor público 

fluminense, Roberto Vitagliano, atualmente aposentado, à época presidente da Associação dos 

Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro – ADPERJ, e da defensora pública sul-

mato-grossense Suely Pletz Neder, à época presidente da Federação Nacional das Associações 

de Defensores Públicos – FENADEP, atual Associação Nacional dos Defensores Públicos – 

ANADEP. O objetivo dessa atuação era a consagração na Constituição Federal do modelo 

                                                 
293 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades 

da Constituição brasileira. Op. cit., p. 41. 
294 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos 

de trabalho. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 165-166. 



63 

 

público de assistência jurídica (salaried staff model295), positivando a Defensoria Pública 

como instituição do Estado encarregada de prestar esse serviço296.  

Ocorre que além de terem a responsabilidade de demonstrar aos membros da 

Assembleia Nacional Constituinte que esse modelo era o que melhor atendia ao interesse 

público, o grupo também enfrentou diversos entraves: a escassez de recursos para custear a 

viagem; o número reduzido de membros da delegação comparado às de outras carreiras 

jurídicas; o fato de ser uma instituição que ainda não tinha um caráter nacional, visto que 

presente somente em alguns Estados da federação, o que a tornava pouco conhecida entre os 

parlamentares; e o lobby contrário de outras instituições do sistema de Justiça. Tais obstáculos 

resultaram na concessão de um espaço limitado para a influência297. 

Sobre a questão Roberto Vitagliano afirmou:  

em Brasília, por exemplo, apesar do Estado do Rio de Janeiro ter uma 

Defensoria Pública já à época robusta, a nível nacional a Defensoria Pública 

não existia. Então você enfrentava, por exemplo, o Ministério Público lá 

com imóvel alugado, permanentemente 50 (cinquenta), 60 (sessenta) 

membros do Ministério Público atuando lá em favor do lobby da instituição 

– legítimo evidentemente. Delegados de polícia, tinha 180 (cento e oitenta) 

no Brasil todo. E lá tínhamos 4 (quatro) ou 5 (cinco) defensores públicos: eu, 

João Simões, essa turma toda que ia com a gente para lá. E isso, 

naturalmente nos fazia..., a dificuldade era muito grande. Existia muita 

resistência. A própria parcela da OAB também não nos via com muita 

simpatia. [...] 

Naquele momento, na Assembleia Nacional Constituinte, nós éramos 

grãozinhos de areia, muito pouca gente... O lobby da polícia era Polícia 

Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Magistratura, fiscais, eles tinham 

imóveis alugados. A nossa viagem a gente pagava com o nosso cartão de 

crédito e esperava depois a associação recolher o dinheiro para nos devolver, 

às vezes 3 (três) meses, 4 (quatro) meses depois. Ficávamos em hotéis lá 

mais modestos. [...] 

Nós não tínhamos uma massa..., às vezes a gente chegava lá no meio de... 30 

(trinta) delegados e você tinha dois, três defensores públicos, um... dois do 

Rio – nós íamos sempre dois, três –, um lá do Ceará, um de Pernambuco, um 

da Bahia. Então, a nossa força na Constituinte foi mais em função da 
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cit., p. 3-13. 
296 ROCHA, Jorge Luís. Op. cit., p. 156-158; ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência 

jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Op. cit., p. 246; SOUZA, André Luiz de Felice. 

Entrevista com André Luiz de Felice Souza (com participação de Luiz Paulo Vieira de Carvalho) [30 out. 2017]. 

Entrevistador: Pedro González. Rio de Janeiro, 2017. 03 arquivos .wav (74 min.). A entrevista na íntegra 

encontra-se transcrita no Apêndice A deste trabalho; VITAGLIANO, Roberto. Entrevista com Roberto 

Vitagliano. [01 nov. 2017]. Entrevistador: Pedro González. Rio de Janeiro, 2017. 01 arquivo .wav (33 min.). A 

entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B deste trabalho. 
297 ROCHA, Jorge Luís. Op. cit., p. 158-161; SOUZA, André Luiz de Felice. Op. cit; VITAGLIANO, Roberto. 

Op. cit. 
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importância, vamos dizer, material, da Defensoria Pública, a sensibilidade no 

caso dos constituintes, do que propriamente meios, gente, número de 

pessoas, para conseguir colocar na Constituinte298. 
 

De fato, apesar das dificuldades, o trabalho foi exitoso, resultando na consagração da 

assistência jurídica – e não judiciária – como direito fundamental e dever do Estado no art. 5º, 

LXXIV299. Outrossim, a Defensoria Pública pela primeira vez ingressou no texto 

constitucional, sendo expressamente apontada como a instituição responsável pela prestação 

daquele serviço. Ademais, restou consagrada como função essencial à justiça, compondo um 

quarto complexo orgânico separado da divisão tradicional dos três Poderes da República300. 

Sem dúvida a positivação constitucional foi o primeiro grande marco da definição 

institucional em nível nacional301.  

Cumpre frisar, não obstante, que a regulamentação da Defensoria Pública no texto 

original da Constituição Federal de 1988 é bastante tímida, reflexo dos obstáculos acima 

apontados quando da sua elaboração. Além do mencionado art. 5º, LXXIV, sua moldura 

institucional é dada tão somente pelo art. 134302. O seu caput define a mesma, cuja redação 

original dizia: “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV”. 

Veja-se que esse conceito é bem mais conciso do que atual, após o advento da Emenda 

Constitucional nº 80/14. Nela não há qualquer referência à concepção de ser a Defensoria 

Pública expressão e instrumento do regime democrático. 

  

                                                 
298 VITAGLIANO, Roberto. Op. cit. 
299 “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. 
300 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. As funções essenciais à Justiça na Constituição de 1988. Op. cit., p. 

30-31; ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 

2. ed. Op. cit., p. 65; MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. Op. cit., p. 611. 
301 SOUSA, José Augusto Garcia de. A Defensoria Pública e o Código de Processo Civil de 2015: novos 

caminhos – e responsabilidades – para uma instituição enfim essencial. Op. cit., p. 473. 
302 SOUSA, José Augusto Garcia de. O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda 

faz sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da 

instituição? Op. cit., p. 178. Em sentido semelhante: ROCHA, Bheron. O histórico do arcabouço normativo da 

Defensoria Pública: da assistência judiciária à assistência defensorial internacional. Op. cit., p. 280; OLIVEIRA, 

Alfredo Emanuel Farias de. O que é Defensoria Pública? Qual é a sua identidade? Concepções tangenciais da 

hermenêutica fenomenológica. In: CASAS MAIA, Maurilio (Org.). Op. cit., p. 21. 
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3.1.3 As Constituições do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de Goiás de 1989 

 

Promulgada a Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 11 do ADCT, as 

Assembleias Legislativas, com poderes constituintes, deveriam no prazo de 01 (um) ano 

elaborar as Constituições dos respectivos Estados. 

Como destacado na introdução, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a 

Constituição do Estado de Goiás, ambas aprovadas em 05 de outubro de 1989, ao tratarem da 

Defensoria Pública a definiram como expressão e instrumento do regime democrático, sendo, 

pois, os primeiros textos legislativos nesse sentido. 

O art. 176 da CE-RJ dispunha: “Art. 176. A Defensoria Pública é instituição essencial 

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica integral e gratuita, a postulação e a 

defesa, em todos os graus e instâncias, judicial e extrajudicialmente, dos direitos e interesses 

individuais e coletivos dos necessitados, na forma da lei”. 

Em sentido semelhante era o art. 120 da CE-GO em sua redação originária: “Art. 120. 

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe, 

como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica integral e gratuita, a postulação e a defesa em todos os graus e instâncias judiciais e 

extrajudiciais, dos direitos, interesses e garantias individuais e coletivos dos necessitados, na 

forma da lei” 

O art. 120 da Constituição do Estado de Goiás, porém, teve a sua redação alterada pela 

EC-GO nº 46/2010, retirando-se tal menção quando da reforma para tratar da autonomia da 

instituição303. Por sua vez, o art. 176 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não sofreu 

qualquer mudança de redação desde a sua promulgação. Fora tão somente renumerado pela 

EC-RJ nº 04/91, passando atualmente a ser o art. 179.  

Destarte, o dispositivo constitucional fluminense é a norma mais antiga em vigor a 

definir a Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático. Tal fato 

torna interesse de pesquisa descortinar o processo legislativo que resultou na adoção da 

referida redação. 

                                                 
303 “Art. 120. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados, na forma das leis complementares estadual e federal, a que se refere o parágrafo único do art. 134 

da Constituição da República”. (Redação dada pela Emenda Constitucional-GO nº 46/2010). 
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Com essa finalidade empreendeu-se buscas na Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro – ALERJ visando a obtenção dos anais de discussão da Assembleia Estadual 

Constituinte ocorrida entre os anos de 1988 e 1989. As diligências realizadas, todavia, não 

lograram êxito. Isso porque, segundo informação obtida junto a ALERJ, o departamento que 

era responsável pela guarda dos anais fora extinto, não tendo enviado os respectivos 

documentos para o setor que o sucedeu. Também não fora possível constatar a existência e 

disponibilidade de um processo administrativo que teria documentado as etapas de elaboração 

da Constituição Estadual.  

Há tão somente registros nos respectivos Diários Oficiais, que estão disponíveis na 

biblioteca da ALERJ, nos quais constam as transcrições dos debates. Contundo, as 

publicações não estão organizadas, tendo sido publicadas diariamente juntamente com todos 

os trabalhos desempenhados à época pela Assembleia Legislativa, que funcionou 

paralelamente à Assembleia Estadual Constituinte. Portanto, o resgate das discussões exigiria 

análise e busca minuciosa nos Diários Oficiais publicados ao longo dos 10 (dez) meses de 

funcionamento da Assembleia Estadual Constituinte para selecionar as publicações contendo 

as discussões de interesse da pesquisa. Contudo, o prazo para a conclusão deste trabalho e a 

necessidade de uma equipe de apoio para permitir tal exame inviabilizaram a sua realização. 

Não obstante, entrevistas realizadas com defensores públicos que à época exerciam 

funções de chefia na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, na Associação dos 

Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro – ADPERJ e/ou tenham atuado perante a 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ quando da elaboração da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro nos anos de 1988 e 1989 permitiram descortinar 

detalhes desse processo. A íntegra dessas entrevistas segue transcrita nos Apêndices A, B e C 

deste trabalho. 

Por ser a mais antiga do país – cuja origem remonta à citada Lei nº 2.188/54 do antigo 

Estado do Rio de Janeiro304 – e ter com grande capilaridade no território do Estado, a 

Defensoria Pública fluminense era bem conhecida dos deputados estaduais constituintes, ao 

contrário do que ocorreu em Brasília durante a Assembleia Nacional Constituinte305.  

                                                 
304 Para um resgate da história da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, conferir as entrevistas 

constantes dos Apêndice A e B deste trabalho, SOUZA, André Luiz de Felice. Op. cit. e VITAGLIANO, 

Roberto. Op. cit., bem como a obra: ROCHA, Jorge Luís. Op. cit., p. 1-112. 
305 Nesse sentido: SOUZA, André Luiz de Felice. Op. cit.; VITAGLIANO, Roberto. Op. cit.; ÁVILA JÚNIOR, 

Josias. Entrevista com Josias Ávila Júnior. [08 nov. 2017]. Entrevistador: Pedro González. São Gonçalo, 2017. 

01 arquivo .wav (13 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice C deste trabalho. 
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Igualmente importante fora o espaço concedido pelo presidente da Comissão 

Constitucional, responsável pela elaboração do anteprojeto de Constituição Estadual, Josias 

Ávila Júnior, que à época era deputado estadual e defensor público, falecido em 14 de março 

de 2018, 05 (cinco) meses após a realização da entrevista transcrita no Apêndice C. Este 

convidou representantes das várias entidades e classes da Administração Pública para 

colaborar com a elaboração do anteprojeto. Assim, participaram representantes dos servidores 

públicos, da magistratura, do Ministério Público, da OAB e da Defensoria Pública. Os 

representantes da instituição defensorial foram os defensores públicos Roberto Vitagliano e 

João Simões Vagos Filho306. 

Digna de nota ainda é a realização da primeira audiência pública promovida pela 

Subcomissão de Organização dos Poderes da Assembleia Estadual Constituinte. Nela os 

deputados que a compunham sabatinaram por aproximadamente duas horas o então 

Procurador-Geral da Defensoria Pública Técio Lins e Silva307, debatendo importantes 

aspectos da instituição. 

Além de um poder de influência maior, a Defensoria Pública se beneficiou dos 

avanços e do passo inicial dado na Constituição Federal. Com o modelo já consagrado em 

nível federal, a elaboração da CE-RJ mostrou-se uma oportunidade para tratar de pontos em 

que não fora possível avançar na Assembleia Nacional Constituinte. “Era uma semente que 

estava caindo em solo fértil”308. 

 Visava-se, inclusive, a no futuro poder replicar no âmbito federal as eventuais 

conquistas que viessem a ser conseguidas junto ao constituinte estadual309. Isso de fato 

ocorreu posteriormente com várias disposições da CE-RJ, à exemplo dos princípios 

institucionais (art. 176 §1º, atual art. 179, §2º), da garantia de inamovibilidade (art. 179, III, 

atual art. 181, III) e do poder de requisição (art. 179, IV, atual art. 181, IV). 

Uma dessas previsões que depois fora transplantada para a legislação federal foi 

justamente a redação do artigo que define a instituição, acima transcrito, que afirma ser a 

Defensoria Pública “expressão e instrumento do regime democrático”. André Luiz de Felice 

Souza310 e Roberto Vitagliano311 foram categóricos em afirmar que a redação que restou 

                                                 
306 VITAGLIANO, Roberto. Op. cit.; ÁVILA JÚNIOR, Josias. Op. cit. 
307 ROCHA, Jorge Luís. Op. cit., p. 92; SOUZA, André Luiz de Felice. Op. cit. A transcrição do inteiro teor 

dessa audiência pública está disponível em: EXPOSIÇÃO do Procurador-Geral da Defensoria Pública na 

Assembléia Legislativa. Revista de Direito da Defensoria Pública, Rio de Janeiro, a. 2, n. 3, p. 13-45, nov. 

1989. 
308 VITAGLIANO, Roberto. Op. cit. 
309 SOUZA, André Luiz de Felice. Op. cit.; VITAGLIANO, Roberto. Op. cit. 
310 SOUZA, André Luiz de Felice. Op. cit. 
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aprovada fora proposta pelo defensor público João Simões Vagos Filho. Ademais, o mesmo 

teria tentado a sua aprovação ainda na Assembleia Nacional Constituinte312, todavia, 

considerando as barreiras acima apontadas, não teve sucesso naquela ocasião. 

As atuais condições de saúde do mesmo, infelizmente, não permitiram que fosse 

realizada entrevista com João Simões Vagos Filho a fim de ratificar essa informação e revelar 

a mens legislatoris, sendo certo que os entrevistados destacaram que não houve um debate 

interno na categoria para a discussão da redação. 

Não obstante, André Luiz de Felice Souza e Roberto Vitagliano, personagens que 

também atuaram fortemente nesse processo legislativo, deram as suas versões para o que se 

pretendia com a conceituação da Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime 

democrático. Para André Luiz de Felice: 

[...] esse conceito da Defensoria Pública como expressão e instrumento do 

regime democrático é uma redação dele, João Simões, isso eu posso falar... 

Eu sou testemunha disso. Eu me lembro dele explicando porque isso. Porque 

ele achava que a Defensoria Pública era tão grande que não era apenas 

instrumento, era muito mais que isso, era uma expressão da própria 

democracia. [...]  

Enfim, eu me lembro disso, que o João Simões queria dar um conceito mais 

grandioso, sobretudo em função do que estava escrito na própria 

Constituição – na Constituição anterior –, na nossa lei, e na própria 

Constituição da República. Então ele conseguiu fazer aqui, não só do ponto 

de vista dessa conceituação que ficou um pouco mais alargada. [...]  

Eu me lembro que ele foi um ardoroso defensor desse conceito, uma coisa 

mais forte..., que estava mais de acordo com a importância da instituição. 

Não era um mero instrumento, mas era também uma expressão da própria 

democracia. 

[...] partiu do João Simões a redação inteira, ele compôs, isso foi ele quem 

escreveu. Daí que ele dizia que: “na Constituição Federal tinha uma das 

mãos dele e na Constituição Estadual tinham as duas mãos dele”313. 
 

Por sua vez, segundo Roberto Vitagliano: 

A Constituição veio muito avançada, a redação que trata da Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro é do João Simões, totalmente dele. [...] 

A questão de regime democrático ele que colocou. E ficou essa redação que 

serviu eu acho de exemplo para as outras Defensorias Públicas e até 

influenciou a própria legislação federal e a própria Constituição brasileira 

depois. [...] 

A Constituição de 1988 [...] veio determinada a que fosse cumprida nas leis 

infraconstitucionais e nas instituições estatais.  A Defensoria Pública [...] 

basicamente defende os direitos individuais dos desfavorecidos, essa é a 

função dela. E [...] a maneira de se efetivar a democracia é tentando nivelar 

através de instrumentos jurídicos essa desigualdade. O que se queria é que 

no Estado, o sujeito que não tenha dinheiro para pagar um advogado, tenha 

                                                                                                                                                         
311 VITAGLIANO, Roberto. Op. cit. 
312 VITAGLIANO, Roberto. Op. cit. 
313 SOUZA, André Luiz de Felice. Op. cit. 
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condições de estar em juízo em pé de igualdade, com paridade de armas, 

como os processualistas falam, com aquele que tivesse condições de 

contratar o melhor advogado do país. Isso é uma concretização, sem dúvida, 

do que a gente imagina que seja a democracia. Então, ela é realmente um 

instrumento efetivo de democratização. Essa foi a mensagem posta nessa 

redação, segundo a minha opinião314. 
 

Vê-se, dessa forma, que na origem, o conceito em questão aparentemente possuía um 

sentido majoritariamente político-simbólico, de afirmação da própria instituição. 

Quanto ao Estado de Goiás, a despeito de tão significativa definição para a instituição 

defensorial em sua Constituição, lamentavelmente foi um dos últimos Estados da federação a 

instituir e estruturar a sua Defensoria Pública. Essa só foi legalmente instituída no ano de 

2005, através da LC-GO nº 51, de 19 de abril de 2005. Seu primeiro Defensor Público- Geral, 

ainda estranho aos quadros da instituição, foi nomeado apenas em 2011. Somente no ano de 

2015 foram empossados os primeiros defensores públicos concursados315. 

Nessas circunstâncias, revela-se improvável que a afirmação da Defensoria Pública 

“como expressão e instrumento do regime democrático” tenha sido gestada naquele Estado, 

apesar de sua Constituição ter sido aprovada no mesmo dia que a do Estado do Rio de Janeiro. 

Reforça-se, assim, as informações trazidas pelos entrevistados quanto a autoria da 

redação. A hipótese mais plausível é que o texto goiano tenha decorrido de eventual contato 

de seus redatores com a proposta de João Simões Vagos Filho durante a Assembleia Nacional 

Constituinte, ou mesmo durante a elaboração da Constituição Estadual. 

 

3.1.4 A Lei Complementar nº 80/94 

 

Concluída a etapa constitucional, era preciso aprovar a Lei Orgânica Nacional da 

Defensoria Pública para regulamentar a instituição e a carreira dos defensores públicos, em 

cumprimento ao mandamento contido no art. 134, parágrafo único (atual art. 134, §1º), da 

CF/88. A mesma adveio com a promulgação da Lei Complementar nº 80/94 – LONDP.  

Apesar de encontrar uma instituição mais estruturada do que em 1987-1988, o projeto 

de lei teve uma tramitação longa e difícil316. O primeiro projeto, elaborado com a participação 

                                                 
314 VITAGLIANO, Roberto. Op. cit. 
315 GONÇALVES, Gabriella Vieira Oliveira; BRITO, Lany Cristina Silva; FILGUEIRA, Yasmin von Glehn 

Santos (Orgs.). IV diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de 

Reforma do Judiciário, 2015; DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. A Defensoria. Disponível 

em: <www.defensoriapublica.go.gov.br/depego/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid= 

104>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
316 ROCHA, Jorge Luís. Op. cit., p. 165-167; ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência 

jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Op. cit., p. 258-259; SOUSA, José Augusto Garcia 
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de defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro, fora enviado para o Congresso Nacional 

ainda no governo de José Sarney, em 1989. Todavia, ao assumir a Presidência, Fernando 

Collor de Mello o retira para novos estudos. Esse é sucedido por Itamar Franco, que nomeou 

como Ministro da Justiça o senador Maurício Corrêa. O mesmo assume compromisso com os 

defensores públicos no sentido de dar andamento aos trabalhos que já se arrastavam desde 

1990. Assim, em fevereiro de 1993 é enviado novo projeto de lei ao Congresso Nacional pelo 

Poder Executivo, através da Mensagem nº 034/93.  

Durante sua tramitação, é apresentado um substitutivo pelo deputado Sigmaringa 

Seixas, que contou com a colaboração do defensor público André Luiz de Felice Souza, na 

condição de presidente da Federação Nacional das Associações dos Defensores Públicos – 

FENADEP. Uma vez aceito o substitutivo, esse fora o projeto que passou a tramitar. 

Enfrentou, porém, forte resistência de alguns deputados e senadores influenciados por lobby 

contrário, advindo principalmente do Ministério Público. Uma vez aprovado no Congresso 

Nacional em dezembro de 1993, o projeto ainda sofreu 27 (vinte e sete) vetos no ano seguinte 

pelo presidente Itamar Franco, com base em parecer da Procuradoria-Geral da República, 

antes de sua promulgação como LC nº 80/94317. 

O resultado foi aquém das expectativas, todavia, revelou-se fundamental por criar um 

arcabouço normativo nacional para a Defensoria Pública, permitindo a sua estruturação nos 

diversos Estados a partir das suas bases318. 

A definição da instituição veio logo no art. 1º da LC nº 80/94, cuja redação original 

dizia: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos 

necessitados, assim considerados na forma da lei”. 

Veja-se que a redação aprovada é bem mais sucinta do que a que já constava no art. 

179 da CE-RJ e no art. 120 da CE-GO. Ademais, não traz a afirmativa de que a Defensoria 

                                                                                                                                                         
de. A Defensoria Pública e o Código de Processo Civil de 2015: novos caminhos – e responsabilidades – para 

uma instituição enfim essencial. Op. cit., p. 477; SOUZA, André Luiz de Felice. Op. cit. 
317 SOUZA, André Luiz de Felice. Op. cit.; CASTRO, André Luís Machado de. Entrevista com André Luís 

Machado de Castro. [22 jan. 2018]. Entrevistador: Pedro González. Rio de Janeiro, 2018. 02 arquivos .wav (35 

min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice D deste trabalho; BRASIL. Câmara dos 

Deputados. Projeto de Lei Complementar 145/1993. Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal 

e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências. 

Disponível em: <www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=234046>. Acesso em: 

05 jan. 2018; BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei Complementar PLC 237/1993. Organiza a Defensoria 

Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos 

Estados, e dá outras providências. Disponível em: <www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/23465>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
318 ROCHA, Jorge Luís. Op. cit., p. 168-169; SOUZA, André Luiz de Felice. Op. cit.; CASTRO, André Luís 

Machado de. Op. cit. 
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Pública é expressão e instrumento do regime democrático. Com efeito, naquele momento se 

entendeu que sendo uma lei complementar à Constituição Federal, não se deveria distanciar 

desse paradigma319. Por consequência, o seu conceito na LC nº 80/94 restou muito próxima da 

contida na Constituição Federal àquela altura. 

 

3.1.5 A Lei Complementar nº 132/09 

 

O advento da Emenda Constitucional nº 45, de 2014, abriu a oportunidade para a 

desejada reforma da LC nº 80/94. Isso porque, concluída a etapa constitucional da Reforma 

do Judiciário, deu-se início à sua etapa infraconstitucional, visando a aprofundar e 

regulamentar a EC nº 45/04320. 

Assim, com fito de adaptar a Lei Complementar nº 80/94 à nova realidade normativa 

advinda da concessão da autonomia na Constituição Federal, somada à sua defasagem frente à 

prática cotidiana defensorial, iniciou-se o processo legislativo que redundou na aprovação da 

Lei Complementar nº 132/09. Esse diploma, como se verá, promoveu profunda reforma na 

LONDP, traçando um novo perfil para a Defensoria Pública, modernizando e democratizando 

a sua gestão e ampliando sobremaneira as suas funções institucionais. Neste item focar-se tão 

somente na definição dada à instituição pela mesma, sendo as demais alterações objeto de 

análise supra. 

Pois bem, a Lei Complementar nº 132/09 alterou a redação do art. 1º da LC nº 80/94, 

passando a definir a instituição da seguinte forma: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na 

forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009)”. 

Essa é a redação atualmente em vigor do art. 1º da LC nº 80/94, sendo, pois, a primeira 

norma nacional a definir a Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime 

democrático. 

                                                 
319 SOUZA, André Luiz de Felice. Op. cit. 
320 CASTRO, André Luís Machado de. Op. cit.; DE VITTO, Renato Campos Pinto. Entrevista com Renato 

Campos Pinto de Vitto. [29 jan. 2018]. Entrevistador: Pedro González. Brasília-Rio de Janeiro, 2018. 02 

arquivos .wav (44 min.). A entrevista encontra-se parcialmente transcrita no Apêndice D deste trabalho. 
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A LC nº 132/09 adveio de projeto do Poder Executivo, gestado no Ministério da 

Justiça, especificamente na extinta Secretaria de Reforma do Judiciário. Em todas as suas 

etapas houve intensa mobilização dos defensores públicos de todo o país321. A análise dos 

documentos da sua tramitação na Câmara dos Deputados322 e no Senado Federal323 revelaram 

que o projeto de lei também fora amplamente discutido pelos parlamentares, especialmente da 

Câmara dos Deputados.  

O projeto de lei complementar foi encaminhado, em março de 2007, pelo presidente 

da República Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da MSC 139/2007, para a Câmara dos 

Deputados. Naquela Casa Legislativa fora apresentado um substitutivo na Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público, rejeitado pelos seus membros. Já na Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC fora aprovado outro substitutivo, da lavra do 

Deputado Mauro Benevides, com a apresentação de 04 (quatro) votos rejeitados em separado. 

No plenário da Câmara dos Deputados, cujas galerias estavam cheias de defensores 

públicos de todo o país, o projeto de lei fora alvo de muita polêmica e acalorados debates. 

Depois de uma sessão tensa que se estendeu por várias horas, foi aprovada por grande maioria 

uma emenda substitutiva global – abrangendo, pois, todo o projeto de lei –, cuja redação fora 

escrita no decorrer da própria sessão plenária durante os debates324. 

Apesar disso, o art. 1º – que afirma a Defensoria Pública como expressão e 

instrumento do regime democrático – não foi objeto de qualquer polêmica ou consideração 

relevante sobre a sua redação nessa fase, nem mesmo nos relatórios das Comissões. Desse 

modo, a sua redação final aprovada naquela Casa é exatamente a mesma apresentada no 

projeto de lei do Poder Executivo325. 

                                                 
321 CASTRO, André Luís Machado de. Op. cit. 
322 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar PLP 28/2007. Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União e prescreve normas 

gerais para os Estados e Distrito Federal, e dá outras providências. Disponível em: 

<www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345552>. Acesso em: 04 jan. 2018. 
323 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei Complementar PLC 137/09. Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União e prescreve normas 

gerais para os Estados e Distrito Federal, e dá outras providências. Disponível em: 

<www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/92052>. Acesso em: 04 jan. 2018. 
324 BRASIL. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados. Brasília, a. LXIV, n. 113, 01 jul. 2009, 

p. 387-462. Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD01JUL2009.pdf#page=387>. 

Acesso em: 04 jan. 2018; CASTRO, André Luís Machado de. Op. cit. 
325 “Art. 1º A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, 

a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma da lei.” 
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Já no Senado Federal a tramitação da LC nº 132/09 foi menos conturbada. Apesar de 

terem sido apresentadas algumas emendas ao projeto – que restaram aprovadas –, não houve a 

propositura de nenhum substitutivo. Em plenário, novamente com grande presença de 

defensores públicos nas galerias, o projeto com as emendas foi aprovado por ampla maioria, 

sem polêmicas dignas de nota326. 

Dentre as citadas emendas deve-se destacar a apresentada na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania pelo senador Antonio Carlos Valadares, que restou ao final 

aprovada. A mesma teve como objeto justamente o art. 1º, alterando a parte final do 

dispositivo para substituir a expressão “na forma da lei”, aprovada na Câmara dos Deputados, 

por “na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”, redação que se tornou lei. 

A afirmação da Defensoria Pública como “expressão e instrumento do regime democrático”, 

porém, restou intocada, mantida tal como proposta pelo Poder Executivo. 

Diante desse cenário, a pesquisa voltou-se para o momento de elaboração do projeto 

de lei no âmbito do Ministério da Justiça. Assim, fora feito requerimento àquele órgão para 

que disponibilizasse cópia do processo administrativo interno de elaboração do projeto de lei. 

Até a data de finalização deste texto, contudo, essa solicitação não fora atendida, sendo certo 

que a extinção da Secretaria de Reforma do Judiciário – SRJ, em 2015, dificulta a sua 

localização. 

Não obstante, nas entrevistas realizadas com defensores públicos que atuaram na 

elaboração do anteprojeto de lei complementar na condição de assessores da Secretaria de 

Reforma do Judiciário e de diretores de entidades classistas pôde-se reconstruir esse caminho. 

Essas entrevistas seguem transcritas nos Apêndices D e E deste trabalho. 

O anteprojeto teve sua elaboração iniciada ainda em 2005, logo após a aprovação da 

EC nº 45/04. Partiu de um esboço elaborado pela Associação Nacional dos Defensores 

Públicos – ANADEP, com ampla discussão junto à categoria, e encaminhado ao Ministério da 

Justiça. Neste, especialmente no âmbito da Secretaria de Reforma do Judiciário, sofre 

mudanças substanciais antes de seguir para a Casa Civil e ser enviado pelo presidente da 

República ao Congresso Nacional327. 

Os entrevistados, que participaram da confecção do esboço feito pela ANADEP, 

destacaram que o novo art. 1º, da LC nº 80/94, a ser alterado pela LC nº 132/09, foi pensado 

                                                 
326 BRASIL. Senado Federal. Diário do Senado Federal. Brasília, a. LXIV, n. 141, 17 set. 2009. Disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=17/09/2009&paginaDireta=44283#>. 

Acesso em 06 fev. 2018. 
327 CASTRO, André Luís Machado de. Op. cit. 
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para ser um “artigo síntese”, com ideias-chave de tudo o que se pretendia para a Defensoria 

Pública na reforma da sua Lei Orgânica Nacional. Isto é, as alterações realizadas pela LC nº 

132/09 deveriam estar resumidas no dispositivo inaugural da lei, que traz a definição da 

própria instituição328. 

Em busca de uma redação que atingisse esse escopo, aqueles que se dedicaram a tal 

mister encontraram no art. 179 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro a inspiração para 

o texto. Inseriram, pois, no anteprojeto de lei complementar proposta muito semelhante ao 

dispositivo constitucional fluminense329.  

Sobre essa decisão, tomada durante a redação do primeiro esboço pela ANADEP, 

comentou Renato Campos Pinto de Vitto:  

[...] quando estamos fazendo uma discussão sobre a questão de princípios e 

de questões que seriam transcendentes – inclusive à parte da Defensoria 

Pública da União, à dos Estados e do Distrito Federal –, encontramos nessa 

disposição [art. 179 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro] uma série 

de valores e princípios que podem irradiar para toda a interpretação do 

regime normativo da Defensoria: a questão da instituição permanente, 

essencial à justiça; o reforço da vinculação da questão democrática enquanto 

uma concepção de Estado Social, a democracia no Estado Social; e a 

Defensoria se colocando como instrumento e como uma própria decorrência 

da necessidade do Estado não só garantir e preservar os direitos 

fundamentais, mas adotar concretamente, na linha dos direitos de segunda 

geração, providências para que esses direitos sejam tutelados.  

E a Defensoria Pública talvez seja a maior expressão disso: do Estado saindo 

da sua inércia, das liberdades públicas, de respeito apenas aos direitos civis e 

políticos, [...] e passa a ser colocado em uma forma proativa na realização de 

direitos de cunho social. Então, nesse contexto de Estado Social a Defensoria 

Pública acaba sendo uma expressão do próprio regime democrático.  

Essas ideias são ideias-chave que acabam irradiando para todo o regime 

jurídico da Defensoria Pública. É quase que um artigo síntese do que a 

reforma se propunha, trazendo a promoção dos direitos humanos; a questão 

da assistência para além do plano judiciário, mas também para o 

extrajudicial; a questão da tutela coletiva.  

Então, o art. 1º trazia com clareza. Nem houve muita discussão, porque foi 

um consenso de que era um artigo síntese muito bem elaborado e preciso na 

elaboração, e trazia todos esses predicados. Então não chegou a ser nem 

ponto de divergência. “Não, isso aqui está muito bom, isso aqui traz as 

ideias-chave importantes para o regime jurídico da Defensoria”. Então veio 

por arrastamento. 

[...] 

Até a concepção do Ministério da Justiça à época foi: “nós precisamos 

balancear esse aspecto mercadológico de uma reforma judicial com o 

                                                 
328 CASTRO, André Luís Machado de. Op. cit.; DE VITTO, Renato Campos Pinto. Op. cit. 
329 O projeto de lei do Poder Executivo propunha a seguinte redação: “Art. 1º A Defensoria Pública é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 

regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados, assim considerados na forma da lei”. 
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aspecto social” – que é a marca do governo naquele momento. E a marca 

social é o acesso à justiça na Reforma do Judiciário. Então, pensar uma 

democracia exige – nesse contexto político de afirmação de direitos sociais, 

de criação de políticas públicas sociais – um olhar a respeito dos 

instrumentos de acesso à justiça.  Então, trazer essa previsão reforça esse 

aspecto330. 
 

Percebe-se, assim, que o texto escrito em 1989 por João Simões Vagos Filho, ainda no 

começo da caminhada em nível nacional da Defensoria Pública, fora resgatado 20 (vinte) anos 

depois. Esse conseguiu sintetizar, em um momento de reforma institucional – talvez com 

interpretação diversa da concebida originalmente –, boa parte das ideias pretendidas para a 

expansão e aprimoramento da instituição, que naquele momento já tinha alcançado amplitude 

nacional e havia sido robustecida pelo reconhecimento de sua autonomia. 

É possível identificar nessa concepção, então, uma função jurídico-instrumental muito 

clara para o dispositivo legal: síntese das ideias-chave que definem a Defensoria Pública. 

Ultrapassa-se, pois, o sentido majoritariamente político-simbólico de afirmação da instituição 

que lhe fora inicialmente emprestado. 

 

3.1.6 A Emenda Constitucional nº 80/14 

 

Por fim, destaca-se o processo que resultou na aprovação da Emenda Constitucional nº 

80/14. Como frisado, essa alterou a redação do art. 134, caput, CF/88, conferindo-lhe o texto 

atualmente em vigor: “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 

defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 

forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 

Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)”. 

Proposta pelos deputados federais Mauro Benevides, Alessandro Molon e Andre 

Moura, a EC nº 80/14 teve uma tramitação bem mais tranquila do que as Leis 

Complementares nos 80/94 e 132/09. Seu caminho foi impulsionado pela divulgação do 

“Mapa da Defensoria Pública no Brasil”, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – Ipea, juntamente com a Associação Nacional dos Defensores Públicos – 

ANADEP331. O referido estudo apontou que em 2013 o país tinha 2.680 (duas mil seiscentas e 

                                                 
330 DE VITTO, Renato Campos Pinto. Op. cit. 
331 CASTRO, André Luís Machado de. Op. cit. 
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oitenta) comarcas, das quais apenas 755 (setecentos e cinquenta e cinco), ou seja, 28% (vinte 

e oito por cento), eram atendidas pela Defensoria Pública332. 

A Proposta de Emenda Constitucional, pois, previu a inclusão do art. 98 no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, estabelecendo que “no prazo de 8 (oito) 

anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em 

todas as unidades jurisdicionais” (§ 1º), sendo certo que durante o decurso desse prazo “a 

lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional” (§ 2º).  

Destarte, tanto na Câmara dos Deputados333 quanto no Senado Federal334, a EC nº 

80/14 fora aprovada sem muitas dificuldades, tendo sido formado consenso entre os 

parlamentares a seu favor. À exemplo do ocorrido na tramitação da LC nº 132/09, houve 

intensa mobilização da classe de defensores públicos ao longo do processo e nos dias de 

votação em plenário. 

Apesar de mais uma vez não ter sido objeto de debates quanto ao seu conteúdo, é 

digno de nota a forma como foi construída a redação final do dispositivo que traz o conceito 

de Defensoria Pública. 

A Proposta de Emenda Constitucional originalmente previa para o art. 134, caput, 

CF/88, a mesmíssima redação do art. 1º, LONDP, modificado pela LC nº 132/09, 

transplantando-o integralmente para a Constituição Federal. O texto, porém, fora objeto de 

ajustes ao longo de sua tramitação na Câmara dos Deputados, substituindo-se a parte final “na 

forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”, por “na forma do inciso LXXIV 

do art. 5º desta Constituição Federal”. 

Induvidosa, portanto, a influência da LC nº 132/09 na determinação do conceito dado 

à instituição defensorial pela EC nº 80/14. 

  

                                                 
332 MOURA, Tatiana Whately de; CUSTÓDIO, Rosier Batista; SILVA, Fábio de Sá e; CASTRO, André Luís 

Machado de. Mapa da Defensoria Pública no Brasil. Brasília: ANADEP: Ipea, 2013. Disponível em: 

<www.ipea.gov.br/sites/images/downloads/mapa_defensoria_publica_no_brasil_19_03. Acesso em: 07 jan. 

2018.  
333 BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição PEC 247/2013. Altera o “Capítulo IV - 

Das Funções Essenciais à Justiça” do “Título IV - Da Organização dos Poderes” e acrescenta artigo ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Disponível em: 

<www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=567197>. Acesso em: 19 dez. 2017. 
334 BRASIL. Senado Federal. Proposta de Emenda à Constituição PEC 04/14. Altera o “Capítulo IV - Das 

Funções Essenciais à Justiça” do “Título IV - Da Organização dos Poderes” e acrescenta artigo ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Disponível em: 

<www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116436>. Acesso em: 19 dez. 2017. 
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3.1.7 Síntese do histórico  

 

Da análise dos 06 (seis) marcos legislativos acima descritos percebe-se que – apesar 

de nesse tempo ter recebido pouca atenção da doutrina – a afirmação da Defensoria Pública 

como expressão e instrumento do regime democrático é uma ideia que já data de quase 30 

(trinta) anos.  

Escrita inicialmente visando a sua inclusão na redação original da Constituição 

Federal de 1988, foi inserida 01 (um) ano depois na Constituição do Estado do Rio de Janeiro 

e na Constituição do Estado de Goiás. A ausência de parâmetro constitucional e as 

dificuldades impostas durante a tramitação do projeto não permitiram a sua inclusão no 

projeto que resultou na Lei Complementar nº 80/94. 

Posteriormente, o crescimento da instituição, com sua expansão em nível nacional – a 

partir da base dada pela Constituição Federal e pela LC nº 80/94 – e fortalecida pela conquista 

da autonomia funcional, administrativa e financeira – conferida a partir da EC nº 45/04 –, 

abriu-se espaço para maior influência dos defensores públicos nos Poderes Executivo e 

Legislativo nacionais.  

Assim, 20 (vinte) anos depois, a definição da instituição como “expressão e 

instrumento do regime democrático”, dada pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 

ingressou na legislação federal através da Lei Complementar nº 132/09, dentro do conjunto de 

ideias síntese que compõem a sua conceituação. Posteriormente, finalmente foi introduzida na 

Constituição Federal, 25 (vinte e cinco) anos após a primeira tentativa, por meio da Emenda 

Constitucional nº 80/14. 

 

3.2 DA MUDANÇA DE PERFIL DA DEFENSORIA PÚBLICA: DESTINATÁRIOS DOS 

SEUS SERVIÇOS E FUNÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

Concluído esse histórico, passa-se à análise de outro caminho percorrido pela 

Defensoria Pública, que diz respeito à mudança do seu perfil institucional a partir da 

ampliação dos destinatários dos seus serviços e das suas funções institucionais. 

Tal exame permitirá verificar se nova moldura assumida ao final desse processo 

corresponde às ideias síntese concebidas quando da redação da sua definição na legislação 

federal. 

 



78 

 

3.2.1 Destinatários da assistência jurídica integral e gratuita: do necessitado econômico 

às pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade  

 

Como destacado, da leitura da Constituição de 1988 percebe-se que o seu texto foi 

bastante sucinto em relação à Defensoria Pública. Sua moldura institucional é dada tão 

somente pelo art. 134, que está ligado umbilicalmente ao art. 5º, LXXIV. O art. 5º, LXXIV, 

aduz que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Por sua vez, o art. 134 afirma que à Defensoria Pública incumbe a 

orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV da Lei Maior. 

Frise-se que a Constituição Federal em momento algum restringe os conceitos acima 

grifados ao viés econômico. Em rigor, como destaca Frederico Rodrigues Viana de Lima,  

a junção das duas expressões insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CF) 

e necessitado (art. 134, CF) não resulta obrigatoriamente na fórmula 

insuficiência de recursos econômicos. O sistema jurídico e a realidade social 

contemporânea apresentam outros tipos de necessidade e outras espécies de 

insuficiência de recursos que também reclamam especial proteção do 

Estado. [...] Sob este enfoque, a insuficiência de recursos e a necessidade 

expressam um universo muito mais abrangente que a mera incapacidade 

financeira, englobando outras situações também carecedoras de auxílio335. 
 

Em verdade, a utilização de cláusulas generosamente abertas – compostas por termos 

de grande amplitude semântica – como “essencial”, “necessitados”, assistência jurídica 

                                                 
335 LIMA, Frederico Rodrigues Viana de. Op. cit., p. 164 [grifos no original]. Em sentido semelhante: RAMOS, 

André de Carvalho. Op. cit., p. 745-749; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 463; SLAIBI FILHO, 

Nagib. Direito constitucional. Op. cit., p. 429; BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 12. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1255; OMMATI, José Emílio Medauar. Uma teoria dos direitos 

fundamentais. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 188; GRINOVER, Ada Pellegrini. Parecer a respeito 

da constitucionalidade da Lei 11.448/07, que conferiu legitimidade ampla à Defensoria Pública para a ação civil 

pública. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Uma nova Defensoria Pública pede passagem: 

reflexões sobre a Lei Complementar 132/09. Op. cit., p. 473-491; SOUSA, José Augusto Garcia de. A nova Lei 

11.448/07, os escopos extrajurídicos do processo e a velha legitimidade da Defensoria Pública para ações 

coletivas. Op. cit., p. 230-234; ROCHA, Amélia Soares da. Defensoria Pública: fundamentos, organização e 

funcionamento. Op. cit., p. 81-84; ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais 

da Defensoria Pública. Op. cit., p. 328-329; KIRCHNER, Felipe; BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro. O 

direito de acesso à Justiça. In: ROSENBLATT, Ana et al. Manual de mediação para a Defensoria Pública. 

Brasília: Fundação Universidade de Brasília/FUB, 2014, p. 36-37; CASAS MAIA, Maurilio. A legitimidade 

coletiva da Defensoria Pública para a tutela de segmentos sociais vulneráveis. Revista de Direito do 

Consumidor, São Paulo, v. 101, a. 24, set.-out. 2015, p. 361; SCHWARTZ, Fabio. O novo CPC e os avanços 

legislativos que contribuem na superação dos obstáculos e na afirmação da vocação institucional da Defensoria 

Pública para atuação na tutela coletiva. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Defensoria Pública. Op. 

cit., p. 191; ALÔ, Bernard dos Reis. Op. cit., p. 214; AMORIM, Ana Mônica Anselmo de. Acesso à justiça 

como direito fundamental & Defensoria Pública. Curitiba: Juruá, 2017, p. 185-207. Em sentido contrário: 

DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Op. cit., p. 102-103. 
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“integral” e “insuficiência de recursos”, fez com que o constituinte deixasse uma larga 

margem de manobra, não só ao legislador, mas também ao intérprete, para a construção do 

perfil institucional mais adequado à sociedade e à ordem jurídica por ele inaugurada336. 

Como enfatiza Rodolfo de Camargo Mancuso “o conceito de ‘necessitado’ não pode, 

em pleno século XXI, prender-se à mesma leitura reducionista das priscas eras (Lei 1.060/50, 

velha de sessenta anos!), texto reportado a uma época, a uma sociedade e a um Brasil muito 

distantes da realidade contemporânea”337. 

Em uma sociedade plural e extremamente complexa, como a atual, os reducionismos 

devem ser evitados, em especial em matéria de direitos fundamentais, como o acesso à Justiça 

e a assistência jurídica. As necessidades contemporâneas são as mais díspares, não se podendo 

eleger um único modelo para fins de proteção, em detrimento das demais espécies. Com 

efeito, hodiernamente se verifica uma “pluralização do fenômeno da carência”338. 

Nesse contexto, o “necessitado” não pode mais ser compreendido unicamente como o 

economicamente vulnerável. Essa visão míope e obsoleta é baseada na ordem constitucional 

anterior e no modelo praticado pela advocacia, absolutamente impróprio para a Defensoria 

Pública339. A expressa revogação do art. 2º da Lei nº 1.060/50 pelo art. 1.072, III, do Código 

de Processo Civil de 2015, veio a confirmar essa ideia. Isso porque, com essa desapareceram 

as amarras normativas que vinculavam a assistência jurídica à hipossuficiência econômica340. 

Não se justifica, portanto, a limitação da atuação defensorial tão somente para o 

enfrentamento das barreiras ao acesso à Justiça postas às pessoas em situação de 

                                                 
336 SOUSA, José Augusto Garcia de. O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda 

faz sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da 

instituição? Op. cit., p. 178; SADEK, Maria Tereza Aina. Prefácio – Defensoria Pública: um agente da 

igualdade. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Uma nova Defensoria Pública pede passagem: 

reflexões sobre a Lei Complementar 132/09. Op. cit., p. xv; KIRCHNER, Felipe; BARBOSA, Rafael Vinheiro 

Monteiro. Op. cit., p. 36-37;  MAGNO, Patrícia. Op. cit., p. 44; CASAS MAIA, Maurilio. A intervenção de 

terceiro da Defensoria Pública nas ações possessórias multitudinárias do NCPC: colisão de interesses (art. 4º-A, 

V, LC n. 80/1994) e posições processuais dinâmicas. Op. cit., p. 1260. 
337 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 252. 
338 SOUSA, José Augusto Garcia de. O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda 

faz sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da 

instituição? Op. cit., p. 195. 
339 CARVALHO, Leandro Coelho de. As atribuições da Defensoria Pública sob a ótica do acesso à ordem 

jurídica justa. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 156, fev. 2008, p. 205; MANCUSO, Rodolfo de 

Camargo. Op. cit., p. 252. Sobre a distinção entre a Defensoria Pública e a advocacia: LIMA, Frederico 

Rodrigues Viana de. Op. cit., p. 439-445; ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios 

institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Op. cit., p. 316-322; ALVES, Cleber Francisco; GONZÁLEZ, 

Pedro. A Defensoria Pública no Novo Código de Processo Civil brasileiro: breves considerações. In: ALVES, 

Cleber Francisco; GONZÁLEZ, Pedro. Defensoria Pública no século XXI: Novos horizontes e desafios. Op. 

cit., p. 164-165; ROCHA, Bheron. Escolha democrática: Defensoria Pública e advocacia tem missões, funções e 

membros distintos. In: CASAS MAIA, Maurilio (Org.). Op. cit., p. 141-152. 
340 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. 

Op. cit., p. 274. 



80 

 

vulnerabilidade por razões econômico-financeiras. O fenômeno da carência é muito mais 

amplo, as necessidades e as vulnerabilidades são diversas. 

Assim, o “necessitado” deve ser compreendido como aquele que por sua condição de 

vulnerabilidade não tem acesso aos recursos necessários para a defesa dos seus direitos341. 

Nesse sentido, a situação de vulnerabilidade pode ter como causa razões de ordem econômica, 

mas também outras de origem social, cultural, étnica, de gênero, idade, deficiência, estado 

físico e mental, privação de liberdade etc. Ademais, comumente as causas de vulnerabilidade 

se somarão, ampliando ainda mais as barreiras de acesso à justiça e aos direitos342. 

Por sua vez, a “insuficiência de recursos” pode se referir não só aos de natureza 

financeira, mas também a recursos técnicos (ou jurídicos) – como é o caso do réu sem 

advogado em âmbito criminal e a curadoria especial em âmbito cível – ou organizacionais – a 

exemplo de diversos grupos que pretendam a defesa de direitos coletivos lato sensu. 

As conclusões acima encontram respaldo na jurisprudência, em documentos 

internacionais, na Constituição Federal, e na ampla reforma da Lei Orgânica Nacional da 

Defensoria Pública operada pela Lei Complementar nº 132/09. 

Quanto à jurisprudência, o destaque deve ser dado a dois recentes julgados que 

pacificaram o entendimento no âmbito dos Tribunais Superiores. No Supremo Tribunal 

Federal isso se deu através do julgamento pelo seu Plenário da ADI nº 3.943343, que versava 

sobre a constitucionalidade da Lei nº 11.448/2007 que incluiu a Defensoria Pública entre os 

legitimados para o ajuizamento de ações coletivas.  

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sedimentou a questão através do EResp nº 

1.192.577344, no qual a sua Corte Especial reconheceu a possibilidade de a Defensoria Pública 

exercer suas atividades em favor de necessitados jurídicos, não necessariamente carentes de 

recursos econômicos. Em tais julgados, pois, consagrou-se a amplitude semântica das 

                                                 
341 ROCHA, Amélia Soares da. Defensoria Pública: fundamentos, organização e funcionamento. Op. cit., p. 83-

84. Em sentido semelhante: AMORIM, Ana Mônica Anselmo de. Op. cit., p. 195. 
342 BARBOZA, Heloisa Helena. Op. cit., p. 116; MAGNO, Patrícia. Op. cit., p. 55; FENSTERSEIFER, Tiago. 

Defensoria Pública, direitos fundamentais e ação civil pública. Op. cit., p. 63. Exemplo contunde dessa 

realidade é exposto por: OLIVEIRA, Renan Vinicius Sotto Mayor de. Retratos da discriminação interseccional 

vivenciada pela população LGBT em situação de rua. Cadernos da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo, São Paulo, n. 3, p. 31-41, 2017. Sobre o tema ver ainda: FRASER, Nancy. Redistribuição, 

reconhecimento e participação: por uma concepção integrada da justiça. Op. cit., p. 170-178. 
343 STF, ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julg. em 07 maio 2015. 
344 STJ, EREsp 1.192.577/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, julg. em 21 out. 2015. 
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expressões “insuficiência de recursos” e “necessitado” para fins de legitimidade da atuação 

defensorial345.  

Já no plano internacional, a multiplicidade de causas aptas a impor especial 

dificuldade a certas pessoas ou grupos para acessar o sistema de Justiça restou reconhecida 

nas Regras de Brasília sobre Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade. 

De acordo com as suas regras 3 e 4, 

(3) Consideram-se em condição de vulnerabilidade aquelas pessoas que, por 

razão da sua idade, género, estado físico ou mental, ou por circunstâncias 

sociais, económicas, étnicas e/ou culturais, encontram especiais dificuldades 

em exercitar com plenitude perante o sistema de justiça os direitos 

reconhecidos pelo ordenamento jurídico. 

(4) Poderão constituir causas de vulnerabilidade, entre outras, as seguintes: a 

idade, a incapacidade, a pertença a comunidades indígenas ou a minorias, a 
vitimização, a migração e o deslocamento interno, a pobreza, o género e a 

privação de liberdade346. 
 

Ademais, as regras 30 e 31 preveem o direito à assistência técnico-jurídica de 

qualidade, especializada e gratuita às pessoas e grupos em condição de vulnerabilidade, em 

todos os ramos do direito347. 

Dignas de nota ainda são as Resoluções AG/RES 2.656 (XLI-O/11), AG/RES. 2.714 

(XLII-O/12), AG/RES. 2.801 (XLIII-O/13) e AG/RES. 2.821 (XLIV-O/14) da Assembleia 

Geral da Organização dos Estados Americanos – OEA, que destacam a importância 

fundamental do serviço de assistência jurídica gratuita para as pessoas que se encontram em 

situação de vulnerabilidade. 

Veja-se que em razão da destacada abertura do conceito de “necessitados”, percebe-se 

que esse não difere substancialmente do conceito de “pessoas em condição de 

vulnerabilidade”348 trazido pelas 100 Regras de Brasília e adotado pela OEA. Ademais, esse 

último elenco se aproxima, igualmente, dos denominados “vulnerados”349, “vulneráveis 

existenciais”350, “necessitados constitucionais”351, ou simplesmente “vulneráveis”352. Isto é, 

                                                 
345 Para uma análise mais detida dos referidos julgados, conferir: BARLETTA, Fabiana Rodrigues; CASAS 

MAIA, Maurilio. Idosos e planos de saúde: os necessitados constitucionais e a tutela coletiva via Defensoria 

Pública – reflexões sobre o conceito de coletividade consumidora após a ADI 3943 e o EResp 1192577. Revista 

de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 106, a. 25, p. 201-228, jul.-ago. 2016.  
346 REGRAS de Brasília sobre Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade. Op. cit., p. 5-6. 
347 ANDREU-GUZMÁN, Federico; COURTIS, Christian. Op. cit., p. 55. 
348 FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública, direitos fundamentais e ação civil pública. Op. cit., p. 64. 
349 BARBOZA, Heloisa Helena. Op. cit., p. 114-117. 
350 KONDER, Carlos Nelson. Vulnerabilidade patrimonial e vulnerabilidade existencial: por um sistema 

diferenciador. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 99, a. 24, p. 101-123, mai.-jun. 2015. 
351 BARLETTA, Fabiana Rodrigues; CASAS MAIA, Maurilio. Op. cit., p. 211-212; CASAS MAIA, Maurilio. A 

legitimidade coletiva da Defensoria Pública para a tutela de segmentos sociais vulneráveis. Op. cit., p. 365-366. 
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os grupos eleitos pelo texto constitucional para receber especial proteção do Estado, por se 

encontrarem em posição desvantajosa frente aos demais atores sociais. 

Com efeito, pode-se dizer que dentro do termo constitucional “necessitados” (art. 

134) estão abrangidos todos aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade353. 

Assim, a Defensoria Pública apresenta-se como o “custos vulnerabilis”, a “guardiã (dos 

direitos) dos vulneráveis”354. 

Por outro lado, esse conceito de pessoas em condição de vulnerabilidade – utilizado 

no contexto do acesso à Justiça – aproxima-se também dos conceitos de minorias e 

subintegrados – empregados para se referir à participação política355. Logo, é possível afirmar 

que se tratam de dois lados da mesma moeda, analisados em contextos distintos, mas 

apontando para os mesmos grupos de pessoas estigmatizadas e segregadas socialmente.  

Por fim, quanto à reforma promovida pela Lei Complementar nº 132/09, dada a sua 

relevância, essa será analisada em separado no tópico a seguir, no contexto da ampliação das 

funções institucionais da Defensoria Pública. 

 

3.2.2 Funções institucionais da Defensoria Pública: da classificação tradicional às novas 

construções 

 

As funções institucionais da Defensoria Pública estão elencadas no art. 4º, da Lei 

Complementar nº 80/94. Trata-se de rol exemplificativo, ao qual podem ser agregadas outras 

atribuições a fim de cumprir a determinação constitucional de prestação de assistência jurídica 

“integral”, nos termos do art. 5º, LXXIV, CF/88. Essa conclusão é referendada pela parte final 

do caput do art. 4º, da LC nº 80/94, pela presença da expressão “dentre outras”356. 

                                                                                                                                                         
352 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 2. 

ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; 

SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 172-173. 
353 ALVES, Cleber Francisco. Defensoria Pública e educação em direitos humanos. Op. cit., p. 199. No mesmo 

sentido: MAGNO, Patrícia. Op. cit., p. 54-55; ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios 

institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Op. cit., p. 273-274. 
354 CASAS MAIA, Maurilio. A legitimidade coletiva da Defensoria Pública para a tutela de segmentos sociais 

vulneráveis. Op. cit., p. 371-374. 
355 No mesmo sentido quanto ao conceito de minorias: ALVES, Fernando de Brito. Op. cit., p. 127. Em sentido 

contrário, distinguindo os conceitos de minorias e grupos vulneráveis, apesar de reconhecer que muitas vezes se 

confundem: MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 273-274. 
356  MORAES, Sílvio Roberto Mello. Princípios institucionais da Defensoria Pública: Lei complementar 80, 

de 12/1/1994 anotada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 24; MORAES, Guilherme Peña de. 

Instituições da Defensoria Pública. Op. cit., p. 178-179; ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! 

Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Op. cit., p. 318; SOUSA, José Augusto 

Garcia de. O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda faz sentido (sobretudo 

após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da instituição? Op. cit., p. 228; 
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Tradicionalmente as funções defensoriais são classificadas de acordo com a divisão 

cunhada por Humberto Peña de Moraes e José Fontenelle Teixeira da Silva,357 que as separam 

em típicas e atípicas. Resumindo as principais distinções entre as duas espécies, aduz Sílvio 

Roberto Mello Moraes, em lição que já se tornou clássica:  

Típicas seriam aquelas funções exercidas pela Defensoria Pública na defesa 

de direitos e interesses dos hipossuficientes. E atípicas seriam aquelas outras 

exercidas independentemente da situação econômica daquele ou daqueles 

beneficiados com a atuação da Instituição358. 
 

No mesmo sentido é a doutrina de Guilherme Peña de Moraes: 

Típicas são as exercidas pela Defensoria Pública na tutela de direitos e 

interesses de hipossuficientes econômicos, em atenção à debilidade 

patrimonial dos mesmos. 

Atípicas são as desempenhadas independentemente da situação econômico-

patrimonial do destinatário da atividade institucional. Dessa maneira, entre 

as múltiplas funções satisfeitas pela Defensoria Pública sem que haja 

prequestionamento do estado juridicamente necessitado exsurgem, no campo 

criminal, a defesa de réu revel e, na área cível, a curadoria especial359. 
 

Ocorre que, como acima apontado, para atender aos ditames constitucionais de forma 

plena, além da perspectiva estritamente econômica é importante a proteção de determinados 

grupos sociais em razão da presunção de sua vulnerabilidade. A necessidade de assistência 

jurídica para esses grupos em condição de vulnerabilidade atrai para a Defensoria Pública a 

função de tutela e promoção dos seus direitos360. 

Diante disso, a Lei Complementar nº 132/09 promoveu profunda mudança no perfil da 

Defensoria Pública, ampliando sobremaneira as suas funções, sendo considerada verdadeiro 

divisor de águas na história institucional361. Para tanto, alterou a redação do art. 4º, LC nº 

80/94, acrescentando-lhe vários incisos. Consagrou-se, pois, um viés mais democrático e 

solidarista para a instituição, abandonando-se a sua tendência individualista anterior por meio 

                                                                                                                                                         
ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. Op. cit., p. 

332; ROCHA, Amélia Soares da. Defensoria Pública: fundamentos, organização e funcionamento. Op. cit., p.  

124; BARROS, Guilherme Freire de Melo; SEABRA, Gustavo Civeis. Defensoria Pública. 8. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2016, p. 74; PAIVA, Caio. Prática penal para a Defensoria Pública. Op. cit., p. 25. 
357 MORAES, Humberto de; SILVA, José Fontenelle Teixeira da Silva. Assistência judiciária: sua gênese, sua 

história e a função protetiva do Estado. 2. ed. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1984, p. 156. 
358 MORAES, Sílvio Roberto Mello. Op. cit., p. 24. 
359 MORAES, Guilherme Peña de. Instituições da Defensoria Pública. Op. cit., p. 178. 
360 FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública, direitos fundamentais e ação civil pública. Op. cit., p. 63. 
361 SOUSA, José Augusto Garcia de. O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda 

faz sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da 

instituição? Op. cit., p. 176. 
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da ampliação das atribuições de caráter coletivo, tanto em âmbito judicial quanto 

extrajudicial362.  

Nessa linha, merecem destaque a consolidação da legitimidade da Defensoria Pública 

para a tutela coletiva, não só para o hipossuficiente econômico, mas também o consumidor, a 

criança e o adolescente, o idoso, a pessoa com deficiência, a mulher vítima de violência 

doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do 

Estado (art. 4º, VII, VIII, X e XI). Igualmente, a atribuição de representar aos sistemas 

internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos (art. 4º, VI), 

a previsão de sua participação em conselhos federais, estaduais e municipais afetos às funções 

institucionais (art. 4º, XX), a possibilidade de convocação de audiências públicas (art. 4º, 

XXII), além da atividade de difusão e conscientização dos direitos humanos, da cidadania e 

do ordenamento jurídico (art. 4º, III). 

Essa mudança de perfil institucional restou positivada, ainda, na Constituição Federal, 

por meio da já apontada reprodução do texto do art. 1º, LC nº 80/94, com redação dada pela 

LC nº 132/09, no caput do art. 134, CF/88. O dispositivo constitucional, então, ao tratar da 

Defensoria Pública passou a fazer expressa referência à atuação na tutela coletiva, à função de 

promoção dos direitos humanos, além de – como destacado – definir a instituição como 

expressão e instrumento do regime democrático. 

Sem desprezar a importância da positivação, cumpre frisar que essas alterações 

legislativa e constitucional, em sua maioria, inspiraram-se na experiência cotidiana da 

instituição, “não se tratando de construção legislativa cerebrina”363. Não obstante, vêm deixar 

claro que a atuação institucional da Defensoria Pública não mais se limita à defesa dos 

direitos subjetivos individuais das pessoas economicamente necessitadas364. Destarte, além de 

ser a entidade que presta assistência jurídica aos necessitados, “consolida-se para a Defensoria 

                                                 
362 SOUSA, José Augusto Garcia de. O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda 

faz sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da 

instituição? Op. cit., p. 199-202; ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais 

da Defensoria Pública. Op. cit., p. 325. 
363 SOUSA, José Augusto Garcia de. Apresentação. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Uma nova 

Defensoria Pública pede passagem: reflexões sobre a Lei Complementar 132/09. Op. cit., p. xi. No mesmo 

sentido: KETTERMANN, Patrícia. Defensoria Pública. São Paulo: Estúdio Editores.com, 2015, p. 14. 
364 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. Op. 

cit., p. 327; ALVES, Cleber Francisco. Assistência jurídica no Brasil: lições que podem ser aprendidas com 

países que outrora alcançaram avançado patamar de desenvolvimento na prestação desses serviços e 

posteriormente tiveram que enfrentar severas restrições financeiras. In: ALVES, Cleber Francisco; GONZÁLEZ, 

Pedro. Defensoria Pública no século XXI: Novos horizontes e desafios. Op. cit., p. 60. 
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o papel de uma grande agência nacional de promoção da cidadania e dos direitos humanos, 

voltada para quem mais necessita de cidadania e direitos humanos”365. 

Logo, diante desse novo perfil institucional e do novel quadro legal e constitucional, a 

clássica distinção das funções da Defensoria Pública em típicas e atípicas parece ter perdido o 

sentido. Com efeito, a primeira crítica apresentada pela doutrina recai sobre a própria 

nomenclatura adotada. 

Em rigor, não parece adequado falar-se em funções “atípicas”. Afinal, a terminologia 

denota que se estaria referindo a funções excepcionais ou que fugissem da natureza da 

instituição. Tal indicação, entretanto, não se coaduna com a relevância assumida pelas 

atribuições desvinculadas de situações econômicas individuais366. Ademais, a atuação da 

instituição estará sempre vinculada à alguma vulnerabilidade, seja ela econômica, social, 

cultural etc.367 

A doutrina, então, passou a formular classificações alternativas para as funções 

institucionais da Defensoria Pública visando a melhor refletir o novo perfil da instituição, bem 

como superar as críticas formuladas à construção tradicional. 

José Augusto Garcia de Sousa368 propõe a divisão das funções institucionais da 

Defensoria Pública em “funções tradicionais” (ou “tendencialmente individualistas”) – 

ligadas à carência econômica do beneficiado – e “funções não tradicionais” (ou 

“tendencialmente solidaristas”) – que se refeririam às funções que decorrem do solidarismo 

jurídico.  

Nesse segundo grupo se destacam as atribuições que visam a proteção concomitante 

de pessoas carentes e não carentes (ex.: ação civil pública relativa a direitos difusos); as 

atribuições que repercutem em favor de pessoas carentes e que também beneficiam de forma 

nominal pessoas não necessariamente hipossuficientes (ex.: conciliação extrajudicial entre 

irmãos e a mãe idosa visando aos cuidados dessa, que estava em situação de abandono); as 

atribuições direcionadas a sujeitos protegidos especialmente pela ordem jurídica possuidores 

                                                 
365 SOUSA, José Augusto Garcia de. O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda 

faz sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da 

instituição? Op. cit., p. 201. 
366 SOUSA, José Augusto Garcia de. O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda 

faz sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da 

instituição? Op. cit., p. 206; ROCHA, Amélia Soares da. Defensoria Pública: fundamentos, organização e 

funcionamento. Op. cit. p. 146-147. 
367 ROCHA, Bheron. O histórico do arcabouço normativo da Defensoria Pública: da assistência judiciária à 

assistência defensorial internacional. Op. cit., p. 285. 
368 SOUSA, José Augusto Garcia de. O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda 

faz sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da 

instituição? Op. cit., p. 205-206. 
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de outras carências que não a econômica (ex.: pessoas com deficiência); e as atribuições que 

objetivam a proteção de valores relevantes do ordenamento jurídico (ex.: defesa do réu sem 

advogado na área criminal e atuação da curadoria especial na esfera cível). 

Por sua vez, Amélia Soares da Rocha369 propõe uma classificação das funções 

institucionais da Defensoria Pública de acordo com a finalidade almejada. Divide-as em: i) 

funções institucionais de promoção; ii) funções institucionais de defesa; iii) funções 

institucionais de proteção; e iv) funções institucionais instrumentais.  

As funções institucionais de promoção seriam aquelas destinadas, sobretudo, a pautar 

adequadamente os direitos, promovendo sua inserção nas políticas públicas e na compreensão 

cotidiana das pessoas (ex: educação em direitos). As funções institucionais de defesa referem-

se à defesa, judicial ou extrajudicial, de direitos violados, agindo como uma reação (ex: art. 

4º, II, VII e XVI, LC nº 80/94). Já as funções institucionais de proteção se encontram em um 

estágio intermediário entre as duas anteriores, visando ao melhoramento contínuo de políticas 

públicas em favor de pessoas em condição de vulnerabilidade (ex: atuação nos 

estabelecimentos prisionais, participação em conselhos de direitos). Por fim, as funções 

institucionais instrumentais seriam aquelas com a finalidade de viabilizar a realização das 

demais funções (ex: convocação de audiências públicas, elaboração de termos de ajustamento 

de conduta, expedição de recomendações). 

Já Maurilio Casas Maia370, tendo em vista a idealização da Defensoria Pública como 

órgão destinado a promover o acesso à Justiça, propõe a classificação das funções 

institucionais a partir das três ondas renovatórias criadas por Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth371, acrescidas da quarta onda idealizada por Kim Economides372.  

Nas funções ligadas à primeira onda de acesso à Justiça a Defensoria Pública teria a 

sua atuação guiada pelo viés meramente econômico-financeiro do beneficiado. As vinculadas 

à segunda onda diriam respeito à tutela coletiva de direitos, orientando-se para o 

enfrentamento de obstáculos ao acesso de ordem técnica e/ou organizacional.  

                                                 
369 ROCHA, Amélia Soares da. Defensoria Pública: fundamentos, organização e funcionamento. Op. cit. p. 

134-158. 
370 CASAS MAIA, Maurilio. A intervenção de terceiro da Defensoria Pública nas ações possessórias 

multitudinárias do NCPC: colisão de interesses (art. 4º-A, V, LC n. 80/1994) e posições processuais dinâmicas. 

Op. cit., p. 1256-1259. 
371 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 31. 
372 ECONOMIDES, Kim. Op. cit., p. 72-76. Para um estudo sistematizado das releituras contemporâneas das 

ondas renovatórias do movimento de acesso à justiça, conferir: ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger 

Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Op. cit., p. 17-45. 
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Por sua vez, a terceira onda de acesso à Justiça – que alude tanto à simplificação e 

desformalização dos procedimentos judiciais quanto à desjudicialização – relacionar-se-ia à 

atuação nos juizados especiais cíveis, bem como em esfera extrajudicial e através dos meios 

alternativos de solução de conflitos, como conciliação, mediação e arbitragem. Por fim, as 

funções enquadradas na quarta onda – que se refere às dimensões ética e política da 

administração da Justiça – apontam para a busca dos ideais de efetivação dos direitos 

humanos e do respeito à autodeterminação das minorias, bem como à função de educação em 

direitos (art. 4º, III, LC nº 80/94). 

As classificações propostas, pois, visam a adequar a divisão didática das funções 

institucionais da Defensoria Pública ao seu novel perfil – mais democrático – e às novas 

atribuições que foram lhe sendo reconhecidas pelo ordenamento jurídico a fim de enfrentar o 

fenômeno da pluralização da carência, que atrai a atuação defensorial diante das inúmeras 

vulnerabilidades que podem acometer as pessoas. 

Evidencia-se, nesse contexto, que a adoção do conceito amplo de “necessitado” para 

fins de definição dos destinatários dos serviços da Defensoria Pública – a incluir as diversas 

espécies de vulnerabilidade – “está de acordo com o pluralismo decorrente do regime 

democrático e só tem a reforçar a democracia”373. Isso porque, tal interpretação amplia o 

alcance da proteção conferida pela instituição e se adequa aos seus novos contornos, 

assegurando, desse modo, a um maior número de pessoas o acesso à Justiça, tanto em sentido 

formal – acesso ao Judiciário – quanto em sentido material – acesso ao direito devido, tanto 

por via judicial, quanto extrajudicial. 

 

3.2.3 A promoção dos direitos humanos pela Defensoria Pública 

 

Outro relevante acréscimo na definição da Defensoria Pública obrada pela Emenda 

Constitucional nº 80/14 e pela Lei Complementar nº 132/09, diz respeito à sua atribuição de 

“promoção dos direitos humanos”, tida pelas mesmas como fundamental. Semelhante 

referência também foi incluída no art. 185, do Código de Processo Civil de 2015, que 

inaugura o título destinado à instituição nesse diploma. 

                                                 
373 CASAS MAIA, Maurilio. Expressão e instrumento da democracia: sobre o Estado defensor e a EC 80/2014. 

Op. cit., p. 620. 
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Os direitos humanos podem ser definidos como “um conjunto de direitos considerado 

indispensável para a vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade”374. Dessa 

definição é possível inferir a amplitude do seu rol, que não é predeterminado e varia de acordo 

com o contexto histórico de cada época, porque assim são as necessidades humanas375. 

Frise-se que, ao contrário da referência ao seu papel no regime democrático, a 

atribuição de “promoção dos direitos humanos” não consta no texto da Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro de 1989, o qual serviu de inspiração para aqueles diplomas legais. 

Não obstante, de há muito já se afirmava que “o defensor público é basicamente defensor de 

direitos humanos”376.  

Isso porque, pode-se dizer que cada defensor público no dia-a-dia da sua atuação está 

promovendo, protegendo ou reparando direitos humanos377. Afinal, diuturnamente busca a 

tutela de direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade, sendo certo ainda que os 

marginalizados são as vítimas mais frequentes de violações dos direitos humanos378, vez que 

submetidas muitas vezes a desigualdades estruturais379. 

É justamente nessa camada da população – majoritária no Brasil – em que 

cotidianamente se colhe relatos de agressões, ofensas, tortura e execução sumária por parte da 

polícia e nos sistemas carcerário e socioeducativo; de crianças e adolescentes que não 

conseguem vagas em creches e escolas próximas de suas residências; de pessoas que não 

conseguem obter tratamento médico como a realização de cirurgias, consultas e o 

fornecimento de medicamentos; que vivem em locais de risco e sem saneamento básico ou em 

situação de rua; de pessoas vítimas de preconceito e discriminação pelos mais variados 

motivos380. 

Com efeito, comumente cabe à Defensoria Pública a defesa de direitos de pessoas que 

são malvistas pela sociedade – até porque podem ter ofendido direitos humanos alheios. 

Todavia, por sua própria condição humana, continuam titulares de direitos humanos 

                                                 
374 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., p. 29. 
375 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., p. 29. Para um resgate dessa variação histórica, conferir: 

COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., passim. 
376 MANES, Silvina. Los sistemas de defensa publica en la Argentina: una breve visión critica. In: ALVES, 

Cleber Francisco; PIMENTA, Marilia Gonçalves. Op. cit., p. 156 (tradução livre). No original: “el defensor 

público es básicamente defensor de derechos humanos”. 
377 LEITE, Antonio José Maffezoli. A atuação da Defensoria Pública na promoção dos direitos humanos, 

inclusive perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. In: RÉ, Aluísio Iunes Monti Ruggeri; REIS, 

Gustavo Augusto Soares dos (Orgs.). Temas Aprofundados da Defensoria Pública. Salvador: JusPodivm, 

2014, v. 2, p. 577. 
378 LEITE, Antonio José Maffezoli. Op. cit., p. 577; BARROS, Guilherme Freire de Melo; SEABRA, Gustavo 

Civeis. Op. cit., p. 73. 
379 SABA, Roberto. Op. cit., p. 27-81. 
380 LEITE, Antonio José Maffezoli. Op. cit., p. 577. 
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indisponíveis, a começar pelo respeito à sua dignidade. Nesses casos a dificuldade da atuação 

defensorial é diretamente proporcional à sua relevância para o Estado Democrático de Direito. 

Afinal, é muito mais fácil defender os direitos humanos da elite branca – representada pela 

figura fictícia do bonus pater familias – do que daquelas pessoas que são estigmatizadas por 

largos setores da sociedade381. Refletindo sobre o ponto, destaca Daniel Sarmento: 

Nesse quadro, a violação dos direitos das pessoas da elite causa escândalo. 

Se, por exemplo, um empresário é algemado indevidamente – o que 

certamente é lamentável –, alguém logo ensaia uma analogia exagerada com 

o nazismo. Mas não provoca comoção comparável a expedição de mandados 

de busca e apreensão genéricos pelo próprio Poder Judiciário, permitindo o 

ingresso da polícia em qualquer residência, em complexos de favelas com 

dezenas de milhares de casas; nem mesmo o assassinato diário de jovens 

pobres e negros pelas autoridades de segurança, “legalizados” através da 

lavratura dos famigerados “autos de resistência”. Se em um mesmo dia 

ocorrem uma chacina em uma comunidade carente, com inúmeras mortes, e 

o latrocínio de uma pessoa da elite em bairro nobre da mesma cidade, todas 

as atenções da imprensa, da opinião pública e das autoridades estatais 

tendem a se voltar para o segundo episódio. Nas consciências entorpecidas 

pela hierarquia, nem todas as vidas valem o mesmo382. 
 

Em tal cenário, a defesa dos direitos humanos pela Defensoria Pública assume muitas 

vezes um caráter contramajoritário. Essa tem o condão de reafirmar a própria democracia, vez 

que ao tutelar o direito das minorias excluídas promove a inclusão e a observância do 

princípio da supremacia da vontade popular.  

Há, portanto, grande afinidade entre o público atendido pela instituição defensorial e 

os direitos humanos, podendo-se dizer que “a missão maior da Defensoria Pública, em um 

país marcado por desigualdades sociais e negação de direitos no cotidiano, é a defesa de 

direitos humanos”383.  

Fora justamente para lançar luzes sobre esses aspectos que se obrou a referida inclusão 

nas atribuições defensoriais. Essa alteração, porém, possuiu caráter meramente declaratório, 

vez que já era da essência da atuação institucional384. Com efeito, “não há como dissociar a 

atuação da Defensoria Pública da promoção e defesa dos direitos humanos, podendo-se até 

                                                 
381 SOUSA, José Augusto Garcia de. Comentários aos arts. 185 a 187 do novo CPC (Defensoria Pública). In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al (Coords.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 571. 
382 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetória e metodologia. Op. cit., p. 62-63. 
383 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., p. 747 [grifos no original].  
384 Em sentido semelhante: BESSA, Renata Tavares da Costa. A Defensoria Pública e os sistemas internacionais 

de direitos humanos. Revista de Direito da Defensoria Pública, Rio de Janeiro, n. 25, 2012, p. 136; LEITE, 

Antonio José Maffezoli. Op. cit., p. 568-569; BARROS, Guilherme Freire de Melo; SEABRA, Gustavo Civeis. 

Op. cit., p. 73. 
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mesmo dizer que a instituição existe, primordialmente, para a salvaguarda perene desses 

direitos”385. 

Sua inclusão, contudo, é relevante vez que positiva no texto constitucional a 

instituição como “órgão nacional de proteção dos direitos humanos, para além de prestadora 

de orientação jurídica e defensora dos necessitados”386. Destarte, afasta qualquer dúvida 

quanto a sua legitimidade para atuar como tal, inclusive perante órgãos internacionais de 

proteção dos direitos humanos. Adjetivada de fundamental, passa a integrar o corpo de 

atribuições institucionais mínimas obrigatórias. 

Trata-se, ademais, de mais uma referência constitucional que deixa clara a 

legitimidade da Defensoria Pública para a tutela de direitos independentemente da condição 

financeira do beneficiário387. Esta estará presente sempre que verificada uma situação de 

vulnerabilidade em razão da lesão ou ameaça a direitos humanos. 

Tal elo é reforçado com a inclusão, pela Lei Complementar nº 132/09, de atribuições 

defensoriais voltadas à proteção de pessoas que sofreram graves violações de direitos 

humanos, à exemplo da “mulher vítima de violência doméstica e familiar” (art. 4º, XI, LC nº 

80/94) e de “pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra 

forma de opressão ou violência” (art. 4º, XVIII, LC nº 80/94)388. 

Nessa mesma linha, a LC nº 132/09 incluiu, outrossim, a prevalência e efetividade dos 

direitos humanos como objetivo da Defensoria Pública (art. 3º-A, III, LC nº 80/94) e alterou a 

redação do art. 4º, VI, da LC nº 80/94 para por entre as suas funções institucionais a atuação 

perante os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus 

órgãos. 

Com isso resta clara a legitimidade defensorial para representar ao sistema global (ou 

onusiano) e ao sistema interamericano de direitos humanos (SIDH), composto pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos – CIDH e pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos – CorteIDH. Abre-se espaço, pois, para a apresentação de denúncias de violações 

de direitos humanos quando não resolvidas satisfatoriamente no âmbito interno ou quando 

identificado que o sistema jurídico nacional não fornece respostas adequadas e necessárias 

para a sua proteção.  

                                                 
385 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 458. 
386 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 457. 
387 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 457. 
388 SOUSA, José Augusto Garcia de. Comentários aos arts. 185 a 187 do novo CPC (Defensoria Pública). Op. 

cit., p. 571. 
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Esclareça-se que não se trata de uma quarta instância recursal, mas sim, da busca do 

cumprimento de obrigações internacionais assumidas pelo Estado brasileiro389. Com efeito, a 

facilitação do acesso à jurisdição internacional de proteção dos direitos humanos, de tão 

relevante, é considerada por Diogo Esteves e Franklyn Roger Alves Silva como configuradora 

de uma quinta onda renovatória do acesso à justiça390.  

Nesse movimento enquadrar-se-ia, sem dúvida, a figura do Defensor Público 

Interamericano. O mesmo está previsto no art. 37 do Regimento Interno da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, após reforma promovida no LXXXV Período Ordinário 

de Sessões, de 16 a 28 de novembro de 2009, nos termos do Acordo de Entendimento entre a 

CorteIDH e a Associação Interamericana de Defensorias Públicas – AIDEF, firmado em 25 

de setembro de 2009. Em março de 2013 a sua atuação foi estendida também para a CIDH 

através de convênio com a AIDEF. 

O Defensor Púbico Interamericano visa a garantir às supostas vítimas de violação de 

direitos humanos concreta e efetiva representação perante o sistema interamericano de direitos 

humanos (CIDH e CorteIDH) nos casos em que não tenham advogado391. Assim, quando as 

supostas vítimas carecerem de recursos econômicos e/ou de representação legal, caberá à 

AIDEF indicar o respectivo Defensor Púbico Interamericano para atuar tanto na CIDH quanto 

na CorteIDH. 

Logo, percebe-se que a CorteIDH tem considerado que para a efetiva defesa dos 

direitos humanos e a consolidação do Estado Democrático de Direito é necessário que se 

assegure a todos as condições necessária para acessar não só a justiça nacional, mas 

igualmente a justiça internacional para fazer valer os seus direitos. Destarte, a assistência 

jurídica perante o sistema interamericano de direitos humanos evita que se produza uma 

discriminação quanto ao seu acesso em razão da condição econômica ou da falta de 

representação legal, garantindo, pois, uma defesa técnica e adequada392. 

Entretanto, infelizmente a Defensoria Pública brasileira ainda caminha a passos lentos 

para o cumprimento da mencionada função. Como destaca Rivana Barreto Ricarte de 

Oliveira, 

Pode-se afirmar, portanto, que o Brasil passa por uma fase dúplice. 

Legislativamente, seja a nível interno (lei complementar), seja a nível 

                                                 
389 LEITE, Antonio José Maffezoli. Op. cit., p. 578-579. 
390 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. 

Op. cit., p. 42-45. 
391 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 460. 
392 LEITE, Antonio José Maffezoli. Op. cit., p. 585. 
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internacional (resolução da OEA e convênios firmados), encontra-se 

competente para ingressar no sistema de justiça internacional. Contudo, 

administrativamente, não está preparado para realizar esta atuação com a 

qualidade necessária. 

Na verdade, olhando de um modo amplo, qualquer Defensor Público no 

Brasil encontra-se apto para demandar perante a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, levando o caso para apreciação da CIDH visando o envio 

da questão para a Corte. Todo Defensor Público é Defensor de Direitos 

Humanos. Por outro lado, analisando que a lógica do sistema interamericano 

pressupõe a busca por um caso estratégica, cuja solução seja capaz de gerar 

um impacto não só no país de origem, mas que sirva de parâmetro para os 

demais países do continente, a atuação atomizada do Defensor Público 

perante à Comissão perde força. São poucas as Defensorias estaduais 

dotadas de organização e expertise para ingressar com a demanda.393. 
 

Fato é que o número de casos levado ao SIDH contra o Brasil é relativamente baixo. 

Não em razão de uma reduzida incidência de violações aos direitos humanos por parte do 

Estado brasileiro, mas sim pela dificuldade de acessar o sistema394. 

Em verdade, dentro do SIDH, o Brasil parece estar atrasado frente aos demais países 

latino-americanos, que revelam uma compreensão muito maior sobre o sistema, sobre as 

decisões e a jurisprudência da CorteIDH395. Daí a importância, inclusive, de os defensores 

públicos utilizarem cotidianamente os documentos internacionais de direitos humanos e a 

respectiva jurisprudência dos órgãos dos sistemas de proteção em suas peças e manifestações 

jurídicas institucionais396, provocando o controle de convencionalidade397 e colaborando 

também para a difusão e conscientização desses direitos (art. 4º, III, LC nº 80/94). 

Afinal, Estado de Direito é o Estado que respeita e cumpre os direitos humanos 

consagrados nas declarações, tratados e convenções internacionais398. A Defensoria Pública 

então, – agora por expresso mandamento constitucional – se soma como instituição do Estado 

brasileiro que busca a prevalência e a efetividade desses direitos399 como uma de suas 

atribuições mínimas obrigatórias.  

Completa-se, desse modo, o caminho normativo percorrido pela Defensoria Pública, 

que começa como um órgão destinado à assistência judiciária do necessitado econômico e 

transforma-se em instituição permanente, expressão e instrumento do regime democrático, 

                                                 
393 OLIVEIRA, Rivana Barreto Ricarte de. Op. cit., p. 216. 
394 OLIVEIRA, Rivana Barreto Ricarte de. Op. cit., p. 216. 
395 BESSA, Renata Tavares da Costa. Op. cit., p. 132-135; OLIVEIRA, Rivana Barreto Ricarte de. Op. cit., p. 

216. 
396 BESSA, Renata Tavares da Costa. Op. cit., p. 136-138; LEITE, Antonio José Maffezoli. Op. cit., p. 578. 
397 Sobre o controle de convencionalidade, conferir: MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 253-270. 
398 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Op. cit., p. 233. 
399 REIS, Gustavo Augusto Soares dos; ZVEIBIL, Daniel Guimarães; JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. 

Comentários à Lei da Defensoria Pública. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 66. 
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promotora dos direitos humanos, destinada à assistência jurídica das pessoas e grupos em 

situação de vulnerabilidade. 

Desse exame percebe-se que, de fato, a Defensoria Pública vem se guiando pelas bases 

lançadas pela Lei Complementar nº 132/09, sintetizadas nas ideias-chave contidas na redação 

que a mesma conferiu ao art. 1º da LONDP. Resta agora analisar especificamente o comando 

que a define como “expressão e instrumento do regime democrático”. 
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4 A DEFENSORIA PÚBLICA COMO EXPRESSÃO E INSTRUMENTO DO REGIME 

DEMOCRÁTICO 

 

Uma vez aclarado o conceito de “regime democrático” e compreendida a construção 

do conceito e do atual perfil institucional da Defensoria Pública, podemos avançar o estudo 

para o exame do sentido jurídico-instrumental que pode ser dado à aludida definição, visando 

assim a responder à pergunta lançada no início do presente trabalho: o que significa ser a 

Defensoria Pública “expressão e instrumento do regime democrático” (art. 134, caput, CF/88 

e art. 1º, LC nº 80/94)? 

Como cediço, “expressão” e “instrumento” não são vocábulos sinônimos. Ademais, é 

princípio basilar da hermenêutica jurídica que a lei não contém palavras inúteis (verba cum 

effectu sunt accipienda). Portanto, é preciso separar a resposta em duas partes, isto é, o que 

significa ser a Defensoria Pública expressão do regime democrático e o que significa ser a 

Defensoria Pública instrumento do regime democrático. 

 

4.1 A DEFENSORIA PÚBLICA COMO EXPRESSÃO DO REGIME DEMOCRÁTICO 

 

Ser expressão de alguma coisa significa ser “modelo, encarnação, personificação, 

manifestação”; “manifestação significativa, forte”400 da mesma. 

A partir desse conceito, no presente tópico buscar-se-á compreender o que significa 

ser a Defensoria Pública expressão do regime democrático, bem como apontar algumas 

consequências dessa designação. 

 

4.1.1 A Defensoria Pública e o processo de redemocratização na América Latina 

 

Decerto, como acima destacado, o próprio regime democrático deve ser entendido 

como algo dinâmico, como um processo que caminha para a concretização e aprofundamento 

dos seus princípios fundamentais: supremacia da vontade popular, preservação da liberdade e 

igualdade de direitos. 

A Defensoria Pública, pois, é manifestação significativa desse processo. Isso porque, 

considerando o protagonismo alcançado pelo Poder Judiciário e o papel do processo no 

                                                 
400 HOUAISS, Antônio et al. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 

1289.  
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Estado Democrático de Direito, a existência de instituições sedimentadas e plenamente 

atuantes, capazes de garantir e preservar os direitos fundamentais de caráter civil, político e 

social pode ser apontada como um relevante indicador do estágio de efetiva consolidação 

democrática de uma sociedade401.  

Nessa linha, a possibilidade de acesso efetivo à Justiça torna-se um diferencial 

importante para a identificação de uma verdadeira democracia, devidamente consolidada402. 

Afinal, o regime democrático “legitima-se exatamente enquanto garante e promove o acesso 

equânime dos mais diferentes valores e interesses nos seus procedimentos jurídico-

políticos”403. 

Logo, sendo a Defensoria Pública uma instituição constitucionalmente idealizada para 

garantir o acesso à Justiça tanto em sentido formal quanto em sentido material, o seu 

fortalecimento aponta na direção de uma democracia mais sólida.  

De fato, certamente há um considerável incremento no patamar de democratização 

quando o Judiciário e as funções essenciais à Justiça atingem níveis de eficiência e 

funcionalidade elevados, de modo que a aplicação da lei não seja apenas um privilégio dos 

mais abastados404. 

Em reforço, cumpre frisar que a Defensoria Pública é um modelo típico – expressão, 

pois – da transição democrática na América Latina, podendo, portanto, ser considerada uma 

decorrência dela. Com efeito, a sua afirmação institucional coincide com o processo de 

estabelecimento do Estado Democrático de Direito em vários países latino-americanos após o 

fim das ditaduras militares, ocorrido a partir do final da década de 1980405.  

Como sublinha Alejandro M. Garro, 

                                                 
401 ALVES, Cleber Francisco. Acesso à Justiça, Estado de Direito e consolidação democrática na América 

Latina: o papel da Defensoria Pública. Op. cit., p. 27. Em sentido semelhante: DE VITTO, Renato Campos 

Pinto; CASTRO, André Luís Machado de. Op. cit., p. 237. 
402 GARRO, Alejandro M. Op. cit., 307; ALVES, Cleber Francisco. Acesso à Justiça, Estado de Direito e 

consolidação democrática na América Latina: o papel da Defensoria Pública. Op. cit., p. 28; CORGOSINHO, 

Gustavo. Op. cit., p. 93. 
403 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a partir e 

além de Luhmann e Habermas. Op. cit., p. 145. 
404 ALVES, Cleber Francisco. Acesso à Justiça, Estado de Direito e consolidação democrática na América 

Latina: o papel da Defensoria Pública. Op. cit., p. 28 
405 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. 

Op. cit., p. 26-33; ALVES, Cleber Francisco. Assistência jurídica no Brasil: lições que podem ser aprendidas 

com países que outrora alcançaram avançado patamar de desenvolvimento na prestação desses serviços e 

posteriormente tiveram que enfrentar severas restrições financeiras. Op. cit., p. 56-57; CASTRO, André Luís 

Machado de; ALVES, Cleber Francisco; ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Access to Justice in 

Brazil: the Brazilian legal aid model. Rio de Janeiro: Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, 

2017, p. 35-38. 
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O processo de democratização que percorreu a região durante os últimos 

anos da década de 1980 trouxe com ela uma maior percepção da necessidade 

de um sistema legal capaz de garantir os direitos individuais contra o Estado. 

Uma vez que o Estado de Direito foi estabelecido como a base da autoridade 

legítima, as reivindicações por acesso à justiça ganharam importância406. 
 

Destarte, apesar de suas raízes históricas serem anteriores, é nessa época que emerge 

na América Latina uma tendência de consolidação dos modelos jurídico-assistenciais públicos 

(salaried staff). Isso porque, com a transição democrática havia a preocupação de se assegurar 

a efetividade do próprio regime e dos direitos recém-conquistados com os novos textos 

constitucionais. Por isso, o problema do acesso à justiça tornou-se uma prioridade, tendo sido 

criados inúmeros instrumentos para conferir concretude aos direitos fundamentais, 

especialmente em favor dos cidadãos historicamente excluídos e marginalizados407.  

Nessa linha, a Constituição Federal de 1988 não apenas previu o direito à assistência 

jurídica integral e gratuita, mas também determinou a criação de uma instituição 

especialmente encarregada de prestar esse serviço: a Defensoria Pública. Essa previsão se 

repetiu ainda nas Constituições de outros países da América Latina que tiveram experiências 

históricas similares às do Brasil408. 

Como destaca Maria Tereza Aina Sadek,  

O reconhecimento formal de direitos, contudo, não implica diretamente na 

sua efetivação. Daí a tão apontada distância entre a legalidade e a realidade. 

O fato, porém, de as relações concretas não espelharem a igualdade prevista 

em lei não diminui o valor da legalidade. Ao contrário, indica a existência de 

um desafio assumido pelas forças sociais que conferiram para tais direitos o 

estatuto legal. Em conseqüência, ainda que não respeitados, não dá no 

mesmo a presença ou não de direitos formalizados em diplomas legais. A 

não-coincidência entre o mundo real e o legal adverte para a necessidade de 

se construir mecanismos que garantam a sua aproximação. Dentre estes 

mecanismos, a Defensoria Pública se constitui na mais importante 

instituição409. 
 

De fato, como afirmou Sílvio Roberto Mello Moraes ao comentar a definição da 

Defensoria Pública contida na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, essa 

Como Instituição Democrática que é, somente pode crescer e se desenvolver 

sob o espírito democrático. A maior prova disto é que foi na Constituição de 

1988 – sem dúvida alguma a mais liberal de todas as Constituições 

brasileiras – que a Defensoria Pública ganhou assento, o que só vem 

                                                 
406 GARRO, Alejandro M. Op. cit., p. 322. 
407 ROCHA, Bheron. Estado Democrático de Direito, acesso à justiça e Defensoria Pública. Revista Jurídica da 

Defensoria Pública do Estado do Ceará, Fortaleza, v. 1, n. 1, jan.- dez. 2009, p. 79; ESTEVES, Diogo; 

SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Op. cit., p. 26. 
408 ALVES, Cleber Francisco. Assistência jurídica no Brasil: lições que podem ser aprendidas com países que 

outrora alcançaram avançado patamar de desenvolvimento na prestação desses serviços e posteriormente tiveram 

que enfrentar severas restrições financeiras. Op. cit., p. 57. 
409 SADEK, Maria Tereza Aina. Apresentação. Op. cit., p. xiii. 
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demonstrar o estreito vínculo entre a Instituição e o Estado Democrático de 

Direito410. 
 

Sem dúvida, a Constituição Federal de 1988, do ponto de vista histórico, representa o 

coroamento do processo de transição do regime autoritário em direção à democracia411. Seu 

texto “tem como marcas distintivas o profundo compromisso com os direitos fundamentais e 

com a democracia, bem como a preocupação com a mudança das relações políticas, sociais e 

econômicas, no sentido da construção de uma sociedade mais inclusiva, fundada na dignidade 

da pessoa humana”412. 

Logo, sob a perspectiva do sistema de Justiça, a instituição defensorial é talvez um dos 

melhores exemplos desse “novo capítulo”413 que se escreve na história político-institucional 

da América Latina após a redemocratização. Deve, por consequência, ser considerada parte 

desse movimento, uma decorrência dele, uma “manifestação significativa” do mesmo. 

Destarte, percebe-se que a Defensoria Pública pode ser considerada expressão do 

regime democrático na medida em que sua presença e atuação consistentes são manifestação 

do caminho da sociedade rumo à consolidação da democracia, sendo a mesma decorrência e 

um modelo típico da transição democrática latino-americana. 

 

4.1.2 A consolidação da Defensoria Pública no Brasil pós-redemocratização e os desafios 

que se apresentam 

 

Destaque-se que, assim como a própria democracia, as grandes instituições do Estado 

Democrático de Direito não surgiram prontas e acabadas. Ao revés, igualmente passam por 

um processo de desenvolvimento, sendo moldadas ao longo do tempo414. 

A Defensoria Pública, pois, encontra-se nesse processo. Sendo decorrência desse, está 

consolidando-se e avançando normativamente junto com o próprio regime democrático. De 

fato, desde a constitucionalização – não sem alguma resistência –, os legisladores ordinário e 

constitucional brasileiros têm mostrado crescente apreço pela Defensoria Pública, tornando 

patente seu compromisso com a afirmação da democracia. 

Semelhante movimento é observado também em outros países da região. Nesse 

sentido, a Organização dos Estados Americanos – OEA vem estimulando a criação, 

                                                 
410 MORAES, Sílvio Roberto Mello. Op. cit., p. 17. 
411 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 170. 
412 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 170. 
413 FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública, direitos fundamentais e ação civil pública. Op. cit., p. 34. 
414 CORGOSINHO, Gustavo. Op. cit., p. 3. 
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autonomia e independência funcional das Defensorias Públicas, por meio da edição de 

seguidas Resoluções nos últimos anos415, reconhecendo tal modelo como referência para os 

países da região416. 

A primeira foi a Resolução AG/RES 2.656 (XLI-O/11), na qual a OEA recomendou 

“aos Estados membros que já disponham do serviço de assistência jurídica gratuita que 

adotem medidas que garantam que os defensores públicos oficiais gozem de independência e 

autonomia funcional” (nº 4) e incentivou “os Estados membros que ainda não disponham da 

instituição da defensoria pública que considerem a possibilidade de criá-la em seus 

ordenamentos jurídicos” (nº 5). 

No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 representou um marco fundamental 

para o fortalecimento da Defensoria Pública, por ser a primeira a prevê-la expressamente, 

determinando, pois, o modelo nacional de assistência jurídica pública e gratuita. Ademais, 

definiu-a como “instituição essencial à função jurisdicional do Estado”. Seguiram-se ao texto 

constitucional as Emendas Constitucionais nos 45/04, 69/12 e 74/13 que conferiram autonomia 

funcional, administrativa e financeira à instituição.  

No plano infraconstitucional, em 1994, foi editada a Lei Complementar nº 80, Lei 

Orgânica Nacional da Defensoria Pública – LONDP, que organiza a Defensoria Pública da 

União e a do Distrito Federal e dos Territórios, bem como prescreve normas gerais para as 

Defensorias estaduais. Em 2009 a LONDP sofreu profunda reforma pela LC nº 132, dando à 

instituição um novo perfil, mais democrático e com novas atribuições, como acima apontado.  

Foram editadas ainda diversas leis ordinárias prestigiando e ampliando as atribuições e 

instrumentos disponíveis para a Defensoria Pública. São dignas de nota especialmente a Lei 

nº 11.448/07417 – que conferiu legitimidade ativa à instituição para a propositura de ação civil 

pública – e o Código de Processo Civil de 2015418 – que além de prever um título específico 

                                                 
415 AG/RES. 2.656 (XLI-O/11); AG/RES. 2.714 (XLII-O/12); AG/RES. 2.801 (XLIII-O/13); AG/RES. 2.821 

(XLIV-O/14); AG/RES. 2.887 (XLVI-O/16); CJI/RES. 226 (LXXXIX-O/16) e AG/RES. 5580/17 (XLVII-

O/17), item vi.  
416 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., p. 292; ROCHA, Amélia Soares da. Defensoria Pública: 

fundamentos, organização e funcionamento. Op. cit., p. 40-44; LEITE, Antonio José Maffezoli. Op. cit., p. 582-

583; GONÇALVES FILHO, Edilson Santana. Defensoria Pública e a tutela coletiva de direitos: teoria e 

prática. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 22; ESTEVES, Diogo, SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios 

institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Op. cit., p. 82; FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública na 

Constituição Federal. Op. cit., p. 164-165. 
417 Sobre a importância da Lei nº 11.448/07 para a Defensoria Pública, conferir: SOUSA, José Augusto Garcia 

de (Coord.). A Defensoria Pública e os processos coletivos: comemorando a Lei Federal 11.448 de 15 de 

janeiro de 2007. Op. cit. 
418 Para um estudo da normativa da Defensoria Pública no Código de Processo Civil de 2015, conferir: SOUSA, 

José Augusto Garcia de (Coord.). Defensoria Pública. Op. cit.; SILVA, Franklyn Roger Alves (Org.). 

CPC/2015: perspectiva da Defensoria Pública. Salvador: JusPodvim, 2016; ALVES, Cleber Francisco; 
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para mesma, prestigiou a atuação institucional em inúmeros dispositivos e garantiu a sua 

participação em novos institutos processuais, tornando obrigatório o estudo da atuação da 

instituição defensorial nos manuais e cursos de direito processual civil. 

Mas talvez o principal passo normativo na matéria rumo à consolidação democrática 

tenha sido a própria Emenda Constitucional nº 80/14. Conforme já sublinhado, essa Emenda 

constitucionalizou a mudança do perfil institucional trazido pela LC nº 132/09, alterando a 

redação do art. 134, caput, CF/88, para definir a Defensoria Pública como expressão e 

instrumento do regime democrático, ressaltar a sua atribuição de promoção dos direitos 

humanos, além de afastar qualquer dúvida quanto à possibilidade de defesa de direitos 

coletivos lato sensu. Mas a EC nº 80/14 não parou por aí. 

Como destacado, a aludida Emenda Constitucional acrescentou o art. 98 ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, fixando o prazo de 8 (oito) anos para a 

União, os Estados e o Distrito Federal contarem com defensores públicos em todas as 

unidades jurisdicionais, priorizando durante esse período as regiões com maiores índices de 

exclusão social e adensamento populacional. Assim, por significar a ampliação e afirmação de 

uma de suas “expressões” – a Defensoria Pública – o cumprimento do art. 98 do ADCT 

importaria em inequívoca afirmação da própria democracia. 

Lamentavelmente não é essa a perspectiva que se apresenta. Com o cenário atual de 

crise econômica e a política de austeridade que vem sendo imposta pelo Estado brasileiro, a 

tendência é que o aludido prazo constitucional não venha a ser cumprido. Deveras, é grande o 

risco de tal comando tornar-se letra morta419.  

Por isso, são de atualidade ímpar as palavras de Cesar Barros Leal: 

impõe-se disseminar, em todos os segmentos da sociedade, a consciência de 

que uma Defensoria enfraquecida repercute necessariamente na aplicação 

claudicante das leis, na fragilização das instituições, no declínio dos 

indicadores sociais, no menoscabo aos direitos fundamentais dos cidadãos e 

na conseqüente vulneração do Estado Constitucional e Democrático de 

Direito.  

[...] 

Não é suficiente apenas afirmar que a instituição, olhos e ouvidos dos 

excluídos, é um instrumento de efetivação de seus direitos humanos; é 

preciso avançar – este é o grande desafio, máxime das novas gerações – e 

diminuir o descompasso existente entre o Brasil legal e o Brasil real, entre os 

                                                                                                                                                         
GONZÁLEZ, Pedro. A Defensoria Pública no Novo Código de Processo Civil brasileiro: breves considerações. 

Op. cit., p. 163-170. 
419 Em sentindo semelhante, adotando uma postura crítica a respeito: CARVALHO, Romulo Luis Veloso de. 

Defensoria Pública, crise econômica e a Emenda Constitucional 80. Consultor Jurídico. Tribuna da Defensoria, 

24 out. 2017. Disponível em: <www.conjur.com.br/2017-out-24/tribuna-defensoria-defensoria-publica-crise-

economica-emenda-constitucional-80>. Acesso em: 24 out. 2017. 
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ideais da democracia e da paz social e a realidade de milhões de brasileiros 

que aspiram a uma cidadania plena420. 
 

Nesse quadro, deve a instituição defensorial refletir sobre a sua atuação e o serviço de 

assistência jurídica que presta. Valiosas, pois, são as propostas de Cleber Francisco Alves – 

apresentadas antes mesmo do descortinamento da crise brasileira – feitas a partir de reflexões 

sobre as restrições financeiras enfrentadas por outros serviços de assistência jurídica no 

mundo. 

Propõe o autor as seguintes providências visando à otimização do serviço421: i) 

simplificar os procedimentos judiciais para permitir, em alguns casos, a capacidade 

postulatória plena ao cidadão e/ou a assistência por um “paralegal”; ii) empregar e expandir o 

uso de novas tecnologias, especialmente para atividades preventivas, de orientação jurídica e 

triagem de casos; iii) fomentar a produção de pesquisas empíricas para melhor formulação e 

avaliação das políticas públicas e práticas cotidianas na prestação de serviços jurídicos422; iv) 

aprimorar o gerenciamento organizacional a fim de otimizar a prestação de serviços em larga-

escala, atividades de rotina e tarefas repetitivas; v) aprimorar mecanismos de controle de 

qualidade e de accountability. 

Por fim, cumpre ressaltar que sendo expressão do regime democrático, deve a própria 

Defensoria Pública internamente refletir esse “modelo”, trazendo a democracia para dentro da 

instituição. Necessita, portanto, viabilizar a participação popular efetiva nos seus processos 

deliberativos e fortalecer mecanismos democráticos em seu seio com a oitiva permanente 

daqueles a quem se presta a servir423, na linha do que fora traçado pela LC nº 132/09, 

                                                 
420 LEAL, César Barros. A Defensoria Pública como instrumento de efetivação dos direitos humanos. Themis: 

Revista da ESMEC, Fortaleza, v. 6, n. 1, jan.- jun. 2008, p. 17 e 25-26. 
421 ALVES, Cleber Francisco. Assistência jurídica no Brasil: lições que podem ser aprendidas com países que 

outrora alcançaram avançado patamar de desenvolvimento na prestação desses serviços e posteriormente tiveram 

que enfrentar severas restrições financeiras. Op. cit., p. 53-76. O texto em questão é a tradução para o português 

da versão revisada de um paper elaborado a partir de pesquisas feitas durante o período de estágio pós-doutoral 

realizado pelo autor, na condição de Visiting Fellow, no Institute of Advanced Legal Studies, da Universidade de 

Londres, de julho de 2014 a fevereiro de 2015. 
422 Sobre a importância das pesquisas empíricas para a definição de políticas públicas de atenção às necessidades 

jurídicas não atendidas (unmet legal needs), conferir: PLEASENCE, Pascoe; BALMER, Nigel J.; SANDEFUR, 

Rebecca L. Paths to Justice: a past, present and future roadmap. London: UCL Centre for Empirical Legal 

Studies, 2013; PLEASENCE, Pascoe. Learning from the Paths to Justice Tradition: are legal needs surveys 

feasible in Brazil? In: ALVES, Cleber Francisco; GONZÁLEZ, Pedro. Defensoria Pública no século XXI: 

Novos horizontes e desafios. Op. cit., p. 217-222. 
423 DE VITTO, Renato Campos Pinto; CASTRO, André Luís Machado de. Op. cit., p. 235-237; FRANCO, 

Glauce. Op. cit., p. 29-39; SILVA, Franklyn Roger Alves. A nova formatação constitucional da Defensoria 

Pública à luz da Emenda Constitucional n. 80/14. 01 nov. 2014. Disponível em: <www.academia.edu/ 

28642109/a_nova_formatação_constitucional_da_defensoria_pública_à_luz_da_emenda_constitucional_n._80_

14>. Acesso em: 27 out. 2016; KETTERMANN, Patrícia. Op. cit., p. 30; SOUSA, José Augusto Garcia de. A 

Defensoria Pública e o Código de Processo Civil de 2015: novos caminhos – e responsabilidades – para uma 
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inclusive como contraponto à sua autonomia funcional, administrativa e financeira 

conquistadas por meio das Emendas Constitucionais nos 45/04, 69/12 e 74/13424. 

Isso se dará com a intensificação de iniciativas como a convocação de audiências 

públicas e reuniões abertas para traçar diretrizes de atuação com a oitiva dos destinatários do 

serviço, a instalação de ouvidorias externas independentes e acessíveis425, o respeito aos 

direitos dos assistidos (art. 4º-A, LC nº 80/94)426, a presença e ação do defensor público nas 

comunidades e em conselhos estatais paritários, a ampliação dos seus canais de comunicação, 

o diálogo com os movimentos sociais427, entre outros. 

Sobre a importância das audiências públicas no âmbito da instituição defensorial, 

destaca Bernard dos Reis Alô: 

As audiências públicas promovem a democracia participativa, viabilizando o 

debate público sobre determinada questão, permitindo que a comunidade 

diretamente envolvida tenha voz. Nessas ocasiões, autoridades públicas 

consultam a sociedade civil na busca por informações e soluções 

alternativas, sendo excelente oportunidade para que os Defensores 

dialoguem com o público assistido428. 
 

Igualmente merece destaque o potencial de impacto do modelo de ouvidorias externas 

instituído pela LC nº 132/09, a ser ocupado por pessoa advinda de fora dos quadros da 

instituição, escolhida a partir de lista formada pela sociedade civil, com participação 

obrigatória, com direito a voz, no Conselho Superior da Defensoria Pública (arts. 105-A e 

105-B, LC nº 80/94). A respeito do mesmo, comentam Diogo Esteves e Franklyn Roger Alves 

Silva: 

Por intermédio da Ouvidoria resta viabilizado o diálogo permanente entre a 

população vulnerável e a administração superior da Defensoria Pública, 

permitindo uma compreensão multifocal dos obstáculos que dificultam ou 

impedem o acesso à justiça. Com a implementação desse modelo de gestão 

de proximidade, os membros da Defensoria Pública podem enxergar a 

                                                                                                                                                         
instituição enfim essencial. Op. cit., p. 509-510; PAIVA, Caio. Prática penal para a Defensoria Pública. Op. 

cit., p. 9-10. 
424 CASTRO, André Luís Machado de. Op. cit.; DE VITTO, Renato Campos Pinto. Op. cit. 
425 A respeito da experiência concreta de algumas dessas iniciativas e de sua importância, conferir: CARDOSO, 

Luciana Zaffalon Leme. Fendas democratizantes: mecanismos de participação popular na Defensoria Pública e o 

equacionamento da luta social por oportunidade de acesso à justiça. In: RÉ, Aluísio Iunes Monti Ruggeri (Org.). 

Op. cit., p. 33-65. Sobre o assunto, ver ainda: ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios 

institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Op. cit., p. 908-914; ALÔ, Bernard dos Reis. Op. cit., p. 207-208. 
426 Sobre a relevância dos direitos dos assistidos para a democratização da Defensoria Pública, conferir: 

ROCHA, Amélia Soares da. Os direitos dos assistidos e a imprescindibilidade da democratização (interna e 

externa) da instituição. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Uma nova Defensoria Pública pede 

passagem: reflexões sobre a Lei Complementar 132/09. Op. cit., p. 119-133. 
427 Quanto a relevância da interação entre a Defensoria Pública e os movimentos sociais: ALÔ, Bernard dos 

Reis. Op. cit., p. 201-217. 
428 ALÔ, Bernard dos Reis. Op. cit., p. 213. 
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atividade jurídico-assistencial com os olhos do destinatário final do serviço, 

humanizando o atendimento prestado ao público429. 
 

Essas e outras formas de diálogo com os destinatários dos seus serviços – ainda que 

algumas sejam incipientes e sofram resistência interna na Defensoria Pública – promovem a 

construção de um desenho institucional participativo, podendo ser enquadradas nos três tipos 

elencados por Leonardo Avrizter430: “de baixo para cima”, “partilha de poder” e “ratificação 

pública”.  

No primeiro modelo as formas institucionais de participação são construídas de “baixo 

para cima”, com ampla entrada ao cidadão – como no caso das ouvidorias externas. Já no 

processo de “partilha de poder” os atores estatais e os da sociedade civil participam 

simultaneamente – à exemplo das reuniões abertas para a construção de planos de trabalho e 

da atuação de defensores públicos nos conselhos de direitos. Por sua vez, no desenho 

institucional da “ratificação pública” se estabelece um processo em que os atores da sociedade 

civil não participam do processo decisório, mas são chamados a referendá-lo publicamente431 

– como em alguns tipos de audiência pública.  

Destaque-se que a interação com a sociedade civil por meio desses diferentes desenhos 

institucionais assume grande relevo na medida que torna possível a compreensão do quadro 

real de exclusão da ordem jurídica, apontando o que deve ser priorizado na atuação funcional 

da Defensoria Pública432. Os destinatários dos serviços defensoriais passam a poder 

influenciar nas decisões que definam os rumos a serem adotados pela instituição ou que os 

afetem de forma significativa. 

Nessa trilha, a previsão normativa do direito à participação democrática na gestão da 

Defensoria Pública possui o escopo de afastar o hermetismo ainda hoje vivenciado no sistema 

de Justiça, do qual a mesma não é exceção, mesmo que eventualmente em menor grau. 

Supera-se, desse modo, o encastelamento do operador público do direito, de forma a assegurar 

                                                 
429 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. 

Op. cit., p. 909. 
430 Cf. AVRITZER, Leonardo. Instituições participativas e desenho institucional: algumas considerações sobre a 

variação da participação no Brasil democrático. Opinião Pública, Campinas, v. 14, n. 1, p. 43-64, jun. 2008. 
431 AVRITZER, Leonardo. Op. cit., p. 45-46. Sobre o tema conferir também: GOODIN, Robert E. (Org.). The 

theory of institutional design. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. (Theories of institutional 

design); SMITH, Graham. Democratic innovations: designing institutions for citizen participation. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2009. (Theories of institutional design); CUNHA, Eleonora Schettini M.; 

THEODORO, Hildelano Delanusse (Orgs.). Desenho institucional, democracia e participação: conexões 

teóricas e possibilidades analíticas. Belo Horizonte: D'Plácido, 2015. 
432 CARDOSO, Luciana Zaffalon Leme. Op. cit., p. 37; ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. 

Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Op. cit., p. 596. 
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o seu retorno à condição primeira de servidor público, isto é, agente que deve servir ao 

povo433. 

A consagração desse desenho, por conseguinte, é fundamental para que a Defensoria 

Pública possa ser, de fato, uma instituição participativa, isto é, uma instituição que promove 

“formas diferenciadas de incorporação de cidadãos e associações da sociedade civil na 

deliberação de políticas públicas”434. A implantação do novo paradigma democrático, então, 

abre uma fenda no hermético sistema de Justiça, permitindo que as vozes da população 

vulnerável sejam incorporadas à estrutura interna da instituição435.  

Como exposto, o cumprimento de tal desiderato torna-se impositivo haja vista a 

definição legal e constitucional da Defensoria Pública como expressão do regime 

democrático436. Assim, deve ser um reflexo da democracia não apenas externamente, mas 

também internamente. 

Com efeito, de uma forma geral as propostas apresentadas neste item podem ser 

consideradas verdadeiros desafios para a Defensoria Pública brasileira. A reflexão, porém, se 

faz necessária a fim de que seu processo de consolidação possa continuar avançando. Desse 

modo estar-se-á construindo uma instituição mais eficiente, verdadeiramente próxima e 

afinada com os anseios sociais, arejada e aberta à participação da sociedade civil437. 

 

4.2 A DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DO REGIME DEMOCRÁTICO 

 

Cabe neste ponto buscar responder à segunda parte do questionamento lançado na 

abertura do presente tópico. Iniciamos pelo significado da palavra instrumento. Pois bem, de 

acordo com o dicionário instrumento é um “recurso ou pessoa que se utiliza para chegar a um 

resultado; meio, intermediário”438.  

Como dito acima, a democracia é um processo de afirmação do protagonismo do povo 

e de garantia de direitos fundamentais que vão sendo conquistados no correr na história. Essa 

se estrutura em três princípios (ou valores) fundamentais: (i) supremacia da vontade popular 

                                                 
433 CARDOSO, Luciana Zaffalon Leme. Op. cit., p. 37; ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. 

Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Op. cit., p. 596. 
434 AVRITZER, Leonardo. Op. cit., p. 45. 
435 CARDOSO, Luciana Zaffalon Leme. Op. cit., p. 37; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios 

institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Op. cit., p. 909. 
436 Em sentido semelhante: ROCHA, Bheron. O histórico do arcabouço normativo da Defensoria Pública: da 

assistência judiciária à assistência defensorial internacional. Op. cit., p. 301-302. 
437 DE VITTO, Renato Campos Pinto; CASTRO, André Luís Machado de. Op. cit., p. 237. 
438 HOUAISS, Antônio et al. Op. cit., p. 1628. 
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(ou soberania popular); (ii) preservação da liberdade; e (iii) igualdade de direitos. O processo 

democrático, então, avança conforme esses princípios vão sendo efetivados e aprofundados. 

Nessa trilha, ser instrumento do regime democrático é ser um meio para se obter a 

consolidação democrática. Para tanto, o mesmo deve buscar a concretização dos três 

princípios democráticos. 

A seguir será feito esse cotejo em relação à atuação da Defensoria Pública 

separadamente para cada um dos princípios. 

 

4.2.1 Princípio da supremacia da vontade popular (ou da soberania popular) 

 

Segundo Gustavo Corgosinho a Defensoria Pública é instrumento do regime 

democrático “pelo fato de ser ela a porta de entrada da pessoa ou grupo vulnerável no âmbito 

da função jurisdicional do Estado”439. Em sentido semelhante Maria Tereza Aina Sadek 

afirma que “a Defensoria Pública se constitui na porta de entrada para a inclusão”440. 

Em verdade, como salientado, tendo em vista o papel de destaque do processo judicial 

e do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito, o acesso à Justiça inclui-se no direito 

de participação popular no governo, que é expresso pelo primeiro princípio da democracia – o 

da supremacia da vontade popular (ou soberania popular). 

Diante do quadro de desigualdades cumulativas441 que enfrentam, os indivíduos e 

grupos sociais em situação de vulnerabilidade têm – na prática – excluída a sua participação 

no debate público e na luta pela instauração de uma ordem jurídica justa. Isso porque, o 

acesso à Justiça é primordial para a concretização dos direitos, de modo que qualquer 

impedimento ao mesmo provoca limitações ou até impossibilita a efetivação da cidadania442.  

A Defensoria Pública, pois, pode ser a “porta de entrada para a inclusão”443, realizando 

o trabalho de tradução de que fala Boaventura de Sousa Santos.  

Mostra-se apta para esse mister por ser uma instituição constitucionalmente idealizada 

para garantir o acesso à Justiça em sentido formal e material, sendo voltada à promoção dos 

direitos humanos e à defesa das pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. 

                                                 
439 CORGOSINHO, Gustavo. Op. cit., p. 91. 
440 SADEK, Maria Tereza Aina. Defensoria Pública: a conquista da cidadania. Op. cit., p. 20. 
441 A expressão é de Maria Tereza Aina Sadek, cf. SADEK, Maria Tereza Aina. Defensoria Pública: a conquista 

da cidadania. Op. cit., p. 26. 
442 SADEK, Maria Tereza Aina. Acesso à justiça: porta de entrada para a inclusão social. Op. cit., 150. 
443 SADEK, Maria Tereza Aina. Defensoria Pública: a conquista da cidadania. Op. cit., p. 20. 
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Nesse sentido, segundo Boaventura de Sousa Santos, de todas as instituições do 

sistema de Justiça, a Defensoria Pública é a que apresenta melhores condições para superar os 

obstáculos impostos aos vulneráveis para a apresentação de suas demandas e garantia dos seus 

direitos444. Afinal, diuturnamente promove o diálogo entre a visão hegemônica – do sistema 

de Justiça – e a não hegemônica – das pessoas e grupos marginalizados. 

Decerto, as suas atribuições legais e constitucionais conferem-lhe relativo trânsito na 

comunidade, entidades do terceiro setor e poder público. Em consequência, a instituição pode 

funcionar como ferramenta, como instrumento, para estabelecer o elo entre esses atores445. 

Está, pois, a serviço da cidadania446. 

Interessante, nesse ponto, a ilustração feita por Daniel Gerhard e Maurilio Casas Maia, 

que comparam a missão da Defensoria Pública com a de Hermes447. 

O deus grego Hermes – conhecido entre os romanos como Mercúrio – era filho de 

Zeus e da ninfa Maia. Trazia asas no chapéu e nas sandálias, enquanto na mão, levava uma 

haste com duas serpentes, chamada caduceu. Sempre em movimento, atuava como 

mensageiro de Zeus, tendo passagem livre tanto no mundo inferior – dominado por Hades – 

quanto no Olimpo. Hermes funcionava, então, como uma ponte entre duas realidades distintas 

conectando o inferno ao reino dos deuses, traduzindo com fidelidade as mensagens que 

levava. 

Igualmente era conhecido por sua eloquência e por odiar a guerra acima de todas as 

coisas, preferindo resolver os problemas com a força das palavras. Era considerado o deus dos 

comerciantes e dos ladrões (que não diferiam muito na visão dos antigos gregos), dos 

viajantes, dos diplomatas, da hospitalidade, das línguas, da fala eloquente; em suma, de todas 

as formas de troca e comunicação448. 

Assim, como afirmam os aludidos autores, 

                                                 
444 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 51. 
445 CARVALHO, Leandro Coelho de. Op. cit., p. 205; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 252. 
446 TAVARES, André Ramos. Op. cit., p. 1120-1121. 
447 Concepção inicialmente apresentada em: GERHARD, Daniel; CASAS MAIA, Maurilio. O Defensor-Hermes 

e amicus communitas: a representação democrática dos necessitados de inclusão discursiva. Seleções Jurídicas, 

p. 23-26, ago. 2015; posteriormente aprofundada em: GERHARD, Daniel; CASAS MAIA, Maurilio. O 

Defensor-Hermes, o amicus communita(ti)s e a Defensoria Pública enquanto medium para a efetivação da 

dimensão democrática dos direitos fundamentais. In: CASAS MAIA, Maurilio (Org.). Op. cit., p. 45-56. A 

figura de Hermes também é utilizada por François Ost, mas para ilustrar um modelo de direito pós-moderno 

entrelaçado em redes, em que há justamente o diálogo entre todos os operadores do direito com os destinatários 

desse de forma integrada, cf. OST, François. Op. cit. 
448 BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: (a idade da fábula): histórias de deuses e heróis. 

Tradução de David Jardim Júnior. 26. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002, p. 14; SEGAL, Robert A. (Ed.). 

Mitologia: 50 conceitos e mitos fundamentais. Tradução de Luis Reyes Gil. São Paulo: Publifolha, 2016, p. 54. 
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o defensor público possui missão semelhante à tarefa de Hermes: levar 

mensagens entre realidades diferentes, aparentemente distantes e com 

linguagens diferentes. É assim, portanto, que o defensor público recebe os 

clamores das comunidades mais estigmatizadas socialmente – v.g., as 

comunidades dos presídios, das favelas, dos ocupantes irregulares de 

propriedades –, e a traduz para os tribunais, realizando também o caminho 

de volta. Trata-se de via de mão dupla449. 
 

Tendo em vista sua função, o defensor público conhece de perto os dramas vividos 

pelas camadas populares, mostrando-se apto a trazer confiança e tranquilidade ao cidadão 

para apresentar suas demandas, compreendendo sua fala e suas angústias. Destarte, aplicando 

a sociologia das ausências, o Defensor-Hermes é capaz de realizar o procedimento de 

tradução entre realidades distintas: entre o jargão jurídico e a linguagem dos indivíduos e 

grupos sociais em situação de vulnerabilidade, invisíveis ao sistema de Justiça. 

Ademais, costuma ser eloquente, dominando a linguagem e os rituais dos órgãos do 

sistema de Justiça. Sendo um profissional qualificado, selecionado por concurso público 

considerado rigoroso, tem potencial para aplicar a sociologia das emergências a fim de 

encontrar na legislação fundamento para os anseios das comunidades estigmatizadas, 

inclusive pelo uso de intepretações jurídicas inovadoras e criativas a fim de dar uma visão 

mais social ao direito, contra-hegemônica. 

Com sua atuação, pois, por meio do procedimento de tradução e da legalidade 

cosmopolita, a Defensoria Pública pode proporcionar o pluralismo de vozes e de interesses no 

cenário jurídico e processual450, empoderando os protagonistas do debate democrático451 de 

forma a garantir o acesso à Justiça de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade – 

minorias no espaço político. Promove, assim, a inclusão por meio dos direitos e colabora de 

forma inegável para a efetivação do princípio da supremacia da vontade popular.  

Dessa forma, considerando a relevância político-democrática do acesso à Justiça e da 

assistência jurídica gratuita, é de se inferir que a promoção e defesa dos direitos dos 

vulneráveis promove, por conseguinte, a inclusão das minorias (dos subintegrados) no pacto 

social, o que pode se dar, inclusive, por meio da tutela do direito à diferença. 

  

                                                 
449 GERHARD, Daniel; CASAS MAIA, Maurilio. O Defensor-Hermes e amicus communitas: a representação 

democrática dos necessitados de inclusão discursiva. Op. cit., p. 23-24. 
450 CASAS MAIA, Maurilio. Expressão e instrumento da democracia: sobre o Estado defensor e a EC 80/2014. 

Op. cit., p. 619. 
451 FRANCO, Glauce. Op. cit., p. 43-44. 
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4.2.2 Princípio da preservação da liberdade 

 

Ao se falar no princípio da preservação da liberdade a primeira atuação da Defensoria 

Pública que vem à mente, certamente, é a defesa do réu no processo criminal. Afinal, trata-se 

de uma atribuição entre as mais conhecidas pelo público leigo devido ao considerável volume 

de casos patrocinados, sendo prevista na legislação institucional nacional desde a redação 

original da Lei Complementar nº 80/94 – LONDP. Some-se a isso o fato de que em alguns 

ordenamentos jurídicos estrangeiros a Defensoria Pública só atua em causas criminais452. 

Com efeito, a defesa efetiva no processo penal é um instituto essencial para o Estado 

de Direito453 e, pois, para a democracia. Trata-se de imperativo de interesse da justiça, o que 

impõe ao Estado o dever de proporcionar um defensor para o acusado, conforme previsto, 

inclusive, no art. 8º.2.e, da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José 

da Costa Rica. 

Nesse sentido, interpretando a referida Convenção, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos – CorteIDH entende que o direito de defesa é um componente central do devido 

processo, que obriga o Estado a tratar o indivíduo a todo o momento como sujeito do 

processo, e não como mero objeto do mesmo. Por consequência, afirma que o direito à defesa 

no processo penal deve necessariamente poder ser exercido desde quando uma pessoa é 

apontada como possível autora ou partícipe de um delito e só termina quando se finaliza o 

processo, incluindo a etapa da execução da pena. Ademais, assevera que se deve assegurar as 

condições para que tanto a defesa pessoal quanto a defesa técnica sejam regularmente 

exercidas454.  

Sublinhe-se que não basta a garantia formal de designação pelo Estado de uma defesa 

técnica. Conforme a jurisprudência da CorteIDH, essa defesa deve ser adequada, atuando de 

maneira diligente para proteger as garantias processuais do defendido, evitando que seus 

                                                 
452 É o caso, por exemplo, de países como os Estados Unidos, cf. ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! 

Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Op. cit., p. 51-136; VARGAS, Cirilo 

Augusto. A assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos: 50 anos após Gideon v. Wainwright. E-Civitas, 

Belo Horizonte, v. 9, n. 1, jul. 2016; JOHNSON JR., Earl. Lifting the “American Exceptionalism” curtain: 

options and lessons from abroad. In: ALVES, Cleber Francisco; GONZÁLEZ, Pedro. Defensoria Pública no 

século XXI: Novos horizontes e desafios. Op. cit., p. 173-216. 
453 PAIVA, Caio. Prática penal para a Defensoria Pública. Op. cit., p. 127. 
454 Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Ruano Torres e outros vs. El Salvador, sentença de 05 

out. 2015: mérito, reparações e custas, §153; PAIVA, Caio; HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência 

internacional de direitos humanos. 2. ed. Belo Horizonte: Editora CEI, 2017, p. 596. 
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direitos sejam lesados. Caso contrário essa torna-se mera formalidade processual, equivalendo 

à ausência de defesa técnica455. 

Veja-se que diferentemente da Convenção Europeia de Direitos Humanos (art. 

6.3.c456) e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 14.3.d457), o mencionado 

art. 8º.2.d da Convenção Americana de Direitos Humanos – reforçando o princípio da 

preservação da liberdade – não condiciona o direito à assistência jurídica gratuita no processo 

penal à hipossuficiência econômica, bastando a inatividade do acusado em nomear 

advogado458. Estabelece o mesmo: “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se 

presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.  Durante o processo, 

toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: [...] d. direito do 

acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de 

comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor”. 

Concretizando essa normativa internacional, o Código de Processo Penal adverte que o 

processo reclama participação compulsória de defensor quando o réu não o constitui 

espontaneamente. Em razão da relevância do direito à liberdade ambulatorial, pois, a defesa 

técnica é considerada indisponível. Por isso, dispõe em seu art. 263 que “se o acusado não o 

tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear 

outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação”. 

Logo, o acusado economicamente vulnerável e que, portanto, não dispõe de recursos 

para constituir advogado, ao não o fazer, naturalmente receberá a assistência jurídica gratuita 

a ser prestada pela Defensoria Pública. Porém, o mesmo se aplica igualmente ao acusado que 

dispõe de recursos financeiros para a contratação de advogado, mas não o faz. A 

indisponibilidade da defesa técnica no processo penal – corolária da relevância do princípio 

da preservação da liberdade – impede que a inércia do réu resulte na ausência de defesa. 

Nesse caso, a atuação defensorial se dá em razão da vulnerabilidade técnica do 

acusado, que é revelada em razão da necessidade de se assegurar o exercício efetivo e real do 

                                                 
455 Nesse sentido: Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Ruano Torres e outros vs. El Salvador, 

sentença de 05 out. 2015: mérito, reparações e custas; SAGÜÉS, Néstor Pedro. Op. cit., p. 770-771; PAIVA, 

Caio; HEEMANN, Thimotie Aragon. Op. cit., p. 597-598. 
456 “3. O acusado tem, como mínimo, os seguintes direitos: [...] c) Defender-se a si próprio ou ter a assistência de 

um defensor da sua escolha e, se não tiver meios para remunerar um defensor, poder ser assistido gratuitamente 

por um defensor oficioso, quando os interesses da justiça o exigirem”. 
457 “3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, pelo menos, as seguintes garantias: 

[...] d) De estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor de sua 

escolha; de ser informado, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o interesse 

da justiça assim exija, de ter um defensor designado ex-offício gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-

lo”. 
458 PAIVA, Caio; HEEMANN, Thimotie Aragon. Op. cit., p. 597. 
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direito de defesa459. Trata-se de função institucional comumente apontada dentro da 

classificação tradicional como exemplo de função atípica, vez que exercida 

independentemente da condição financeira do beneficiário460. 

Destaque-se, ainda, que o parágrafo único do art. 263 do Código de Processo Penal 

prevê que o acusado que não seja hipossuficiente econômico deve pagar honorários ao 

defensor dativo, a serem arbitrados pelo juiz. Apesar de amplamente aplicada na prática 

forense, a doutrina diverge sobre a possibilidade de aplicação analógica desse dispositivo à 

Defensoria Pública, combinado com o art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/94, a fim de 

impor ao acusado o dever de pagar honorários à instituição quando o mesmo tiver condições 

de custar a contratação de um advogado461. 

Cabe lembrar também a previsão do art. 306 do Código de Processo Penal, com 

redação dada pela Lei nº 12.403/11. Tal dispositivo determina a comunicação à Defensoria 

Pública acerca do recolhimento de qualquer pessoa à prisão, seja por prisão em flagrante ou 

por cumprimento de decisão judicial, caso o autuado não informe o nome de seu advogado. 

Veja-se que aqui igualmente não há qualquer menção à condição financeira do preso, já que a 

privação de liberdade por si só gera uma situação de vulnerabilidade. 

Seu objetivo é propiciar à pessoa presa assistência jurídica adequada com a maior 

celeridade possível, visando a evitar que prisões indevidas se protraiam no tempo462. A 

disposição é salutar, vez que os defensores públicos, em regra, só tomavam conhecimento da 

prisão quando o processo já estava em curso, com a denúncia recebida. Isso se deve muitas 

vezes ao desconhecimento por parte das famílias dos presos, em especial aqueles mais 

humildes, que não sabem a quem ou a qual órgão recorrer para buscar auxílio. Com a 

comunicação, a Defensoria Pública pode imediatamente tomar as medidas adequadas ao caso, 

requerendo, por exemplo o relaxamento da prisão ou a concessão da liberdade provisória463. 

Na mesma linha é a previsão do art. 4º da Resolução nº 213/05 do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, que regula o procedimento das audiências de custódia no Brasil464, em 

                                                 
459 LIMA, Frederico Rodrigues Viana de. Op. cit., p. 212-215. 
460 Exemplo trazido, por exemplo, por: MORAES, Guilherme Peña de. Instituições da Defensoria Pública. Op. 

cit., p. 178. 
461 Para uma análise aprofundada desse debate, conferir: PAIVA, Caio. Prática penal para a Defensoria 

Pública. Op. cit., p. 134-141; ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da 

Defensoria Pública. 2. ed. Op. cit., p. 464-469. 
462 LIMA, Frederico Rodrigues Viana de. Op. cit., p. 225. 
463 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 9. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2014, p. 731. 
464 Sobre o tema, conferir: PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Florianópolis: 

Empório do Direito, 2015. 
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cumprimento ao art. 7º.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos465 e ao art. 9.3 do 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos466. O aludido dispositivo estabelece que a 

audiência de custódia será realizada na presença da Defensoria Pública caso a pessoa detida 

não possua advogado constituído no momento da lavratura do flagrante. Novamente aqui há 

presunção de vulnerabilidade da pessoa presa. 

Percebe-se que tanto o art. 306 do CPP, quanto o art. 4º da Resolução nº 213/05 do 

CNJ, são disposições que reforçam essa ligação umbilical entre a instituição defensorial e a 

preservação da liberdade, já que preveem a sua atuação no momento seguinte ao cerceamento 

da liberdade da pessoa pelo Estado. Nesse sentido, a Defensoria Pública converte-se em órgão 

de contributo na análise da legalidade da prisão, visto que recebe a grande maioria das 

comunicações de prisão467 e atua na maioria das audiências de custódia. 

Por fim, como destacado acima, de acordo com o entendimento da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, o direito de defesa no processo penal deve se estender 

até a etapa da execução da pena. Destarte, a Defensoria Pública deve igualmente atuar nesse 

momento, sendo certo que o art. 4º, XVII, da LC nº 80/94 prevê como função institucional a 

atuação nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, 

visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus 

direitos e garantias fundamentais. Por sua vez a Lei nº 12.313/10 alterou a Lei de Execução 

Penal, incluindo a Defensoria Pública como órgão da execução penal (art. 61, LEP). 

Nessa atuação, além de zelar pela preservação dos direitos dos encarcerados não 

atingidos pelo cumprimento da pena, medida de segurança ou medida socioeducativa, 

igualmente tutelará o direito à liberdade, requerendo os benefícios legais cabíveis, como a 

declaração de extinção da punibilidade, a detração e remição da pena, a conversão de penas, a 

                                                 
465 “5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade 

autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser 

posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.  Sua liberdade pode ser condicionada a garantias 

que assegurem o seu comparecimento em juízo”. 
466 “3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à 

presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser 

julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam 

julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que 

assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, 

para a execução da sentença”. 
467 LIMA, Frederico Rodrigues Viana de. Op. cit., p. 227; ROCHA, Bheron. O histórico do arcabouço normativo 

da Defensoria Pública: da assistência judiciária à assistência defensorial internacional. Op. cit., p. 295-296. 
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progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a 

comutação de pena, o indulto, entre outros (art. 81-B, LEP)468. 

Em outro giro, cumpre frisar que no sistema brasileiro a Defensoria Pública atua não 

só em favor da liberdade ambulatorial. De fato, o direito geral de liberdade e as diversas 

liberdades específicas – como as de expressão, de pensamento, artística, religiosa, de reunião, 

livre iniciativa, entre outras – são diuturnamente defendidas pela instituição pátria no 

cumprimento das suas mais variadas funções.  

Ademais, tal defesa se dá não só em processos criminais, mas igualmente em 

processos cíveis, além de importante atuação em âmbito extrajudicial, que restou robustecida 

após a reforma da LONDP pela LC nº 132/09. Logo, o princípio da preservação da liberdade 

é contemplado tanto pelas funções institucionais de proteção, quanto pelas funções 

institucionais de promoção e de defesa, de acordo com a classificação cunhada por Amélia 

Soares da Rocha.  

Destaque-se que em razão da estreita ligação entre liberdade e legalidade, abre-se 

amplo espaço para a atuação da Defensoria Pública na preservação da primeira, uma vez que 

a lei é a principal ferramenta de trabalho do jurista e, pois, do defensor público. Nessa linha, 

utilizando-se do parâmetro da legalidade, insurge-se contra limitações indevidas ao direito 

fundamental de liberdade, nos seus variados sentidos. 

Por outro lado, deve-se destacar que o direito geral de liberdade e as diversas 

liberdades específicas são consideradas espécies de direitos humanos. São assim 

reconhecidos, por exemplo, pelos arts. 9º a 13, 18, 19, 21 e 22 do Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos e arts. 7º, 12, 13, 15, 16 e 22, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos.  

Logo, a promoção e defesa das liberdades consistem em verdadeiros deveres 

institucionais, haja vista a atribuição de “promoção dos direitos humanos” empregada pelo 

art. 134, caput, da CF/88 e pelo art. 1º da LONDP, para definir a própria instituição. Resta 

claro, então, que a Defensoria Pública é um importante meio para a preservação da liberdade 

em suas várias manifestações. 

  

                                                 
468 LIMA, Frederico Rodrigues Viana de. Op. cit., p. 229-230; ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução penal: 

teoria crítica. São Paulo: Saraiva, 2014; ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios 

institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Op. cit., p. 441. 
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4.2.3 Princípio da igualdade de direitos 

 

Por fim, o atendimento ao princípio da igualdade de direitos talvez seja a grande meta 

ou a razão de ser da Defensoria Pública, a ser atingida através da materialização dos direitos 

previstos no ordenamento jurídico em favor dos necessitados469. 

Decerto, tudo o que foi dito acima sobre a relevância político-democrática do acesso à 

Justiça e da assistência jurídica gratuita se aplica aqui. Todavia, assume relevo realizar alguns 

acréscimos àquela exposição relativos especificamente ao princípio ora em comento. 

Como frisado anteriormente, não basta garantir um acesso meramente formal à Justiça. 

Por ser um dos procedimentos político-jurídicos de maior importância do Estado Democrático 

de Direito, o acesso ao processo judicial deve ser efetivo, de qualidade, a fim de que seja 

produzida uma decisão justa. De fato, a defesa meramente formal de um direito em juízo pode 

se mostrar mais nociva do que a ausência de qualquer defesa470. 

Sublinhe-se que muitas vezes as violações dos direitos das pessoas e grupos em 

situação de vulnerabilidade são protagonizadas justamente pelos chamados “litigantes 

habituais” (“repeat-players”)471. Isto é, entidades desenvolvidas, com experiência judicial 

extensa, como as grandes corporações e o próprio Estado, que, por essa condição, gozam de 

considerável vantagem estratégica quando atuam em juízo472.  

Marc Galanter aponta diversas vantagens que são desfrutadas pelos litigantes 

habituais: i) a maior experiência com o Direito, que lhes possibilita melhor planejamento do 

litígio; ii) a economia de escala, porque têm mais casos postos em juízo; iii) o 

desenvolvimento de relações informais com os membros dos órgãos integrantes do sistema de 

Justiça; iv) a capacidade de diluir os riscos da demanda por um maior número de casos; e v) a 

possibilidade de testar estratégias com determinados casos, de modo a garantir a expectativa 

                                                 
469 BRITTO, Adriana. A evolução da Defensoria Pública em direção à tutela coletiva. In: SOUSA, José Augusto 

Garcia de (Coord.). A Defensoria Pública e os processos coletivos: comemorando a Lei Federal 11.448 de 15 

de janeiro de 2007. Op. cit., p. 14. 
470 CASTRO, André Luís Machado de; BERNARDES, Márcia Nina. Construindo uma nova Defensoria Pública. 

In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). A Defensoria Pública e os processos coletivos: comemorando a 

Lei Federal 11.448 de 15 de janeiro de 2007. Op. cit., p. 109. Aqui novamente cabe a referência ao Caso Ruano 

Torres e outros vs. El Salvador, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, sentença de 05 out. 

2015. 
471 A expressão é de Marc Galanter, cf. GALANTER, Marc. Afterword: Explaining Litigation. Law & Society 

Review, v. 9, n. 2, 1975, p. 347. 
472 DE VITTO, Renato Campos Pinto; CASTRO, André Luís Machado de. Op. cit., p. 232; CAPPELLETTI, 

Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 25. 
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mais favorável em relação a casos futuros. Com isso tornam-se mais eficientes do que os 

“litigantes eventuais” (“one-shotters”)473. 

Essas vantagens foram traduzidas em números por pesquisa premiada em 2006 pelo 

Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Foram analisadas decisões judiciais de 16 

(dezesseis) Estados brasileiros, concluindo-se que em um conflito entre desiguais os juízes 

tendem a favorecer a parte mais poderosa. Apontou-se que “uma parte com poder econômico 

ou político tem entre 34% e 41% mais chances de que um contrato que lhe é favorável seja 

mantido do que uma parte sem poder”474.  

Posteriormente a pesquisa foi repetida, analisando decisões dos três ramos do Poder 

Judiciário no Estado de São Paulo. Os resultados foram semelhantes, apontando que “uma 

parte mais forte que tenha uma cláusula contratual a seu favor tem 45% a mais de chance de 

ver o contrato mantido, se comparada a uma parte mais fraca que também tenha uma cláusula 

contratual a seu favor”475. 

Dados estatísticos demonstram ainda que o Judiciário brasileiro, apesar de 

extremamente demandado, é oligopolizado por poucos litigantes que o utilizam muito, ao 

passo que a grande maioria da população não tem acesso a esse sistema476. A crescente 

procura, pois, não equivale a uma abertura para a população, ou correspondente ampliação do 

acesso à justiça. A rigor, há “demandas demais e demandas de menos”477.  

Um número extremamente reduzido de atores – instituições do poder público 

municipal, estadual e federal, bancos, instituições de crédito e prestadoras de serviços de 

telefonia e comunicações – é responsável por pelo menos a metade dos processos em curso, o 

que inegavelmente resulta em prejuízos ao acesso à Justiça e à qualidade dos serviços 

judiciários prestados à sociedade em geral478. 

Como observa Maria Tereza Aina Sadek, 

Resulta desse quadro um grave desequilíbrio, caracterizado pela distinção 

entre, de um lado, os que litigam em demasia, os que conhecem quais são 

                                                 
473 GALANTER, Marc. Op. cit., p. 347. Sobre o tema conferir também: ECONOMIDES, Kim. Op. cit., p. 63-69; 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 25-26, de onde, inclusive, fora retirada a tradução sugerida 

para as expressões repeat-players e one-shotters. 
474 RIBEIRO, Ivan César. Robin Hood versus King John: como os juízes locais decidem casos no Brasil? 

Eficiência e efetividade do Estado no Brasil. Disponível em: <www.ipea.gov.br/ipeacaixa/premio2006/ 

docs/trabpremiados/IpeaCaixa2006_Profissional_01lugar_tema01.pdf>. Acesso em 13 set. 2016. 
475 FERRÃO, Brisa Lopes de Mello; RIBEIRO, Ivan César. Os juízes brasileiros favorecem a parte mais fraca? 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 244, p. 53-82, jan. 2007, p. 67. 
476 CASTRO, André Luís Machado de; BERNARDES, Márcia Nina. Op. cit., p. 105 e 112. 
477 SADEK, Maria Tereza Aina. Acesso à justiça: um direito e seus obstáculos. Op. cit., p. 60. 
478 SADEK, Maria Tereza; LIMA, Fernão Dias de (Coord.). O uso da Justiça e o litígio no Brasil. Brasília: 

Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, 2015. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/uso-justica-

litigio-brasil-pesquisa-amb.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2017, p. 12. 
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seus direitos e sabem como demandá-los e, por outro, os que sequer 

conhecem e não reclamam seus direitos. O ingresso no Poder Judiciário 

contribuiria, dessa forma − por contraditório que possa parecer −, para 

acentuar as distâncias de natureza social e econômica, atuando como mais 

um elemento dentre os propulsores da situação qualificada como de 

desigualdades cumulativas.479 
 

De fato, ao contrário dos litigantes habituais, os indivíduos e grupos em situação de 

vulnerabilidade quando efetivamente conseguem ingressar com uma demanda em juízo, 

enfrentam ainda diversas desvantagens estratégicas. A desigualdade é estrutural. O mesmo 

ocorre quando estão no polo passivo da demanda, o que, sem dúvida, é mais comum.  

Isso porque, quanto mais baixo é o estrato socioeconômico do cidadão, menos 

provável é que conheça ou tenha relações informais com membros dos órgãos integrantes do 

sistema de Justiça. Por outro lado, maior costuma ser a distância entre o lugar em que vive ou 

trabalha e o local onde estão instalados os fóruns, escritórios e repartições públicas480, o que 

dificulta e encarece o seu deslocamento para obtenção de documentos, acompanhamento dos 

processos e comparecimento a audiências. Ademais, como anteriormente mencionado, o 

Judiciário é dominado uma cultura dogmática e técnico-burocrática, sendo pouco receptivo à 

algumas demandas de interesse desses indivíduos e grupos sociais.  

Por isso, é essencial que a parte vulnerável receba assistência jurídica de qualidade, 

garantindo a paridade de armas no processo judicial de forma a inclui-la eficazmente no 

debate a ser nele desenvolvido. Como corolário lógico do monopólio da jurisdição, surge para 

o Estado o dever de prestar esse serviço, assegurando a igualdade no acesso à Justiça, sob 

pena de favorecer a violação impune dos direitos dos carentes de recursos481. 

No Brasil, por força do art. 5º, LXXIV c/c art. 134 da CF/88, tal tarefa incumbe à 

Defensoria Pública, que tem a função de prestar a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. 

Veja-se que hoje a estrutura e as funções institucionais da Defensoria Pública 

permitem a atuação integrada e a litigância estratégica. Isso porque, tendo em vista o elevado 

número de casos em que atua, a atribuição para a tutela coletiva e o fato de ser formada por 

profissionais recrutados especificamente para prestar assistência jurídica aos vulneráveis, os 

                                                 
479 SADEK, Maria Tereza Aina. Acesso à justiça: um direito e seus obstáculos. Op. cit., p. 60. 
480 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. Op. cit., p. 

209. 
481 SMITH, Roger. Human rights and access to justice. Op. cit., p. 264-265; ALVES, Cleber Francisco. Justiça 

para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Op. cit., p. 38; SLAIBI 

FILHO, Nagib. Direito constitucional. Op. cit., p. 432. 
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defensores públicos adquirem conhecimento e experiência sobre os problemas típicos do seu 

público alvo.  

Destarte, abre-se espaço para a abordagem dos vulneráveis enquanto classe ou grupo, 

e não apenas como indivíduos isolados482. Permite-se, outrossim, a uniformização de 

entendimentos e teses para casos semelhantes, alcançando maior eficiência na sua 

atividade483. 

Tais características apontam para a possibilidade de a Defensoria Pública funcionar 

como instrumento para a inclusão dos indivíduos e grupos sociais em situação de 

vulnerabilidade na sociedade aberta dos intérpretes, superando as desigualdades estruturais. 

Com a sua atuação, a instituição defensorial pode assegurar a participação consistente dos 

mesmos no debate processual com a apresentação de teses jurídicas que lhes sejam favoráveis 

(status activus processualis). 

Para tanto, assume especial relevo o emprego de institutos processuais novos ou ainda 

pouco utilizados. 

Nessa linha, seguindo uma orientação voltada à democratização do processo, o Código 

de Processo Civil de 2015 prestigiou a Defensoria Pública484, facilitando os caminhos do 

acesso à justiça. Conferiu-lhe papel ativo no incidente de resolução de demandas repetitivas – 

IRDR (art. 977, III), concedeu-lhe legitimidade para provocar o incidente de assunção de 

competência (art. 947, §1º) e determinou sua participação obrigatória nas ações possessórias 

com grande número de réus e que envolvam pessoas hipossuficientes (arts. 554, §1º e 565, 

§2º). Ademais, ampliou as oportunidades de intervenção do amicus curiae (arts. 138, 927, 

§2º, 950, §§ 2º e 3º, 983, 1.035, §4º e 1.038, I) – valoroso mecanismo de democratização do 

processo, que pode ser exercido pela instituição em nome próprio ou representando parte 

vulnerável485.  

                                                 
482 Em sentido semelhante: CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 40-41; SANTOS, Boaventura 

de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Op. cit., p. 50-51. 
483 Acerca da atuação estratégica da Defensoria Pública através da uniformização de entendimentos ou teses 

institucionais e a sua compatibilidade com a independência funcional do defensor público, conferir: REIS, 

Gustavo Augusto Soares dos; ZVEIBIL, Daniel Guimarães; JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Op. cit., p. 

208-213; PAIVA, Caio. Prática penal para a Defensoria Pública. Op. cit., p. 49-61; ESTEVES, Diogo; 

SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Op. cit., p. 336-341. 
484 SOUSA, José Augusto Garcia de. A Defensoria Pública e o Código de Processo Civil de 2015: novos 

caminhos – e responsabilidades – para uma instituição enfim essencial. Op. cit., p. 488-489; ALVES, Cleber 

Francisco; GONZÁLEZ, Pedro. A Defensoria Pública no Novo Código de Processo Civil brasileiro: breves 

considerações. Op. cit., p. 164-165. 
485 SOUSA, José Augusto Garcia de. A Defensoria Pública e o Código de Processo Civil de 2015: novos 

caminhos – e responsabilidades – para uma instituição enfim essencial. Op. cit., p. 489-495. 
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Dentre os institutos que merecem maior atenção deve-se destacar o papel da 

Defensoria Pública no controle concentrado de constitucionalidade, importante seara para a 

consolidação de teses favoráveis aos vulneráveis. Nesse campo a instituição conta com 

ferramentas como a possibilidade de deflagração de ação direta em alguns Estados, perante os 

respectivos Tribunais de Justiça (ADIN estadual ou representação de 

inconstitucionalidade)486; a legitimidade do Defensor Público-Geral Federal para propor a 

edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de Súmula Vinculante (art. 3º, VI, Lei nº 

11.417/06); além da já citada intervenção do amicus curiae (art. 7º, §2º, Lei 9.868/99). 

Lamentavelmente ainda não lhe é deferida a legitimidade para deflagrar ação direta perante o 

Supremo Tribunal Federal. 

São dignas de nota, ainda, novas formas de intervenção institucional, como o custos 

vulnerabilis487. Tal modalidade vem sendo construída na prática forense e tem como 

finalidade primordial justamente o aprofundamento do debate processual em favor da parte 

vulnerável. 

Em todos esses casos a Defensoria Pública contribui para a ampliação do espaço de 

debate na formação das decisões judiciais, reduzindo as barreiras ao acesso à justiça depois da 

porta de entrada por meio da ampliação da sociedade aberta dos intérpretes. Com isso, a 

instituição assume a missão de equilibrar as forças no processo judicial em favor dos 

vulneráveis. Proporciona, desse modo, a igualdade efetiva no direito de acesso à Justiça, 

balanceando as vantagens estratégicas em juízo e garantindo a paridade de armas. 

Cumpre frisar que o acesso à Justiça é o garantidor dos direitos488. Trata-se de um 

“direito charneira, um direito cuja denegação acarretaria a de todos os demais”489. Possui, 

                                                 
486 SILVA, Franklyn Roger Alves. A Defensoria Pública e o controle da Constituição – um novo degrau a ser 

superado. In: Livro de teses e práticas exitosas: XI Congresso Nacional dos Defensores Públicos. Vitória: 

ANADEP, 2013, p. 53-59. 
487 Construção teórica criada por Maurilio Casas Maia e que vem sendo desenvolvida paulatinamente pelo 

mesmo e por outros autores. A pedra fundamental da tese foi lançada em: CASAS MAIA, Maurilio. Custos 

vulnerabilis constitucional: o Estado Defensor entre o REsp 1.192.577-RS e a PEC 4/14. Revista Jurídica 

Consulex, Brasília, a. XVIII, n. 417, p. 55-57, jun. 2014. Sobre o tema, conferir ainda: CASAS MAIA, Maurilio. 

A intervenção de terceiro da Defensoria Pública nas ações possessórias multitudinárias do NCPC: colisão de 

interesses (art. 4º-A, V, LC n. 80/1994) e posições processuais dinâmicas. Op. cit.; CASAS MAIA, Maurilio. 

Litisconsórcio e intervenção de terceiros no Novo CPC de 2015: uma visão geral. In: SILVA, Franklyn Roger 

Alves (Org.). Op. cit., p. 196-198; PASSADORE, Bruno. A Defensoria Pública enquanto custos vulnerabilis. In: 

CASAS MAIA, Maurilio (Org.). Op. cit., p. 121-128; GOMES, Marcos Vinicius Manso Lopes. A vocação 

defensorial do novo Código de Processo Civil: permissão para intervenção defensorial “custus vulnerabilis”. In: 

CASAS MAIA, Maurilio (Org.). Op. cit., p. 129-140. Em uma perspectiva crítica ao instituto conferir: 

ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Op. 

cit., p. 428-430; AZEVEDO, Júlio Camargo de. Op. cit.  
488 SADEK, Maria Tereza Aina. Defensoria Pública: a conquista da cidadania. Op. cit., p. 20. 
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consequentemente, inegável caráter instrumental, sendo certo que é multifuncional, 

vinculando-se, como afirmado, às diversas dimensões de direitos fundamentais.  

A Defensoria Pública, por sua vez, também possui um caráter instrumental, visto que 

serve de instrumento constitucional de garantia do acesso à Justiça490. Tem, pois, as suas 

funções institucionais vinculadas à todas as ondas renovatórias, visando a um acesso 

democrático e plural à ordem jurídica justa491.  

Por consequência sua atividade assegura não apenas a igualdade no direto de acesso à 

Justiça, mas também a igualdade na fruição de todos os demais direitos previstos no 

ordenamento jurídico. Por isso, ao comparar a definição contida no art. 176 (atual art. 179), da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro com às que eram trazidas nas redações originárias 

do art. 134, CF/88 e art. 1º, LC nº 80/94, Sílvio Roberto Mello Moraes destacou que 

A importância da Defensoria Pública extrapola os limites traçados pelos 

artigos 134 da Constituição Federal e 1.º da LC n. 80, para alcançar a própria 

garantia e efetividade do Estado Democrático de Direito, já que ela é 

instrumento pelo qual irá viabilizar o exercício, por parte de cada cidadão 

hipossuficiente do Brasil, dos direitos e garantias individuais que o 

Constituinte tanto se preocupou em assegurar ao Povo brasileiro, 

consagrando assim a igualdade substancial [...]492. 
 

Logo, se o direito de acesso à Justiça é o direito primeiro, o garantidor dos demais 

direitos, a assistência jurídica aos vulneráveis é, então, “o móvel indispensável para a 

realização dos direitos e, em consequência, da igualdade”493. Assim, a Defensoria Pública 

transforma-se em uma metagarantia494, isto é, a garantia da garantia do acesso à Justiça, o 

instrumento do instrumento de promoção do princípio democrático da igualdade de direitos. 

 

                                                                                                                                                         
489 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. Op. cit., p. 

205. 
490 SOUSA, José Augusto Garcia de. O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda 

faz sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a respeito da 

instituição? Op. cit., p. 177; BRITTO, Adriana. Op. cit., p. 13-16; CASTRO, André Luís Machado de; 

BERNARDES, Márcia Nina. Op. cit., p. 105-106; CÂMARA, Alexandre Freitas. Legitimidade da Defensoria 

Pública para ajuizar ação civil pública: um possível primeiro passo em direção a uma grande reforma. In: 

SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). A Defensoria Pública e os processos coletivos: comemorando a Lei 

Federal 11.448 de 15 de janeiro de 2007. Op. cit., p. 48; GONÇALVES FILHO, Edilson Santana. Op. cit., p. 31-

35. 
491 SADEK, Maria Tereza Aina. Defensoria Pública: a conquista da cidadania. Op. cit., p. 27-28; ESTEVES, 

Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria Pública. Op. cit., p. 97; 

CASAS MAIA, Maurilio. A legitimidade coletiva da Defensoria Pública para a tutela de segmentos sociais 

vulneráveis. Op. cit., p. 356. 
492 MORAES, Sílvio Roberto Mello. Op. cit., p. 17. 
493 SADEK, Maria Tereza Aina. Defensoria Pública: a conquista da cidadania. Op. cit., p. 20. 
494 KETTERMANN, Patrícia. Op. cit., p. 72, 78; BURGER, Adriana Fagundes; KETTERMANN, Patrícia; 

LIMA, Sérgio Sales Pereira (Orgs.). Defensoria Pública: o reconhecimento constitucional de uma metagarantia. 

Brasília: ANADEP, 2015. 
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4.2.4 Conjugando os três princípios  

 

Destarte, a partir do cotejo entre as funções institucionais e os princípios da 

democracia constata-se que a atuação defensorial se liga a cada um dos princípios 

fundamentais daquela, seja em conjunto ou separadamente.  Age em favor da ampliação e 

pluralização do acesso à ordem jurídica justa como meio de consolidação democrática. 

Não à toa, a Organização dos Estados Americanos – OEA destacou no item 2 da 

Resolução AG/RES 2.656 (XLI-O/11) que o trabalho desenvolvido pelas Defensorias 

Públicas “constitui um aspecto essencial para o fortalecimento do acesso à justiça e à 

consolidação da democracia”. 

Portanto, verifica-se que a Defensoria Pública pode ser considerada instrumento do 

regime democrático na medida em que, tendo em vista o seu perfil, no cumprimento das suas 

funções institucionais é capaz de realizar os três princípios (ou valores) democráticos 

fundamentais – supremacia da vontade popular, preservação da liberdade e igualdade de 

direitos –, potencializando a democracia. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho se propôs a conferir um sentido jurídico-instrumental à definição 

da Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático dada pelo caput 

do art. 134 da Constituição Federal de 1988, depois da reforma promovida em 2014 pela 

Emenda Constitucional nº 80. 

Apontou-se que o texto do referido dispositivo praticamente repete os termos do art. 1º 

da Lei Complementar nº 80/94, que é a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública 

(LONDP), após alteração realizada pela Lei Complementar nº 132/09. Esse inspirou, 

igualmente, reformas nas leis orgânicas das Defensorias Públicas de vários Estados. 

Contudo, apesar de ter despontado na legislação federal apenas mais recentemente, 

frisou-se que a afirmação em comento já constava da redação original das Constituições do 

Estado de Goiás (art. 120) e do Rio de Janeiro (art. 176, atual art. 179), sendo certo que esta 

última permanece em vigor como tal sem alterações há quase 30 (trinta) anos. 

Apesar disso, pontuou-se que poucos são até o momento os trabalhos que se propõem 

a atribuir tal sentido à definição em questão, o que aumenta o risco de que a função 

meramente simbólica desponte sobre a função jurídico-instrumental, isto é, a efetiva produção 

de efeitos. Assim, a presente pesquisa buscou compreender os termos dessa definição, 

estudando o regime democrático e a Defensoria Pública visando ao preenchimento dessa 

lacuna. 

O estudo do regime democrático iniciou-se pela análise de termo que lhe é correlato, 

isto é, o Estado de Direito. Foram analisados os três paradigmas mais comumente apontados 

para o mesmo: Estado Liberal, Estado Social de Direito e Estado Democrático de Direito. 

Destacou-se que atualmente desponta este último, que é entendido como a síntese dialética 

dos dois primeiros com a democracia. 

Destacou-se também que em cada um dos paradigmas um dos três Poderes da divisão 

clássica de Montesquieu assumiu uma posição de destaque frente aos demais. No Estado 

Liberal era o Legislativo; no Estado Social de Direito, o Executivo; agora no Estado 

Democrático de Direito esse papel é exercido pelo Poder Judiciário. Tal fato vem gerando a 

judicialização da política e das relações sociais, passando o Judiciário a integrar as “forças 

reais de poder”, de que falava Ferdinand Lassalle, vez que ter acesso à justiça passou a 

significar ter a possibilidade de influenciar nos rumos da sociedade. 

Passando-se, então, ao exame específico do regime democrático, esclareceu-se que 

esse é sinônimo de democracia, podendo assim ser entendido na definição constitucional de 
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Defensoria Pública. Sublinhou-se ainda que esse é um processo histórico, dinâmico, em 

constante construção, sendo uma realidade complexa que atualmente possui um lugar central 

no campo político. 

Apesar de ser objeto de uma multiplicidade de conceitos, destacou-se poder-se dizer 

que a democracia se estrutura pela síntese dialética de três princípios ou valores fundamentais: 

(i) supremacia da vontade popular (ou soberania popular); (ii) preservação da liberdade; e (iii) 

igualdade de direitos. 

Ressaltou-se que o princípio da supremacia da vontade popular (ou soberania popular) 

não se limita ao direito de voto, vez que o pluralismo impõe que os diversos valores, 

expectativas e interesses conflitantes existentes na sociedade hipercomplexa possam 

apresentar-se livre e igualmente no âmbito dos procedimentos políticos e jurídicos (eleitoral, 

legislativo, administrativo ou jurisdicional). Desse modo, para que haja de fato democracia 

devem ser dadas a todos os possivelmente afetados por uma decisão política ou jurídica as 

mesmas chances de participar do debate político, expressando a sua opinião. 

Especificamente sobre o procedimento jurisdicional enfatizou-se configurar um 

paradoxo inaceitável que muitos tenham a possibilidade de participação no procedimento de 

criação das leis – mesmo que através de representantes eleitos –, mas estejam alijados do 

momento da aplicação dessas mesmas leis em razão da falta de acesso à justiça. Pontuou-se, 

pois, haver um nexo indissociável entre a cidadania e o acesso à Justiça, especialmente em 

razão da proeminência do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito. 

Quanto ao princípio da preservação da liberdade destacou-se que o mesmo se desdobra 

em um direito geral de liberdade e em diversas liberdades específicas, como as liberdades 

ambulatorial, de expressão, de pensamento, artística, religiosa, de reunião, livre iniciativa etc., 

permitindo, inclusive, a extração de liberdades implícitas no ordenamento jurídico a partir 

desse direito geral. Salientou-se ainda a ligação umbilical entre liberdade e democracia, vez 

que não há que se pensar nessa última sem a garantia efetiva da primeira. 

Ao se tratar, por sua vez, do princípio da igualdade de direitos sublinhou-se que este é 

considerado uma das mais importantes conquistas da modernidade. Expôs-se que ao longo do 

tempo o mesmo foi sofrendo constantes alterações, congregando novos elementos. Assim, de 

uma igualdade inicialmente apenas formal, essa adquiriu conteúdo material visando ao 

reequilíbrio das relações sociais. Agora, em tempos mais recentes, tem agregado ainda o 

direito à diferença, demandas de reconhecimento e a concepção de igualdade como não-

submissão. 
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Demonstrou-se, outrossim, que no âmbito político-jurídico tal princípio determina que 

seja assegurado o acesso igualitário aos procedimentos do Estado Democrático de Direito, 

sendo que no caso do procedimento jurisdicional há um duplo viés. Isso porque, esse por si só 

já é um instrumento de efetivação da igualdade de direitos, o que eleva a importância do 

acesso à tutela jurisdicional. 

Restou clara, por conseguinte, a estreita ligação entre os três princípios (ou valores) 

democráticos. Afinal, sem a garantia de liberdade e igualdade não há como validamente 

prevalecer a soberania popular. Concluiu-se, pois, que para se verificar de fato a democracia 

deve-se conjugar esses três postulados de forma simultânea e dialética: supremacia da vontade 

popular, preservação da liberdade e igualdade de direitos. 

Tendo em vista que a Defensoria Pública é uma instituição idealizada para garantir o 

acesso à Justiça buscou-se, em seguida, compreender melhor esse direito à luz da sua 

importância atual para o regime democrático. Igual importância deu-se ao estudo do direito à 

assistência jurídica gratuita, já que a prestação desse serviço compete à mesma. 

Destarte, explicitou-se que ambos são considerados direitos fundamentais, tendo, 

consequentemente, aplicação direta e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88), além de configurarem 

cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, IV, CF/88) da Constituição. Outrossim, são considerados 

direitos humanos, sendo consagrados como tal em documentos e convenções internacionais, 

dentre os quais se destaca as chamadas Regras de Brasília sobre Acesso à Justiça das Pessoas 

em Condição de Vulnerabilidade, ou simplesmente 100 Regras de Brasília.  

Pontuou-se, ainda, que apesar de a assistência jurídica gratuita ser inicialmente 

assegurada no direito internacional dos direitos humanos tão somente para os casos criminais, 

o Sistema Interamericano de Direitos Humanos – SIDH vem apontando nos últimos anos para 

a sua consagração de forma ampla, tal qual o faz a Constituição brasileira. 

Aprofundando a análise, passou-se ao estudo do percurso histórico desses direitos e do 

processo judicial em cada um dos paradigmas do Estado de Direito. Mostrou-se a crescente 

importância desses direitos em cada modelo.  

No Estado Liberal o resultado do processo dependia exclusivamente do desempenho 

das partes, já que o juiz se mantinha distante do debate, aplicando a lei com frieza. O acesso à 

justiça era um direito meramente formal, devendo o Estado tão somente não impor restrições 

à busca da tutela jurisdicional. A assistência jurídica gratuita, por sua vez, sequer era 

considerada um direito, dependendo de ações caritativas. 

Já no Estado Social de Direito, asseverou-se ter havido o fortalecimento da figura do 

Estado-juiz, que passou a exercer o papel de protagonista da relação processual. O acesso à 



122 

 

justiça e o direito à assistência jurídica passaram a ser tidos como um direito social, 

integrantes, por consequência, da chamada segunda dimensão de direitos fundamentais, 

recebendo, maior atenção. Reconheceu-se, desse modo, o dever do Estado de assegurar o 

efetivo gozo desses direitos. 

Ponderou-se, porém, que a mencionada classificação pode gerar problemas, vez que os 

direitos sociais comumente são confrontados com chamada cláusula da “reserva do possível”, 

que supostamente representaria um limite fático e jurídico aos mesmos. Trouxe-se à lume, em 

contraponto, a doutrina de Ana Paula de Barcellos, segundo a qual o acesso à Justiça 

integraria o mínimo existencial, o que o tornaria insuscetível à mencionada cláusula. 

Tendo em vista esse cenário, propôs-se a discussão sobre a adequação de se manter a 

classificação dos direitos de acesso à justiça e à assistência jurídica como direitos puramente 

sociais no paradigma atual do Estado Democrático de Direito. 

Destacou-se que a doutrina vem advogando a assunção de um novo modelo de 

processo, democrático e comparticipativo, de acordo com os ditames constitucionais e tendo 

em vista o peso político que o mesmo adquiriu com a judicialização da política e das relações 

sociais. Assim, os direitos de acesso à justiça e à assistência jurídica também deveriam se 

adequar ao novo paradigma, em especial diante da importância político-democrática que 

assumiram. 

Ponderou-se, que em razão dessa relevância eleva-se a necessidade de democratização 

do debate processual. Com base em elementos filosóficos, sociológicos e antropológicos, 

trazidos por autores como Marcelo Neves, Boaventura de Sousa Santos, José Murilo de 

Carvalho e Roberto DaMatta, demonstrou-se a existência, no Brasil, de linhas abissais 

separando os brasileiros quanto à facilidade de acesso aos procedimentos político-jurídicos do 

Estado Democrático de Direito, bem como quanto ao uso e a efetividade da legislação, em 

razão de desigualdades estruturais (Roberto Saba).  

Destacou-se, pois, a formação de um círculo vicioso no qual a falta de acesso à Justiça 

é ao mesmo tempo causa e consequência da perpetuação de processos de diferenciação (Élida 

Lauris) e hierarquização social, prejudicando a efetivação de uma sociedade aberta dos 

intérpretes (Peter Häberle). 

Atestou-se que um dos principais obstáculos ao acesso à justiça é o da chamada 

procura suprimida (Boaventura de Sousa Santos), representada pelo sentimento de 

impotência da grande maioria dos cidadãos das classes populares do país e de outros grupos 

sociais em situação de vulnerabilidade para reivindicar os seus direitos perante o sistema de 

Justiça quando esses são violados. Apontou-se como principais causas: a cultura normativista 
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e técnico-burocrática do Poder Judiciário; a falta de legislação conectada à realidade social 

das camadas marginalizadas da população; e a barreira linguística. 

A inclusão dessas pessoas no sistema de Justiça, pois, passa pelo procedimento de 

tradução (Boaventura de Sousa Santos). Esse tem por objetivo criar inteligibilidade entre as 

pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade e o sistema de Justiça, devendo, dessa forma, 

ser utilizado pela Defensoria Pública no cumprimento de sua missão constitucional. 

Ademais, abre espaço para um uso contra-hegemônico do direito, através da chamada 

legalidade cosmopolita ou subalterna (Boaventura de Sousa Santos). Isso porque, não basta 

levar as demandas dos vulneráveis ao Judiciário, é preciso que cheguem ao mesmo teses 

capazes de fazê-lo compreender adequadamente a realidade esquecida daqueles.  

Tal proceder, enfatizou-se, traz tais indivíduos e grupos sociais para dentro do pacto 

social, resgatando seu status político-jurídico de cidadão. Por consequência, percebe-se que 

não só o acesso à justiça, mas também a assistência jurídica possui inegável dimensão 

político-democrática. 

A partir dessas premissas pôde-se enfrentar a questão da classificação desses direitos 

na teoria das dimensões dos direitos fundamentais. Iniciou-se apontando que muitos direitos 

fundamentais não se encaixam em apenas uma das dimensões e que o enquadramento em uma 

ou outra, por vezes é resultado de uma decisão convencional. 

Destacou-se entendimentos doutrinários que classificam o acesso à justiça como 

pertencente tanto à primeira quanto à segunda geração de direitos (Alejandro M. Garro e 

Roger Smith) ou exclusivamente à primeira (José Murilo de Carvalho, Cleber Francisco 

Alves, Víctor Abramovich e Christian Courtis), contrariando, portanto, o entendimento 

majoritário. 

Argumentou-se que, em verdade, além da destacada dimensão político-democrática – 

que os aproxima dos direitos de primeira dimensão –, os direitos de acesso à Justiça e à 

assistência jurídica gratuita atendem ao interesse público, por contribuírem para uma 

sociedade processualmente mais justa em que a lei atinge o seu objetivo e é aplicada de forma 

legítima e igualitária. Por consequência, também teriam um caráter difuso, típico da terceira 

dimensão dos direitos fundamentais. 

Concluiu-se, desse modo, que tanto o acesso à justiça quanto a assistência jurídica 

gratuita são multifuncionais e multidimensionais, vinculando-se às diversas dimensões de 

direitos fundamentais. Por conseguinte, não estão sujeitos à “cláusula” da reserva do possível. 

Frisou-se que a essencialidade da assistência jurídica restou reconhecida pelo 

constituinte reformador quando acrescentou, por meio Emenda Constitucional nº 80/14, o art. 
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98 ao ADCT. Esse determina a ampliação do serviço da Defensoria Pública até estar presente 

em todas as comarcas, no prazo final de 8 (oito) anos, sem abrir margem em seu texto a 

qualquer exceção ou à possibilidade de imposição de limitações orçamentárias ao seu 

cumprimento efetivo. 

As características, portanto, de multifuncionalidade e multidimensionalidade dos 

direitos em questão impõem ao Estado que crie e mantenha um Poder Judiciário acessível e 

um serviço de assistência jurídica integral e gratuita efetivo, abrangente e de qualidade, 

prestado pela Defensoria Pública. 

Ingressando no estudo específico da Defensoria Pública, realizou-se o resgate histórico 

da sua definição legal e constitucional como expressão e instrumento do regime democrático a 

partir da análise dos processos legislativos de seis diplomas: Constituição Federal de 1988; 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989; Constituição do Estado de Goiás de 1989; 

Lei Complementar nº 80/94; Lei Complementar nº 132/09 e Emenda Constitucional nº 80/14. 

Tal resgate demonstrou que a inclusão de tal afirmação nos textos legais teve relação 

direta com a possibilidade de participação e influência de defensores públicos nos respectivos 

processos legislativos – casos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989, Lei 

Complementar nº 132/09 e Emenda Constitucional nº 80/14. Ademais, tal receptividade 

revelou-se proporcional ao estabelecimento e consolidação da instituição nas respectivas 

esferas de atuação do legislador no momento da tramitação dos projetos. 

Descortinou-se que a definição em questão fora escrita originalmente pelo defensor 

público fluminense João Simões Vagos Filho com a intensão de ser o texto da Constituição 

Federal de 1988. Sem sucesso na Assembleia Nacional Constituinte, foi inserida 01 (um) ano 

depois na Constituição do Estado do Rio de Janeiro e na Constituição do Estado de Goiás. 

Posteriormente, 20 (vinte) anos depois, essa definição foi resgatada pela Associação 

Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP, quando da elaboração do anteprojeto que 

resultou na Lei Complementar nº 132/09. Naquele momento deu-se ao texto uma concepção 

aparentemente distinta da pensada originalmente, entendendo-a como a síntese de parte das 

ideias pretendidas para a expansão e aprimoramento da Defensoria Pública quando de sua 

reforma institucional. Portanto, conferiu-se uma função jurídico-instrumental muito clara para 

o dispositivo legal, ultrapassando-se o sentido majoritariamente político-simbólico de 

afirmação da instituição que lhe fora inicialmente emprestado. 

De fato, as transformações pelas quais passou a Defensoria Pública nos últimos anos 

demonstram que a mesma vem se guiando por esse postulado. 
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Destacou-se que a timidez e abertura da regulamentação constitucional permitiu que 

essa tivesse larga margem de manobra na construção do seu perfil. Destarte, de uma 

instituição inicialmente concebida para a prestação da assistência jurídica individual ao 

necessitado econômico, a Defensoria Pública caminhou para a tutela dos direitos das pessoas 

e grupos em situação de vulnerabilidade. 

Nesse percurso, foi adquirindo novas funções que lhe conferiram uma moldura mais 

democrática e solidarista, dando ensejo, portanto, à novas classificações das suas atribuições 

em superação à clássica divisão em típicas e atípicas. 

Última estação percorrida até o momento, a promoção dos direitos humanos veio a ser 

declarada expressamente no texto constitucional como atribuição fundamental da instituição 

defensorial. Nesse sentido, integra o corpo de atribuições institucionais mínimas obrigatórias, 

moldando-a como órgão nacional de proteção dos direitos humanos para além da prestação de 

assistência jurídica gratuita às pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. 

Constatou-se, então, que a Defensoria Pública vem se guiando pelas bases lançadas 

pela Lei Complementar nº 132/09, sintetizadas nas ideias-chave contidas na redação que a 

mesma conferiu ao art. 1º da LONDP. Restava analisar especificamente o comando que a 

define como “expressão e instrumento do regime democrático”. 

Considerando que “expressão” e “instrumento” não são palavras sinônimas e que a lei 

não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda), separou-se o estudo em duas 

partes, uma para cada um dos aludidos termos. 

O vocábulo expressão é conceituado como “modelo, encarnação, personificação, 

manifestação”; “manifestação significativa, forte” de alguma coisa. Aponta-se, então, que a 

Defensoria Pública deve ser considerada manifestação significativa do processo democrático, 

vez que em um cenário de protagonismo do Judiciário e de relevância democrática do 

processo judicial, a presença de instituições atuantes voltadas à garantia de direitos 

fundamentais é um relevante indicativo do estágio de efetiva consolidação democrática de 

uma sociedade. 

Destaca-se, ainda, que apesar de as suas bases serem anteriores, a consagração do 

modelo público de assistência jurídica, prestado por meio da Defensoria Pública, coincide na 

América Latina com o movimento de redemocratização a partir do final da década de 1990. 

Isso porque, na transição democrática instalou-se uma especial preocupação com a criação de 

instrumentos capazes de garantir o próprio regime e os direitos recém-conquistados.  

No Brasil não foi diferente, vez que a positivação constitucional da instituição 

defensorial veio com o advento da Constituição Federal de 1988, promulgada após o fim de 
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longo período de ditadura militar. Destarte, a Defensoria Pública pode ser considerada uma 

decorrência desse processo de transição para a democracia. 

Constatados esses pontos, aduziu-se que assim como a democracia, a instituição – 

sendo decorrência dessa – está em processo de consolidação, avançando normativamente 

junto com a primeira, não só no Brasil, mas também no continente latino-americano.  

No âmbito interno foi lembrado o advento das Emendas Constitucionais nos 45/04, 

69/12 e 74/13, que lhe conferiram autonomia funcional, administrativa e financeira; da LC nº 

80/94 e sua reforma pela LC nº 132/09; da Lei nº 11.448/07, que lhe conferiu legitimidade 

ativa para a propositura de ação civil pública; e o Código de Processo Civil de 2015, que lhe 

previu um título específico e garantiu a sua participação em novos institutos processuais. 

Deu-se especial ênfase, entretanto, à EC nº 80/14 e ao acréscimo do art. 98 que essa 

promoveu no ADCT. Isso porque, o cumprimento do seu comando importaria em clara 

afirmação do regime democrático, por significar a ampliação e afirmação de um de seus 

modelos típicos, no caso, a Defensoria Pública.  

Não obstante, pontuou-se a necessidade de refletir-se sobre os desafios a serem 

enfrentados pela instituição no cenário atual de crise econômica, que apontam para a 

tendência de não cumprimento desse comando. Para tanto, trouxe-se à lume as propostas de 

Cleber Francisco Alves, pensadas a partir do cenário de austeridade que acometeu os serviços 

de assistência jurídica em outros países. 

Também foi enfatizada a necessidade de democratização interna da própria Defensoria 

Pública, trazendo para o seu seio o regime do qual é expressão. Assim, sublinhou-se a 

necessidade de ampliação de desenhos institucionais participativos (Leonardo Avrizter) “de 

baixo para cima”, de “partilha de poder” e de “ratificação pública”, como as ouvidorias 

externas, as reuniões abertas para a construção de planos de trabalho e as audiências públicas. 

Na consideração da instituição como instrumento do regime democrático expôs-se 

primeiramente o significado desse termo, a ser entendido como um “recurso ou pessoa que se 

utiliza para chegar a um resultado; meio, intermediário”. Concluiu-se, desse modo, que ser 

instrumento do regime democrático é ser um meio para se obter a consolidação democrática. 

Logo, a Defensoria Pública deveria nesse mister buscar a concretização dos três princípios (ou 

valores) democráticos fundamentais: (i) supremacia da vontade popular (ou soberania 

popular); (ii) preservação da liberdade; e (iii) igualdade de direitos. 

Afirmou-se, assim, que ao promover e defender os direitos das pessoas e grupos em 

situação de vulnerabilidade no cumprimento de suas funções institucionais a Defensoria 
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Pública proporciona a inclusão desses no pacto social, efetivando, por consequência, o 

princípio democrático da supremacia da vontade popular (ou soberania popular). 

O princípio da preservação da liberdade igualmente é tutelado diuturnamente pela 

instituição defensorial, conforme abordado. Isso porque, além de grande vocação para a 

defesa da liberdade ambulatorial em sua gigantesca atuação na esfera criminal, atua também 

na garantia das mais diversas espécies de liberdades específicas, sejam em demandas cíveis 

ou em atuação extrajudicial. A inclusão da função de promoção dos direitos humanos na 

própria definição da instituição reforça essa ideia, tendo em vista ser a liberdade – em todas as 

suas espécies – inegável direito humano. 

Já o princípio da igualdade de direitos foi indicado como a grande meta ou razão de 

ser da Defensoria Pública. Pontuou-se, porém, as dificuldades no cumprimento de tal mister, 

haja vista as desvantagens estratégicas a que estão submetidas as pessoas e grupos em 

situação de vulnerabilidade quando estão em juízo, especialmente quando seus direitos são 

violados pelos chamados litigantes habituais (Marc Galanter), como as grandes corporações e 

o próprio Estado.  

A hipótese foi ratificada por dados estatísticos que demonstram que em um conflito 

entre desiguais os juízes tendem a favorecer a parte mais poderosa, bem como o fato de o 

Judiciário ser oligopolizado por poucos litigantes que o utilizam muito, ao passo que a grande 

maioria da população não tem acesso a esse sistema. Cria-se, por consequência, um cenário de 

desigualdade estrutural. 

Com isso, tendo em vista sua estrutura e funções institucionais, aliada à experiência e 

contato próximo com a população vulnerável, a Defensoria Pública tem condições de 

equilibrar essa relação. Essa responsabilidade restou ampliada com os novos instrumentos 

processuais que lhe foram conferidos, especialmente pelo Código de Processo Civil de 2015.  

Sintetizou-se, pois, que a Defensoria Pública é a garantia da garantia do acesso à 

Justiça, apresentando, desse modo, como metagarantia do princípio democrático da igualdade 

de direitos. 

Terminada toda esta exposição, então, é chegado o momento de se apresentar uma 

resposta à pergunta guia deste trabalho: Mas o que significa ser a Defensoria Pública 

expressão e instrumento do regime democrático? 

Combinadas as respostas parciais lançadas no último capítulo chega-se à seguinte 

proposta: A Defensoria Pública pode ser considerada expressão e instrumento do regime 

democrático na medida em que, respectivamente: (i) sua presença e atuação consistentes 

são manifestação do caminho da sociedade rumo à consolidação da democracia, sendo a 
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mesma decorrência e um modelo típico da transição democrática latino-americana; e (ii) 

tendo em vista o seu perfil, no cumprimento das suas funções institucionais é capaz de 

realizar os três princípios (ou valores) democráticos fundamentais – supremacia da 

vontade popular, preservação da liberdade e igualdade de direitos –, potencializando a 

democracia. 

Veja-se que o sentido sugerido continua tendo inescondível caráter político-simbólico, 

de afirmação da própria instituição. Entretanto, inegavelmente prevalece a função jurídico-

instrumental. Isso porque, dela é possível extrair uma ideia síntese muito clara de qual é o seu 

papel e de como deve se desenvolver a Defensoria Pública no regime democrático: refletindo 

e sendo uma ferramenta da democracia. 

  



129 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAMOVICH, Víctor. Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera 

política. Estudios Socio-Jurídicos, Bogotá, v. 9, p. 9-33, mar. 2010. 

 

_______ ; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. 2. ed. 

Madrid: Editorial Trotta, 2004. (Colección Estructuras y Procesos). 

 

ALÔ, Bernard dos Reis. A ascensão institucional da Defensoria Pública e o necessário 

diálogo com pluralismo dos movimentos sociais. In: ABREU, Célia Barbosa; PEIXINHO, 

Manoel Messias; MADEIRA FILHO, Wilson (Coords). Diálogos sobre direitos humanos 

fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, vol. III, p. 201-217. 

 

ALVES, Cleber Francisco. Acesso à Justiça, Estado de Direito e consolidação democrática na 

América Latina: o papel da Defensoria Pública. In: ALVES, Cleber Francisco; PIMENTA, 

Marilia Gonçalves. Acesso à justiça em preto e branco: retratos institucionais da Defensoria 

Pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 03-36. 

 

_______ . A natureza do direito à assistência jurídica: direito civil ou social? Possíveis 

implicações sob o princípio da vedação ao retrocesso. Tradução de Pedro González. In: 

ALVES, Cleber Francisco; GONZÁLEZ, Pedro. Defensoria Pública no Século XXI: Novos 

horizontes e desafios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 131-146. 

 

_______ . Assistência jurídica integral da Defensoria Pública no novo Código de Processo 

Civil. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Defensoria Pública. Salvador: 

JusPodivm, 2015, p. 91-108. (Coleção Repercussões do Novo CPC, v. 5; coordenador geral, 

Fredie Didier Jr.). 

 

_______ . Assistência jurídica no Brasil: lições que podem ser aprendidas com países que 

outrora alcançaram avançado patamar de desenvolvimento na prestação desses serviços e 

posteriormente tiveram que enfrentar severas restrições financeiras. In: ALVES, Cleber 

Francisco; GONZÁLEZ, Pedro. Defensoria Pública no Século XXI: Novos horizontes e 

desafios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 53-76. 

 

_______ . Defensoria Pública e educação em direitos humanos. In: SOUSA, José Augusto 

Garcia de (Coord.). Uma nova Defensoria Pública pede passagem: reflexões sobre a Lei 

Complementar 132/09. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 199-216. 

 

_______ . Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e 

no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 

 

_______ . O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: o enfoque da 

doutrina social da Igreja. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. (Biblioteca de teses). 

 



130 

 

_______ ; GONZÁLEZ, Pedro. A Defensoria Pública no Novo Código de Processo Civil 

brasileiro: breves considerações. In: ALVES, Cleber Francisco; GONZÁLEZ, Pedro. 

Defensoria Pública no século XXI: Novos horizontes e desafios. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2017, p. 163-170. 

 

_______ ; _______ . Defensoria Pública no século XXI: Novos horizontes e desafios. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2017. 

 

_______ ; PIMENTA, Marilia Gonçalves. Acesso à justiça em preto e branco: retratos 

institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 

 

ALVES, Fernando de Brito. Constituição e participação popular: a construção histórico-

discursiva do conteúdo jurídico-político da democracia como direito fundamental. Curitiba: 

Juruá, 2013. 

 

ALVIM, Joaquim Leonel de Resende. A reforma do ensino jurídico: um balanço crítico. 

Plúrima - Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, Niterói: 

Síntese, v. 18, n. 4, p. 153-163, 2000. 

 

_______ ; NUNES, Tiago de García. O jeitinho brasileiro, o homem cordial e a 

impessoalidade administrativa: encontros e desencontros na navegação da máquina pública 

brasileira. In: III EICS Encontro Internacional de Ciências Sociais: crise e emergência de 

novas dinâmicas sociais – Caderno de Resumos. Pelotas, 2012, p. 28-29 (artigo completo 

gentilmente cedido pelos autores). 

 

ALVIM, Teresa Arruda. Acesso à Justiça passa pelo fim da linguagem "empolada" no 

Direito. Consultor Jurídico. Opinião, 16 dez. 2017. Disponível em: 

<www.conjur.com.br/2017-dez-16/teresa-alvim-acesso-justica-passa-fim-linguagem-

empolada>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

 

AMORIM, Ana Mônica Anselmo de. Acesso à justiça como direito fundamental & 

Defensoria Pública. Curitiba: Juruá, 2017. 

 

ANDREU-GUZMÁN, Federico; COURTIS, Christian. Comentarios sobre las 100 Reglas de 

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. In: 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA - DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

Defensa Pública: garantía de acceso a la justicia. Buenos Aires: Defensoría General de la 

Nación, 2008, p. 51-60. 

 

ARAGÓN REYES, Manuel. Constitución, democracia y control. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2002. (Serie Doctrina jurídica, n. 88). 

 

ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989. 

 



131 

 

ÁVILA JÚNIOR, Josias. Entrevista com Josias Ávila Júnior. [08 nov. 2017]. Entrevistador: 

Pedro González. São Gonçalo, 2017. 01 arquivo .wav (13 min.). A entrevista na íntegra 

encontra-se transcrita no Apêndice C deste trabalho. 

 

AVRITZER, Leonardo. Instituições participativas e desenho institucional: algumas 

considerações sobre a variação da participação no Brasil democrático. Opinião Pública, 

Campinas, v. 14, n. 1, p. 43-64, jun. 2008. 

 

AZEVEDO, Júlio Camargo de. A atuação da Defensoria Pública em favor de vulneráveis: 

proposta de um perfil institucional à luz da função promocional dos direitos humanos. In: 

Livro de teses e práticas exitosas: Defensoria Pública: em defesa das pessoas em situação de 

vulnerabilidade. XIII Congresso Nacional de Defensores Públicos. Florianópolis: ANADEP, 

2017, p. 95-103. 

 

BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. 49. ed. São Paulo: Edições 

Loyola, 2007. 

 

BANCO MUNDIAL. Access to justice for the poor. Disponível em: 

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTLAWJUSTINST/0,,content

MDK:20745998~menuPK:1990386~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:1974062,00.h

tml>. Acesso em 24 fev. 2018. 

 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O direito à assistência jurídica. Revista de Direito da 

Defensoria Pública, Rio de Janeiro, a. 4, n. 5, p. 122-137, 1991. 

 

BARBOSA, Rui. Oração aos moços: edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. 

Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997.  

 

BARBOZA, Heloisa Helena. Proteção dos vulneráveis na Constituição de 1988: uma questão 

de igualdade. In: NEVES, Thiago Ferreira Cardoso (Coord.). Direito & justiça social: por 

uma sociedade mais justa, livre e solidária: estudos em homenagem ao Professor Sylvio 

Capanema de Souza. São Paulo: Atlas, 2013, p. 103-117. 

 

BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio 

da dignidade da pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. 

 

BARLETTA, Fabiana Rodrigues; CASAS MAIA, Maurilio. Idosos e planos de saúde: os 

necessitados constitucionais e a tutela coletiva via Defensoria Pública – reflexões sobre o 

conceito de coletividade consumidora após a ADI 3943 e o EResp 1192577. Revista de 

Direito do Consumidor, São Paulo, v. 106, a. 25, p. 201-228, jul.-ago. 2016. 

 

BARROS, Guilherme Freire de Melo; SEABRA, Gustavo Civeis. Defensoria Pública. 8. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2016. 

 



132 

 

BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da 

maioria. In: SARMENTO, Daniel (Coord.). Jurisdição constitucional e política. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 3-34. 

 

_______ . Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil 

contemporâneo. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, Rio de Janeiro, v. 2, n. 21, jan.-

jun. 2012.  

 

_______ . Ética e jeitinho brasileiro: por que a gente é assim? Anotações escritas para a 

palestra proferida na Harvard Brazil Conference, em Cambridge, MA, em 08 abr. 2017. 

Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/palestra-barroso-jeitinho-brasileiro.pdf>. Acesso 

em: 02 maio 2017. 

 

_______ . O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades 

da Constituição brasileira. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

 

BESSA, Renata Tavares da Costa. A Defensoria Pública e os sistemas internacionais de 

direitos humanos. Revista de Direito da Defensoria Pública, Rio de Janeiro, n. 25, p. 132-

140, 2012. 

 

BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do direito. 

12. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução de 

Marco Aurélio Nogueira. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

 

BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. La democracia como principio constitucional. In: 

Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia. Tradução de Rafael de Agapito 

Serrano. Madrid: Trotta, 2000, p. 47-131. 

 

_______ . Origen y cambio del concepto de Estado de Derecho. In: Estudios sobre el Estado 

de Derecho y la democracia. Tradução de Rafael de Agapito Serrano. Madrid: Trotta, 2000, 

p. 17-45. 

 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 20. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. 

 

_______ . Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000. 

 

_______ . Do ocaso do regime representativo à aurora da democracia participativa. In: MAC-

GREGOR, Eduardo Ferrer; LARREA, Arturo Zaldívar Lelo de (Coord.). Estudos de Direito 

Processual Constitucional: homenagem brasileira a Héctor Fix-Zamudio em seus 50 anos 

como pesquisador do Direito. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 57-66. 

 



133 

 

BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como fazer 

entrevistas em Ciências Sociais. Em Tese, v. 2, n. 1, p. 68-80, jan.-jun. 2005. 

 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. Lisboa: Difel, 1989. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados. Brasília, a. LXIV, n. 

113, 01 jul. 2009, p. 387-462. Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/ 

DCD01JUL2009.pdf#page=387>. Acesso em: 04 jan. 2018. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar 145/1993. Organiza a 

Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais 

para sua organização nos Estados, e dá outras providências. Disponível em: 

<www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=234046>. Acesso 

em: 05 jan. 2018. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar PLP 28/2007. Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria 

Pública da União e prescreve normas gerais para os Estados e Distrito Federal, e dá outras 

providências. Disponível em: <www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 

fichadetramitacao?idProposicao=345552>. Acesso em: 04 jan. 2018. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição PEC 247/2013. Altera 

o “Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça” do “Título IV - Da Organização dos 

Poderes” e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal. Disponível em: <www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 

fichadetramitacao?idProposicao=567197>. Acesso em: 19 dez. 2017. 

 

BRASIL. Senado Federal. Diário do Senado Federal. Brasília, a. LXIV, n. 141, 17 set. 2009. 

Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=17/ 

09/2009&paginaDireta=44283#>. Acesso em 06 fev. 2018. 

 

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei Complementar PLC 237/1993. Organiza a 

Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais 

para sua organização nos Estados, e dá outras providências. Disponível em: 

<www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/23465>. Acesso em: 06 jan. 2018. 

 

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei Complementar PLC 137/09. Altera dispositivos da 

Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria Pública da 

União e prescreve normas gerais para os Estados e Distrito Federal, e dá outras providências. 

Disponível em: <www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/92052>. Acesso em: 

05 jan. 2018. 

 

BRASIL. Senado Federal. Proposta de Emenda à Constituição PEC 04/14. Altera o “Capítulo 

IV - Das Funções Essenciais à Justiça” do “Título IV - Da Organização dos Poderes” e 

acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 



134 

 

Federal. Disponível em: <www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116436>. 

Acesso em: 19 dez. 2017. 

 

BRÍGIDO, Carolina; BARRETTO, Eduardo. Juíza federal suspende nomeação de novo 

ministro da Justiça. O Globo. Rio de Janeiro, 04 mar. 2016. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/brasil/juiza-federal-suspende-nomeacao-de-novo-ministro-da-

justica-18807478>. Acesso em 08 jan. 2017. 

 

BRITTO, Adriana. A evolução da Defensoria Pública em direção à tutela coletiva. In: 

SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). A Defensoria Pública e os processos coletivos: 

comemorando a Lei Federal 11.448 de 15 de janeiro de 2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008, p. 1-28. 

 

BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: (a idade da fábula): histórias de deuses 

e heróis. Tradução de David Jardim Júnior. 26. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.  

 

BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

BURGER, Adriana Fagundes; KETTERMANN, Patrícia; LIMA, Sérgio Sales Pereira 

(Orgs.). Defensoria Pública: o reconhecimento constitucional de uma metagarantia. Brasília: 

ANADEP, 2015. 

 

CABRAL, Antonio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um 

terceiro especial. Revista de Processo, São Paulo, a. 29, n. 117, p. 9-41, set.-out. 2004. 

 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil 

pública: um possível primeiro passo em direção a uma grande reforma. In: SOUSA, José 

Augusto Garcia de (Coord.). A Defensoria Pública e os processos coletivos: comemorando a 

Lei Federal 11.448 de 15 de janeiro de 2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 45-50. 

 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. 

 

_______ . Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999. 

 

CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Acesso à justiça e cidadania. 2. ed. Chapecó: Argos, 

2006. 

 

CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade. Tradução de Elício de Cresci 

Sobrinho. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008 

 

_______ ; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988.  

 



135 

 

CARDOSO, Luciana Zaffalon Leme. Fendas democratizantes: mecanismos de participação 

popular na Defensoria Pública e o equacionamento da luta social por oportunidade de acesso à 

justiça. In: RÉ, Aluísio Iunes Monti Ruggeri (Org.). Temas aprofundados da Defensoria 

Pública. vol. 1. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 33-65. 

 

CARVALHO, Eusebio. Direito à propriedade. Do discurso à realidade. In: FARIAS, 

Cristiano Chaves de (Org.). Leituras complementares de direito civil: o direito civil-

constitucional em concreto. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2009, p. 283-296. 

 

CARVALHO, José Murilo de. Brasileiro: cidadão? Revista do Legislativo, Belo Horizonte, 

n. 23, p. 32-39, jul.-set. 1998. 

 

_______ . Cidadania no Brasil: o longo caminho. 18. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014.  

 

CARVALHO, Leandro Coelho de. As atribuições da Defensoria Pública sob a ótica do acesso 

à ordem jurídica justa. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 156, p. 204-224, fev. 2008. 

 

CARVALHO, Romulo Luis Veloso de. Defensoria Pública, crise econômica e a Emenda 

Constitucional 80. Consultor Jurídico. Tribuna da Defensoria, 24 out. 2017. Disponível em: 

<www.conjur.com.br/2017-out-24/tribuna-defensoria-defensoria-publica-crise-economica-

emenda-constitucional-80>. Acesso em: 24 out. 2017. 

 

CASAS MAIA, Maurilio. A intervenção de terceiro da Defensoria Pública nas ações 

possessórias multitudinárias do NCPC: colisão de interesses (art. 4º-A, V, LC n. 80/1994) e 

posições processuais dinâmicas. In: DIDIER JR., Fredie et al (Coord.). Novo CPC doutrina 

selecionada, v. 1: parte geral. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1253-1292.  

 

_______ . A legitimidade coletiva da Defensoria Pública para a tutela de segmentos sociais 

vulneráveis. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 101, a. 24, p. 351-383, set.-

out. 2015. 

 

_______ . Custos vulnerabilis constitucional: o Estado Defensor entre o REsp 1.192.577-RS e 

a PEC 4/14. Revista Jurídica Consulex, Brasília, a. XVIII, n. 417, p. 55-57, jun. 2014. 

 

_______ (Org.). Defensoria Pública, democracia e processo. Florianópolis: Empório do 

Direito, 2017. (Biblioteca do Estado Defensor, vol. I). 

 

_______ . Expressão e instrumento da democracia: sobre o Estado defensor e a EC 80/2014. 

Informativo COAD, v. 46, p. 619-620, 2015.  

 

_______ . Litisconsórcio e intervenção de terceiros no Novo CPC de 2015: uma visão geral. 

In: SILVA, Franklyn Roger Alves (Org.). CPC/2015: perspectiva da Defensoria Pública. 

Salvador: JusPodvim, 2016, p. 185-205. 

 



136 

 

CASTRO, André Luís Machado de. Entrevista com André Luís Machado de Castro. [22 jan. 

2018]. Entrevistador: Pedro González. Rio de Janeiro, 2018. 02 arquivos .wav (35 min.). A 

entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice D deste trabalho. 

 

_______ ; ALVES, Cleber Francisco; ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. 

Access to Justice in Brazil: the Brazilian legal aid model. Rio de Janeiro: Defensoria Pública 

Geral do Estado do Rio de Janeiro, 2017. 

 

_______ ; BERNARDES, Márcia Nina. Construindo uma nova Defensoria Pública. In: 

SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). A Defensoria Pública e os processos coletivos: 

comemorando a Lei Federal 11.448 de 15 de janeiro de 2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008, p. 101-119. 

 

CASTRO, Juliana. Justiça Federal suspende posse de Cristiane Brasil no Ministério do 

Trabalho. O Globo. Rio de Janeiro, 08 jan. 2018.  Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/brasil/justica-federal-suspende-posse-de-cristiane-brasil-no-

ministerio-do-trabalho-22267318>. Acesso em 08 jan. 2018. 

 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria geral do processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. 

 

CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva: elementos da filosofia 

constitucional contemporânea. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.  

 

COELHO, Inocêncio Mártires. As idéias de Peter Häberle e a abertura da interpretação 

constitucional no direito brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 35 n. 

137, p. 157-164, jan.-mar. 1998. 

 

_______ .  Ordenamento jurídico, Constituição e norma fundamental. In: MENDES, Gilmar 

Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1-145. 

 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

 

CORGOSINHO, Gustavo. Defensoria Pública: princípios institucionais e regime jurídico. 

2. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014. 

 

COSTA, Domingos Barroso da; GODOY, Arion Escorsin de. Educação em direitos e 

Defensoria Pública: cidadania, democracia e atuação nos processos de transformação 

política, social e subjetiva. Curitiba: Juruá, 2014. 

 

CUNHA, Eleonora Schettini M.; THEODORO, Hildelano Delanusse (Orgs.). Desenho 

institucional, democracia e participação: conexões teóricas e possibilidades analíticas. Belo 

Horizonte: D'Plácido, 2015. 



137 

 

 

CUNHA, José Ricardo. Direitos humanos e justiciabilidade: pesquisa no Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro. SUR - Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 2, n. 

3, p. 138-172, dez. 2005. 

 

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 

2017. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 31. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

 

DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1984. 

 

_______ . Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 6. ed. 

Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. A Defensoria. Disponível em: 

<www.defensoriapublica.go.gov.br/depego/index.php?option=com_content&view=article&id

=3&Itemid=104>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

 

DE VITTO, Renato Campos Pinto. Entrevista com Renato Campos Pinto de Vitto. [29 jan. 

2018]. Entrevistador: Pedro González. Brasília-Rio de Janeiro, 2018. 02 arquivos .wav (44 

min.). A entrevista encontra-se parcialmente transcrita no Apêndice D deste trabalho. 

 

______ ; CASTRO, André Luís Machado de. A Defensoria Pública como instrumento de 

consolidação da democracia. In: SLAKMON, Catherine; MACHADO, Maíra Rocha; 

BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Orgs.). Novas direções na governança da justiça e da 

segurança. Brasília: Ministério da Justiça, 2006, p. 227-238. 

 

DÍAZ, Elías. Estado de derecho y democracia. In: TAMAYO, Juan José (Dir.). 10 palabras 

clave sobre derechos humanos. Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino, 2012, p. 233-272. 

 

DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do 

novo processo civil. São Paulo: Malheiros Editores, 2016. 

 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002. 

 

DUSSEL, Enrique.  Lo político y la democracia. In: ÁVALOS G. Redefinir lo político. 

México: UAM-Xochimilco, 2002, p. 203-228. 

 

ECONOMIDES, Kim. Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça”: epistemologia 

versus metodologia? Tradução de Paulo Martins Garchet. In: PANDOLFI, Dulce et al (Orgs.) 

Cidadania, justiça e violência. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 61-76. 



138 

 

 

ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios institucionais da Defensoria 

Pública. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

 

_______ ; _______ . _______ . 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

 

EXPOSIÇÃO do Procurador-Geral da Defensoria Pública na Assembléia Legislativa. Revista 

de Direito da Defensoria Pública, Rio de Janeiro, a. 2, n. 3, p. 13-45, nov. 1989. 

 

FELIX, Loussia P. Mousse. Da reinvenção do ensino jurídico - considerações sobre a 

primeira década. In: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (Org.). OAB recomenda: 

um retrato dos cursos jurídicos. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2001, p. 23-59. 

 

FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública, direitos fundamentais e ação civil pública. 

São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

_______ . Defensoria Pública na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

 

FERRAJOLI, Luigi. O Estado de Direito entre o passado e o futuro. In: COSTA, Pietro; 

ZOLO, Danilo (Orgs.). O Estado de Direito: história, teoria, crítica. Tradução de Carlo 

Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 417-464. 

 

FERRÃO, Brisa Lopes de Mello; RIBEIRO, Ivan César. Os juízes brasileiros favorecem a 

parte mais fraca? Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 244, p. 53-82, jan. 

2007. 

 

FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. 5. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1971, t. I. 

 

_______ . Teoria geral do Estado. 2. ed. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1957, t. II. 

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 40. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. 

 

FISS, Owen. Grupos y la cláusula de igual protección. In: GARGARELLA, Roberto (Org.). 

Derecho y grupos desaventajados. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 137-159. 

 

FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça numa era “pós-

socialista”. Tradução de Julio Assis Simões, Cadernos de Campo, São Paulo, n. 14-15, p. 

231-239, 2006. 

 

_______ . Luta de classes ou respeito às diferenças? Igualdade, identidades e justiça social. 

Le Monde Diplomatique Brasil. jul. 2012. 



139 

 

 

______ . Redistribuição, reconhecimento e participação: por uma concepção integrada da 

justiça. Tradução de Bruno Ribeiro Guedes e Letícia de Campos Velho Martel. In: 

SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia. Igualdade, diferença e 

direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris: 2008, p. 167-189. 

 

FRANCO, Glauce. Critério de vulnerabilidade. Direitos humanos e Defensoria Pública como 

expressão contra-hegemônica da democracia direta. In: FRANCO, Glauce; MAGNO, Patrícia 

(Orgs.). I Relatório nacional de atuação em prol de pessoas e/ou grupos em condição de 

vulnerabilidade. Brasília: ANADEP, 2015, p. 13-44. 

 

_______ ; MAGNO, Patrícia (Orgs.). I Relatório Nacional de atuação em prol de pessoas 

e/ou grupos em condição de vulnerabilidade. Brasília: ANADEP, 2015. 

 

GALANTER, Marc. Afterword: Explaining Litigation. Law & Society Review, v. 9, n. 2, 

p. 347–368, 1975. 

 

GALLIEZ, Paulo. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010. 

 

GALVÃO, Paulo Braga. Princípio do Estado de Direito. In: TORRES, Ricardo Lobo et al 

(Orgs.). Dicionário de princípios jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 456-465. 

 

GARGARELLA, Roberto. El nuevo constitucionalismo dialógico frente al sistema de los 

frenos y contrapesos. In: GARGARELLA, Roberto (Comp.). Por una justicia dialógica: el 

poder judicial como promotor de la deliberación democrática. Buenos Aires: Siglo Veintiuno 

Editores, 2014, p. 119-158. (Colección derecho y política). 

 

_______ (Comp.). Por una justicia dialógica: el poder judicial como promotor de la 

deliberación democrática. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2014. (Colección derecho 

y política). 

 

GARRO, Alejandro M. Acesso à Justiça para os pobres na América Latina. Tradução de Ana 

Luiza Pinheiro. In: MÉNDEZ, Juan; O’DONNEL, Guillermo; PINHEIRO, Paulo Sérgio 

(Orgs.). Democracia, violência e injustiça: o não-Estado de Direito na América Latina. São 

Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 307-355. 

 

GERHARD, Daniel; CASAS MAIA, Maurilio. O Defensor-Hermes e amicus communitas: a 

representação democrática dos necessitados de inclusão discursiva. Seleções Jurídicas, p. 23-

26, ago. 2015. 

 

_______ ; _______ . O Defensor-Hermes, o amicus communita(ti)s e a Defensoria Pública 

enquanto medium para a efetivação da dimensão democrática dos direitos fundamentais. In: 

CASAS MAIA, Maurilio (Org.). Defensoria Pública, democracia e processo. Florianópolis: 

Empório do Direito, 2017, p. 45-56. (Biblioteca do Estado Defensor, vol. I). 



140 

 

 

GODOY, Miguel Gualano de. Devolver a constituição ao povo: crítica à supremacia judicial 

e diálogos institucionais. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2017. 

 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 

sociais. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

 

GOMES, Marcos Vinicius Manso Lopes. A vocação defensorial do novo Código de Processo 

Civil: permissão para intervenção defensorial “custus vulnerabilis”. In: CASAS MAIA, 

Maurilio (Org.). Defensoria Pública, democracia e processo. Florianópolis: Empório do 

Direito, 2017, p. 129-140. (Biblioteca do Estado Defensor, vol. I). 

 

GONÇALVES, Gabriella Vieira Oliveira; BRITO, Lany Cristina Silva; FILGUEIRA, Yasmin 

von Glehn Santos (Orgs.). IV diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil. Brasília: 

Ministério da Justiça, Secretaria de Reforma do Judiciário, 2015 

 

GONÇALVES FILHO, Edilson Santana. Defensoria Pública e a tutela coletiva de direitos: 

teoria e prática. Salvador: JusPodivm, 2016. 

 

GONZÁLEZ, Pedro; LÖWENKRON, Marina. O papel da Defensoria Pública na 

implementação dos serviços socioassistenciais. In: Livro de teses e práticas exitosas: 

Defensoria como metagarantia – transformando promessas constitucionais em efetividade. 

XII Congresso Nacional de Defensores Públicos. Curitiba: ANADEP, 2015, p. 193-200. 

 

GOODIN, Robert E. (Org.). The theory of institutional design. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1998. (Theories of institutional design). 

 

GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do direito e 

os princípios. 7. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2016. 

 

GRECO, Leonardo. A teoria da ação no processo civil. São Paulo: Dialética, 2003. 

 

_______ . O acesso ao direito e à justiça. In: Estudos de direito processual. Campos dos 

Goytacazes: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2005. (Coleção José do Patrocínio), p. 197-

223. 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini. Parecer a respeito da constitucionalidade da Lei 11.448/07, que 

conferiu legitimidade ampla à Defensoria Pública para a ação civil pública. In: SOUSA, José 

Augusto Garcia de (Coord.). Uma nova Defensoria Pública pede passagem: reflexões sobre 

a Lei Complementar 132/09. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 473-491.  

 

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direitos fundamentais, processo e princípio da 

proporcionalidade. In: GUERRA FILHO, Willis Santiago (Org.). Dos direitos humanos aos 

direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 11-29. 



141 

 

 

_______ . Ética e democracia na administração da justiça. Revista da EMERJ, Rio de 

Janeiro, v. 4, n. 14, p. 152-161, 2001. 

 

_______ . Processo constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Celso Bastos Editor: 

Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999. 

 

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. 

Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997. 

 

HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Tradução de Paulo Astor 

Soethe. In: A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Edições Loyola, 2002, 

p. 269-284. 

 

HELD, David. Models of democracy. 3. ed. Cambridge: Polity Press, 2006. 

 

HOUAISS, Antônio et al. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. 

 

HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty depends on taxes. 

New York: Norton, 1999. 

 

JOHNSON JR., Earl. Entrevista com Earl Johnson Jr. [27 fev. 2004]. Entrevistador: Cleber 

Francisco Alves. São Francisco, Califórnia, 2004. In: ALVES, Cleber Francisco. Justiça 

para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 431-438. 

 

_______ . Lifting the “American Exceptionalism” curtain: options and lessons from abroad. 

In: ALVES, Cleber Francisco; GONZÁLEZ, Pedro. Defensoria Pública no Século XXI: 

Novos horizontes e desafios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 173-216. 

 

JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Acesso à Justiça: um olhar retrospectivo. Revista Estudos 

Históricos, v. 9, n. 18, p. 389-402, 1996. 

 

KEANE, John. Vida e Morte da Democracia. São Paulo: Edições 70, 2009. 

 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998. 

 

KETTERMANN, Patrícia. Defensoria Pública. São Paulo: Estúdio Editores.com, 2015. 

 



142 

 

KIRCHNER, Felipe; BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro. O direito de acesso à Justiça. In: 

ROSENBLATT, Ana et al. Manual de mediação para a Defensoria Pública. Brasília: 

Fundação Universidade de Brasília/FUB, 2014, p. 23-44. 

 

KONDER, Carlos Nelson. Vulnerabilidade patrimonial e vulnerabilidade existencial: por um 

sistema diferenciador. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 99, a. 24, p. 101-

123, mai.-jun. 2015. 

 

LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 

 

LAURIS, Élida. Entre o social e o político: a luta pela definição do modelo de acesso à justiça 

em São Paulo. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 87, p. 121-142, dez. 2009. 

 

LEAL, César Barros. A Defensoria Pública como instrumento de efetivação dos direitos 

humanos. Themis: Revista da ESMEC, Fortaleza, v. 6, n. 1, p. 15-26, jan.-jun. 2008. 

 

LEITE, Antonio José Maffezoli. A atuação da Defensoria Pública na promoção dos direitos 

humanos, inclusive perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. In: RÉ, Aluísio 

Iunes Monti Ruggeri; REIS, Gustavo Augusto Soares dos (Orgs.). Temas Aprofundados da 

Defensoria Pública. Salvador: JusPodivm, 2014, v. 2, p. 567-595. 

 

LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Cândido 

R. Dinamarco. Rio de Janeiro: Forense, 1984, v. I. 

 

LIMA, Frederico Rodrigues Viana de. Defensoria Pública. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 

2011.  

 

LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Orgs.). Direitos fundamentais: orçamento e “reserva do 

possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 173-193. 

 

LORENZETTI, Ricardo. Las audiencias públicas y La Corte Suprema. In: GARGARELLA, 

Roberto (Comp.). Por una justicia dialógica: el poder judicial como promotor de la 

deliberación democrática. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2014, p. 345-354. 

(Colección derecho y política). 

 

LUPETTI BAPTISTA, Bárbara Gomes. O princípio da oralidade às avessas: um estudo 

empírico sobre a construção da verdade no processo civil brasileiro. 2007. 273 f. Mestrado em 

Direito – Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2007. 

 

MADISON, James. O federalista nº 51. In: MADISON, James; HAMILTON, Alexander; 

JAY, John. Os Artigos federalistas 1787 - 1788: edição integral. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1993, p. 349-353. 

 



143 

 

MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e 

ações afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

MAGNO, Patrícia. 100 Regras, direitos humanos e o necessitado como pessoa em condição 

de vulnerabilidade. In: FRANCO, Glauce; MAGNO, Patrícia (Orgs.). I Relatório nacional 

de atuação em prol de pessoas e/ou grupos em condição de vulnerabilidade. Brasília: 

ANADEP, 2015, p. 44-57. 

 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. 

7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

 

MANES, Silvina. Los sistemas de defensa publica en la Argentina: una breve visión critica. 

In: ALVES, Cleber Francisco; PIMENTA, Marilia Gonçalves. Acesso à justiça em preto e 

branco: retratos institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 

p. 143-156. 

 

MANZINI, Eduardo José. Entrevista semi-estruturada: análise de objetivos e de roteiros. In: 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE PESQUISA E ESTUDOS QUALITATIVOS, 2, 

2004, Bauru. A pesquisa qualitativa em debate. Anais... Bauru: USC, 2004. 

 

MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos 

vulneráveis. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

 

MARTINS, António Manuel. Modelos de democracia. Revista Filosófica de Coimbra, n. 11, 

p. 85-100, 1997. 

 

MARTINS, Fernando Rodrigues. Direito civil, ideologia e pobreza. In: LOTUFO, Renan; 

NANNI, Giovanni Ettore; MARTINS, Fernando Rodrigues (Coord.). Temas relevantes do 

direito civil contemporâneo: reflexões sobre os 10 anos do Código Civil. São Paulo: Atlas, 

2012, p. 22-50. 

 

MAUS, Ingeborg. O Judiciário como superego da sociedade. Novos Estudos, n. 58, p. 183-

202, nov. 2000. 

 

MAZZOULI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Método, 

2017. 

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. 

20. tir. São Paulo: Malheiros Editores, 2011. 

 

MÉNDEZ, Juan E. Reforma institucional, inclusive acesso à justiça: introdução. Tradução de 

Ana Luiza Pinheiro. In: MÉNDEZ, Juan; O’DONNEL, Guillermo; PINHEIRO, Paulo Sérgio 

(Orgs.). Democracia, violência e injustiça: o não-Estado de Direito na América Latina. São 

Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 243-248. 

 



144 

 

_______ ; O’DONNEL, Guillermo; PINHEIRO, Paulo Sérgio (Orgs.). Democracia, 

violência e injustiça: o não-Estado de Direito na América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 

2000. 

 

MIRANDA NETTO, Fernando Gama de; PEREIRA, Daniel Nunes. Supremacia judicial e 

superego na justiça constitucional. Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 21 

n. 85, p. 55-74, out.-dez. 2013. 

 

MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Tradução de Cristina 

Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

 

MORAES, Guilherme Peña de. Assistência jurídica, Defensoria Pública e o acesso à 

Jurisdição no Estado Democrático de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. 

 

_______ . Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

_______ . Instituições da Defensoria Pública. São Paulo: Malheiros Editores, 1999. 

 

MORAES, Humberto Peña de; SILVA, José Fontenelle Teixeira da Silva. Assistência 

judiciária: sua gênese, sua história e a função protetiva do Estado. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Liber Juris, 1984. 

 

MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da dignidade da pessoa humana. In: Na 

medida da pessoa humana: estudos de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2010, p. 71-120. 

 

MORAES, Sílvio Roberto Mello. Princípios institucionais da Defensoria Pública: Lei 

complementar 80, de 12/1/1994 anotada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. As funções essenciais à Justiça e as Procuraturas 

Constitucionais. Revista de Informação Legislativa, v. 29, n. 116, p. 79-102, out.-dez. 1992. 

 

_______ . As funções essenciais à Justiça na Constituição de 1988. Revista de Direito da 

Procuradoria Geral, Rio de Janeiro, v. 43, p. 30-40, 1991. 

 

MOURA, Tatiana Whately de; CUSTÓDIO, Rosier Batista; SILVA, Fábio de Sá e; 

CASTRO, André Luís Machado de. Mapa da Defensoria Pública no Brasil. Brasília: 

ANADEP: Ipea, 2013. Disponível em: <www.ipea.gov.br/sites/images/downloads/ 

mapa_defensoria_publica_no_brasil_19_03. Acesso em: 07 jan. 2018.  

 

NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3. ed. São Paulo: WFM Martins 

Fontes, 2011. 

 



145 

 

_______ . Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. Dados - Revista de 

Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, p. 253-276, 1994. 

 

_______ . Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a 

partir e além de Luhmann e Habermas. 3. ed. São Paulo: WFM Martins Fontes, 2012. 

 

_______ . Justiça e diferença numa sociedade global complexa. In: SOUZA, Jessé (Org.). 

Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 2001, p. 329-363. 

 

NOGUEIRA, Juan Martín; SCHAPIRO, Hernán I. Acceso a la Justicia de personas en 

condición de vulnerabilidad. (Análisis de las 100 reglas de Brasilia) Estudio preliminar y 

propuestas para el análisis. In: NOGUEIRA, Juan Martín; SCHAPIRO, Hernán I. (Coords.). 

Acceso a la justicia y grupos vulnerables: a propósito de las Reglas de Brasilia. La Plata: 

Librería Editora Platense, 2012, p. 25-100. 

 

NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional: análisis filosófico, 

jurídico y politológico de la práctica constitucional. Buenos Aires: Astrea, 2005. 

 

_______ . Ocho lecciones sobre ética y derecho para pensar la democracia. Buenos Aires: 

Siglo Veintiuno Editores, 2013. 

 

NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático: uma análise das reformas 

processuais. Curitiba: Juruá, 2011. 

 

NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. Brasília: Gazeta 

Jurídica, 2013. 

 

O’DONNELL, Guillermo. Teoria democrática e política comparada. Dados - Revista de 

Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 42, n. 4, p. 655-690, 1999. 

 

OLIVEIRA, Alfredo Emanuel Farias de. O que é Defensoria Pública? Qual é a sua 

identidade? Concepções tangenciais da hermenêutica fenomenológica. In: CASAS MAIA, 

Maurilio (Org.). Defensoria Pública, democracia e processo. Florianópolis: Empório do 

Direito, 2017, p. 15-32. (Biblioteca do Estado Defensor, vol. I). 

 

OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Para uma teoria discursiva da Constituição e do 

processo constitucional brasileiro. In: Processo constitucional. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 

2016, p. 159-188. 

 

OLIVEIRA, Renan Vinicius Sotto Mayor de. Defensoria Pública e população em situação de 

rua: uma abordagem interdisciplinar. In: CASAS MAIA, Maurilio (Org.). Defensoria 

Pública, democracia e processo. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 81-98. 

(Biblioteca do Estado Defensor, vol. I). 

 



146 

 

_______ . Retratos da discriminação interseccional vivenciada pela população LGBT em 

situação de rua. Cadernos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 3, 

p. 31-41, 2017. 

 

OLIVEIRA, Rivana Barreto Ricarte de. O papel da Defensoria Pública perante os 

mecanismos judiciais e políticos de supervisão e controle de obrigações internacionais de 

direitos humanos. In: Livro de teses e práticas exitosas: Defensoria como metagarantia – 

transformando promessas constitucionais em efetividade. XII Congresso Nacional de 

Defensores Públicos. Curitiba: ANADEP, 2015, p. 209-219. 

 

OMMATI, José Emílio Medauar. Uma teoria dos direitos fundamentais. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2017. 

 

ORWELL, George. A revolução dos bichos: um conto de fadas. Tradução de Heitor Aquino 

Ferreira. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

 

OST, François. Júpiter, Hércules, Hermes: três modelos de juiz. Tradução de Marcia Helena 

de Menezes Ribeiro. Juizado da Infância e da Juventude, Porto Alegre, v. 7, n. 17, p. 109-

130, jan.-mar. 2009.  

 

PÁDUA, João Pedro Chaves Valladares. Judicialização da política e substituição tecnocrática: 

um réquiem para a democracia. Cadernos do Departamento de Direito da PUC-Rio (Pós-

Graduação), Rio de Janeiro, p. 64-74, jul.-dez. 2008. 

 

PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Florianópolis: Empório 

do Direito, 2015. 

 

_______. Prática penal para a Defensoria Pública. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

 

_______ ; HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência internacional de direitos 

humanos. 2. ed. Belo Horizonte: Editora CEI, 2017. 

 

PASSADORE, Bruno. A Defensoria Pública enquanto custos vulnerabilis. In: CASAS 

MAIA, Maurilio (Org.). Defensoria Pública, democracia e processo. Florianópolis: 

Empório do Direito, 2017. p. 121-128. (Biblioteca do Estado Defensor, vol. I). 

 

PATERSON, Alan. Lawyers and the public good: democracy in action? Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 2012. (The Hamlyn lectures, 2010). 

 

PERLINGEIRO, Ricardo. É a reserva do possível um limite à intervenção jurisdicional nas 

políticas públicas sociais? Revista de Direito Administrativo Contemporâneo, v. 2, p. 163-

185, 2013. 

 



147 

 

PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Tradução de Maria 

Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 16. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2016. 

 

_______ . Proteção dos direitos humanos sob as perspectivas de raça, etnia, gênero e 

orientação sexual. Perspectivas do constitucionalismo brasileiro à luz dos sistema global e 

regional de proteção. In: BERTOLDI, Márcia Rodrigues; GASTAL, Alexandre Fernandes; 

CARDOSO, Simone Tassinari (Orgs.). Direitos Fundamentais e Vulnerabilidade Social: 

em homenagem ao Professor Ingo Wolfgang Sarlet. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2016, p. 35-60. 

 

PLEASENCE, Pascoe. Learning from the Paths to Justice Tradition: are legal needs surveys 

feasible in Brazil? In: ALVES, Cleber Francisco; GONZÁLEZ, Pedro. Defensoria Pública 

no Século XXI: Novos horizontes e desafios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 217-222. 

 

_______ ; BALMER, Nigel J.; SANDEFUR, Rebecca L. Paths to Justice: a past, present and 

future roadmap. London: UCL Centre for Empirical Legal Studies, 2013. 

 

RAMALHO, Renan. Juiz federal do DF manda suspender nomeação do ministro Moreira 

Franco. G1. Rio de Janeiro, 08 fev. 2017. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/noticia/juiz-federal-manda-suspender-nomeacao-de-moreira-

franco-como-ministro.ghtml>. Acesso em 08 jan. 2018. 

 

_______ ; OLIVEIRA, Mariana. Juiz federal do DF suspende posse de Lula na Casa Civil. 

G1. Rio de Janeiro, 17 mar. 2016. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/juiz-federal-do-df-suspende-posse-de-lula-na-

casa-civil.html>. Acesso em: 08 fev. 2017.  

 

RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

REALE, Miguel. O estado democrático de direito e o conflito das ideologias. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

 

REGRAS de Brasília sobre Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade. In: 

XIV Cúpula Judicial Ibero-americana. Brasília, mar. 2008. Disponível em 

<www.forumjustica.com.br/100-regras-de-brasilia-e-outros-documentos>. Acesso em 18 jan. 

2015. 

 

REIS, Gustavo Augusto Soares dos. Educação em direitos e Defensoria Pública: reflexões a 

partir da Lei Complementar nº 132/09. In: RÉ, Aluísio Iunes Monti Ruggeri (Org.). Temas 

aprofundados da Defensoria Pública. vol. 1. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 717-744. 

 



148 

 

_______ ; ZVEIBIL, Daniel Guimarães; JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. 

Comentários à Lei da Defensoria Pública. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

RESURREIÇÃO, Lucas Marques Luz da. A Defensoria Pública na concretização dos 

direitos sociais pela via do ativismo judicial. 2. ed. São Paulo: Baraúna, 2015. 

 

RIBEIRO, Ivan César. Robin Hood versus King John: como os juízes locais decidem casos 

no Brasil? Eficiência e efetividade do Estado no Brasil. Disponível em: 

<www.ipea.gov.br/ipeacaixa/premio2006/docs/trabpremiados/IpeaCaixa2006_Profissional_0

1lugar_tema01.pdf>. Acesso em 13 set. 2016. 

 

ROCHA, Amélia Soares da. Defensoria Pública: fundamentos, organização e 

funcionamento. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

______ . Os direitos dos assistidos e a imprescindibilidade da democratização (interna e 

externa) da instituição. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Uma nova Defensoria 

Pública pede passagem: reflexões sobre a Lei Complementar 132/09. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2011, p. 119-133. 

 

______ . Prefácio. In: AMORIM, Ana Mônica Anselmo de. Acesso à justiça como direito 

fundamental & Defensoria Pública. Curitiba: Juruá, 2017, p. 9-11. 

 

ROCHA, Bheron. Escolha democrática: Defensoria Pública e advocacia tem missões, funções 

e membros distintos. In: CASAS MAIA, Maurilio (Org.). Defensoria Pública, democracia e 

processo. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 141-152. (Biblioteca do Estado 

Defensor, vol. I). 

 

_______ . Estado Democrático de Direito, acesso à justiça e Defensoria Pública. Revista 

Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Ceará, Fortaleza, v. 1, n. 1, p. 78-105, jan.- 

dez. 2009. 

 

_______ . O histórico do arcabouço normativo da Defensoria Pública: da assistência judiciária 

à assistência defensorial internacional. In: ANTUNES, Maria João; SANTOS, Claudia Cruz; 

AMARAL, Cláudio do Prado (Coords.). Os novos atores da justiça penal. Coimbra: 

Almedina, 2016, p. 265-315. 

 

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da 

igualdade jurídica. Revista de Informação Legislativa, v. 33, n. 131, p. 283-295, 1996. 

 

ROCHA, Jorge Luís. História da Defensoria Pública e da Associação dos Defensores 

Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 

 

ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução penal: teoria crítica. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 



149 

 

SABA, Roberto. Desigualdad estructural. In: Más allá de la igualdad formal ante la ley: 

¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados? Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 

2016, p. 27-81. 

 

SADEK, Maria Tereza Aina. Acesso à justiça: porta de entrada para a inclusão social. In: 

LIVIANU, Roberto (Org.). Justiça, cidadania e democracia. São Paulo: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo: Ministério Público Democrático, 2006, p. 147-155. 

 

_______ . Acesso à justiça: um direito e seus obstáculos. Revista USP, São Paulo, n. 101, p. 

55-66, mar.-maio 2014. 

 

______ . Apresentação. In: ALVES, Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência 

jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2006, p. xiii-xiv. 

 

SADEK, Maria Tereza Aina. Direitos e sua concretização: judicialização e meios 

extrajudiciais. Cadernos FGV Projetos, v. 30, p. 38-50, 2017. 

 

_______ . Defensoria Pública: a conquista da cidadania. In: RÉ, Aluísio Iunes Monti Ruggeri 

(Org.). Temas aprofundados da Defensoria Pública. vol. 1. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 

19-31. 

 

_______ . Prefácio – Defensoria Pública: um agente da igualdade. In: SOUSA, José Augusto 

Garcia de (Coord.). Uma nova Defensoria Pública pede passagem: reflexões sobre a Lei 

Complementar 132/09. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. xiii-xvii. 

 

_______ . Supremo tem exercido ativamente o seu papel político. Consultor Jurídico, 15 

dez. 2011. Disponível em: <www.conjur.com.br/2011-dez-15/supremo-exercido-ativamente-

papel-politico>. Acesso em: 16 jun. 2017. 

 

_______ ; LIMA, Fernão Dias de (Coord.). O uso da Justiça e o litígio no Brasil. Brasília: 

Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, 2015. Disponível em: 

<http://s.conjur.com.br/dl/uso-justica-litigio-brasil-pesquisa-amb.pdf>. Acesso em: 24 fev. 

2017.  

 

SAGÜÉS, Néstor Pedro. Manual de derecho constitucional. 2. ed. Buenos Aires: Astrea, 

2012. 

 

SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloísa Matias e Maria 

Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma 

ecologia de saberes. Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 78, p. 3-46, out. 2007. 

 



150 

 

_______ . Para uma concepção multicultural dos direitos humanos. Contexto Internacional, 

Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. 7-34, jan.-jun. 2001. 

 

_______ . Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

_______ . Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. Revista 

Crítica de Ciências Sociais, v. 63, p. 237-280, out. 2002. 

 

_______ . Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 14. ed. São Paulo: 

Cortez, 2013. 

 

_______ . Poderá o direito ser emancipatório? Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 65, p. 

3-76, maio 2003. 

 

_______ . Seis razões para pensar. Lua Nova, n. 54, p. 13-23, 2001. 

 

_______ ; AVRITZER, Leonardo. Para ampliar o cânone democrático. In: SANTOS, 

Boaventura de Sousa (Org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 

participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 39-82. 

 

_______ ; CHAUI, Marilena. Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. São 

Paulo: Cortez, 2013. 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2012. 

 

_______ ; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 

constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetória e metodologia. 2. 

ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 

 

_______ . Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 

 

_______ . O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: SARMENTO, 

Daniel (Org.). Filosofia e teoria constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009, p. 113-146. 

 

SCHREIBER, Anderson. Direito civil e constituição. In: Direito civil e Constituição. São 

Paulo: Atlas, 2013, p. 5-24. 

 



151 

 

_______ . Direito ou alfafa? Primeiras notas sobre o ensino jurídico. In: Direito civil e 

Constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 448-453. 

 

SCHWARTZ, Fabio. O novo CPC e os avanços legislativos que contribuem na superação dos 

obstáculos e na afirmação da vocação institucional da Defensoria Pública para atuação na 

tutela coletiva. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Defensoria Pública. Salvador: 

JusPodivm, 2015, p. 187-203. (Coleção Repercussões do Novo CPC, v. 5; coordenador geral, 

Fredie Didier Jr.). 

 

SEGAL, Robert. A (Ed.). Mitologia: 50 conceitos e mitos fundamentais. Tradução de Luis 

Reyes Gil. São Paulo: Publifolha, 2016. 

 

SILVA, Franklyn Roger Alves. A Defensoria Pública e o controle da Constituição – um novo 

degrau a ser superado. In: Livro de teses e práticas exitosas: XI Congresso Nacional dos 

Defensores Públicos. Vitória: ANADEP, 2013, p. 53-59. 

 

_______ . A nova formatação constitucional da Defensoria Pública à luz da Emenda 

Constitucional n. 80/14. 01 nov. 2014. Disponível em: 

<www.academia.edu/28642109/a_nova_formatação_constitucional_da_defensoria_pública_à

_luz_da_emenda_constitucional_n._80_14>. Acesso em: 27 out. 2016. 

 

_______  (Org.). CPC/2015: perspectiva da Defensoria Pública. Salvador: JusPodvim, 2016. 

 

SILVA, José Afonso da. Acesso à Justiça e cidadania. In: Poder constituinte e poder 

popular: estudos sobre a Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 150-165. 

 

_______ . Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

1999. 

 

_______ . O Estado Democrático de Direito. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 173, p. 15-24, jul-set. 1988. 

 

SLAIBI FILHO, Nagib. A Constituição e a gratuidade da Justiça no CPC de 2015. In: 

SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Defensoria Pública. Salvador: JusPodivm, 2015, 

p. 571-606. (Coleção Repercussões do Novo CPC, v. 5; coordenador geral, Fredie Didier Jr.). 

 

_______ . Direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

 

SMITH, Graham. Democratic innovations: designing institutions for citizen participation. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2009. (Theories of institutional design) 

 

SMITH, Roger. Human rights and access to justice. International Journal of the Legal 

Profession, v. 14, n. 3, p. 261-280, nov. 2007.  

 



152 

 

_______ . Justice-ILAG. ILAG Newsletter, mar.-abr. 2010, p. 8. Disponível em: 

<www.internationallegalaidgroup.org/index.php/newsletter/category/35-2010>. Acesso em: 

15 jun. 2017. 

 

SOMBRA, Thiago Luís Santos. Supremo Tribunal Federal representativo? O impacto das 

audiências públicas na deliberação. Revista Direito GV, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 236-273, 

jan.-abr. 2017. 

 

SOUSA, José Augusto Garcia de. A Defensoria Pública e o Código de Processo Civil de 

2015: novos caminhos – e responsabilidades – para uma instituição enfim essencial. In: 

SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Defensoria Pública. Salvador: JusPodivm, 2015, 

p. 469-526. (Coleção Repercussões do Novo CPC, v. 5; coordenador geral, Fredie Didier Jr.). 

 

_______ . Apresentação. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). Uma nova 

Defensoria Pública pede passagem: reflexões sobre a Lei Complementar 132/09. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. ix-xii. 

 

_______ (Coord.). A Defensoria Pública e os processos coletivos: comemorando a Lei 

Federal 11.448 de 15 de janeiro de 2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

 

_______ . A nova Lei 11.448/07, os escopos extrajurídicos do processo e a velha legitimidade 

da Defensoria Pública para ações coletivas. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (Coord.). A 

Defensoria Pública e os processos coletivos: comemorando a Lei Federal 11.448 de 15 de 

janeiro de 2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 189-258. 

 

_______ . Comentários aos arts. 185 a 187 do novo CPC (Defensoria Pública). In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al (Coords.). Breves comentários ao novo código de 

processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 566-584. 

 

_______ (Coord.). Defensoria Pública. Salvador: JusPodivm, 2015. (Coleção Repercussões 

do Novo CPC, v. 5; coordenador geral, Fredie Didier Jr.). 

 

_______ . O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda faz 

sentido (sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09) a visão individualista a 

respeito da instituição? Revista de Direito da Defensoria Pública, Rio de Janeiro, n. 25, 

p. 175-244, 2012. 

 

_______ (Coord.). Uma nova Defensoria Pública pede passagem: reflexões sobre a Lei 

Complementar 132/09. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 

 

SOUZA, André Luiz de Felice. Entrevista com André Luiz de Felice Souza (com participação 

de Luiz Paulo Vieira de Carvalho) [30 out. 2017]. Entrevistador: Pedro González. Rio de 

Janeiro, 2017. 03 arquivos .wav (74 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 

Apêndice A deste trabalho. 

 



153 

 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria constitucional e democracia deliberativa: um 

estudo sobre o papel do direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação 

democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

 

_______ ; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de 

trabalho. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. 

 

STRECK, Lenio Luiz. 21 razões pelas quais Temer acertou com Alexandre de Moraes no 

STF. Consultor Jurídico. Senso Incomum, 09 fev. 2017. Disponível em: 

<www.conjur.com.br/2017-fev-09/senso-incomum-21-razoes-pelas-quais-temer-acertou-

alexandre-moraes-stf>. Acesso em: 14 jun. 2017. 

 

SUTIL, Jorge Correa. Reformas judiciárias na América Latina: boas notícias para os não 

privilegiados. Tradução de Ana Luiza Pinheiro. In: MÉNDEZ, Juan; O’DONNEL, Guillermo; 

PINHEIRO, Paulo Sérgio (Orgs.). Democracia, violência e injustiça: o não-Estado de 

Direito na América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 281-305. 

 

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

 

TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 9. 

ed. Salvador: JusPodivm, 2014. 

 

TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional 

brasileiro. In: Temas de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2008. p. 25-62.  

 

_______ . Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. In: Temas de 

direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 1-23. 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; 

PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016.  

 

TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: leis e costumes de certas leis e 

certos costumes políticos que foram naturalmente sugeridos aos americanos por seu estado 

social democrático. Tradução de Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 

TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios de natureza 

orçamentária. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Orgs.). Direitos 

fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2008, p. 69-86. 

 

VARGAS, Cirilo Augusto. A assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos: 50 anos após 

Gideon v. Wainwright. E-Civitas, Belo Horizonte, v. 9, n. 1, jul. 2016. 

 



154 

 

VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 

Editora Revan, 1999. 

 

VIEIRA, José Ribas. Estado de Direito e o acesso à justiça: uma contribuição para o debate 

dos direitos humanos no Brasil. In: FESTER, Antonio Carlos Ribeiro. Direitos humanos: um 

debate necessário. São Paulo: Brasiliense, 1989, vol. 2. 

 

VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 441-

464, jul.-dez. 2008. 

 

VITAGLIANO, Roberto. Entrevista com Roberto Vitagliano. [01 nov. 2017]. Entrevistador: 

Pedro González. Rio de Janeiro, 2017. 01 arquivo .wav (33 min.). A entrevista na íntegra 

encontra-se transcrita no Apêndice B deste trabalho. 

 

WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada 

Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coords.). Participação e 

processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 128-135. 

 

WEIS, Carlos. Direitos humanos e Defensoria Pública. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 10, 

n. 115, p. 5-6, jun. 2002. 

 

WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura 

jurídica. 3. ed. São Paulo: Alfa Omega, 2001. 

  



155 

 

APÊNDICE A - ENTREVISTA COM ANDRÉ LUIZ DE FELICE SOUZA (COM 

PARTICIPAÇÃO DE LUIZ PAULO VIEIRA DE CARVALHO) 

 

Local: Sede da ADPERJ, Rio de Janeiro/RJ  

Dia 31/10/2017 às 11hs.  

Participantes: Pedro González, André Luiz de Felice Souza e Luiz Paulo Vieira de 

Carvalho495 

 

Pedro González: O senhor integra o quadro de defensores públicos do Estado do Rio de 

Janeiro. Nos anos de 1988 e 1989, o senhor exerceu algum cargo ou função de dirigente na 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (então denominada Procuradoria Geral da 

Defensoria Pública) ou na Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro – 

ADPERJ? Em caso positivo, qual(is)? 

André Luiz de Felice Souza: Nessa época, um pouco antes, em 1987, o Técio Lins e Silva 

era Secretário de Justiça e eu sou nomeado Coordenador da Defensoria Pública. Naquele 

momento ainda era Coordenador da Assistência Judiciária. Um mês depois, em abril, Tércio 

[Lins e Silva] consegue conversar com o Moreira [Franco, que à época era Governador do 

Estado] e convencer a mandar a Emenda à Constituição Estadual criando a Defensoria Pública 

como entidade autônoma, naquela época, Procuradoria Geral da Defensoria Pública. E essa 

proposta de Emenda Constitucional é assinada, essa mensagem foi assinada no dia 19 de 

maio, no encontro que foi feito lá em Arraial do Cabo, pelos defensores com o Moreira 

Franco, na inauguração da Defensoria Pública de Arraial do Cabo. Foi criado núcleo de 

Arraial do Cabo então no dia 19 de maio, o Governador foi até Arraial do Cabo, no dia do 

defensor público, e ele então assinou a Emenda, a proposta, a mensagem de Emenda 

Constitucional.  

Houve problemas, porque o Ministério Público se opunha aqui no Estado a essa 

Emenda – o Tércio [Lins e Silva] até poderia conversar melhor com você sobre isso – porque 

o Ministério Público era contra essa autonomia da Defensoria Pública e muito mais contra 

ainda ao nome que se queria dar. E o Governador chamou o Tércio [Lins e Silva], que era 

Secretário de Justiça, pediu um parecer da secretaria, pediu um parecer do [Carlos Antonio da 

Silva] Navega – que era Procurador-Geral de Justiça – e pediu um parecer do Hélio Saboya 

                                                 
495 A entrevista fora inicialmente marcada apenas com André Luiz de Felice, porém, enquanto era realizada a 

conversa inicial preparatória para a entrevista, o também defensor público de classe especial Luiz Paulo Vieira 

de Carvalho, entrou na sala e passou a participar da conversa e da entrevista. 
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que, digamos assim, foi o que desempatou a nosso favor, deu um parecer favorável. E o 

Governador tinha o compromisso assinado com os defensores públicos em razão da carta 

compromisso que ele assinou na época da campanha, então mandou a mensagem, assinou 

solenemente neste encontro em um restaurante, após a inauguração do núcleo de Arraial do 

Cabo, houve um almoço – não me lembro agora o nome do restaurante – mas enfim, grande 

bem grande..., você estava lá [dirigindo-se a Luiz Paulo Vieira de Carvalho].  

Luiz Paulo Vieira de Carvalho: Eu não lembro. 

ALFS: E aí o Moreira [Franco] então assinou a mensagem. A mensagem foi para a 

Assembleia [Legislativa]. Foi aprovada, nós ficamos um tempo ali com a mensagem assinada, 

o Tércio [Lins e Silva] foi de logo nomeado também secretário. Foi numa época também 

Procurador-Geral, foi assim um acordo que conseguimos fazer para não... Foi uma transição, 

já que era muito difícil naquele momento um defensor público assumir direto a chefia, a 

Procuradoria. O Tércio [Lins e Silva] então foi nomeado Procurador-Geral, acumulando com 

a função de Secretário de Justiça e eu permaneci na coordenação. Isso até 1989. Isso 

aconteceu em 1987 e foi assim até 1989. No primeiro semestre de 1989 veio a lei que criou... 

quer dizer, demorou dois anos até vir a lei de estrutura administrativa da instituição que criou 

os cargos de Primeiro e Segundo Subprocurador-Geral. Foi o primeiro semestre de 1989, 

criou os cargos de Primeiro e Segundo Subprocurador... Eu acho que essa lei de 1989 é uma 

Lei Complementar estadual ou uma lei ordinária, não me recordo bem. E que criou a estrutura 

orgânica da Defensoria. Então criou esses cargos. 

LPVC: Ou uma adaptação da Lei Complementar nº 06/77, também pode ser isso, não?  

ALFS: Eu não sei se foi uma adaptação, agora você me pegou. A conferir.  

PG: Para mim é isso mesmo. Foi uma alteração da..., uma reforma na Lei Complementar nº 

06/77. [...] São duas leis complementares, a Lei Complementar nº 55, de 14 de março de 1989 

e a Lei Complementar nº 56, de 23 de outubro de 1989. 

ALFS: É Lei Complementar que você está falando ou Emenda Constitucional? 

PG: Lei Complementar. São as alterações na Lei Complementar nº 06/77. 

ALFS: Uma de março de 1989. Então pode ser que tenha sido essa de março. Onde é que 

você leu isso? 

PG: Aqui, está até pintado aqui, são essas duas leis [mostra página 92 do livro: ROCHA, 

Jorge Luís. História da Defensoria Pública e da Associação dos Defensores Públicos do 

Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004]. 
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ALFS: Enfim, deve ter sido sim porque nós precisamos..., o cargo de coordenador 

desapareceu e eu fiquei como Primeiro Subprocurador-Geral da Defensoria Pública, quem 

assume a Segunda Subprocuradoria-Geral é o... 

LPVC: É o Tércio [Lins e Silva]? 

ALFS: É o Fabiano [de Carvalho Oliveira].  

LPVC: O Fabiano. 

ALFS: É... E aí em 1990, o Helvécio [Ribeiro Guimarães] assume, o Fabiano sai porque o 

João Simões [Vagos Filho] em 1990 é chamado para substituir o Tércio [Lins e Silva] que se 

desincompatibiliza para ser candidato, em março de 1990. O João Simões [Vagos Filho] 

assume como primeiro Procurador-Geral defensor. Aliás, não imediatamente após. Logo que 

o Tércio [Lins e Silva] sai, o Governador ficou um pouco aborrecido, eu acho, com a saída e 

chamou o João Marcelo Araújo que era procurador de justiça para, acumulando a Secretaria 

de Justiça com a Procuradoria-Geral da Defensoria Pública. E aí isso durou muito tempo, a 

gente até fez um trabalho de..., nós recusamos, não reunimos o Conselho Superior, ficou ali 

uns dois meses naquela situação, até que então o Governador chamou o João Simões, se não 

me engano em maio de 1990, para ser o Procurador-Geral da Defensoria Pública, ele foi o 

primeiro defensor que assume. Mas então retornando, cria a Procuradoria por Emenda 

Constitucional em 1987... 

PG: Por que esse nome Procuradoria? 

ALFS: Exatamente pelo seguinte: porque queríamos não só dizer que era no nível de 

Secretaria do Estado, queríamos dizer que era o mesmo nível da Procuradoria-Geral de Justiça 

e da Procuradoria Geral do Estado, e foi por isso que o Ministério Público se opôs... 

LPVC: Fortemente... 

ALFS: Tanto que os nossos cargos a princípio seriam Procuradores da Defensoria Pública.  

LPVC: Quando veio a legislação federal eles pressionaram de qualquer maneira para que se 

fosse Defensoria Pública-Geral e não Procuradoria.  

ALFS: Mas esse nome depois da própria Defensoria Pública evoluiu, claro, e entendeu que 

era melhor que fosse Defensoria Pública Geral do Estado porque estaria mais de acordo com a 

instituição.  

Mas o que acontece de interessante? Acontece que de 1987 até 1989 é aprovada a 

Constituição Federal onde tivemos também um trabalho importante com nomes como Suely 

Pletz Neder – que foi presidente da Federação Nacional das Associações dos Defensores 

Públicos [FENADEP] – José Fontenelle, e o próprio João Simões trabalhou muito lá em 

Brasília. O Roberto Vitagliano foi à Brasília também. Participaram muito das subcomissões 
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que redigiram aquele texto que conseguimos lá, que foi um grande avanço, que conseguimos 

então pela primeira vez ter uma previsão na Constituição da República.  E aí ficou mais fácil 

para trabalhar depois aqui na Constituição Estadual.  

E lá já se começava então a pleitear que o nome fosse Defensoria Pública e não mais 

Assistência Judiciária. E havia uma comoção muito grande do Humberto Peña de Moraes e do 

próprio [José] Fontenelle contra esse nome. Nós já queríamos mudar isso aqui já... a nível 

estadual. A nossa proposta era se chamar Defensoria, e não Assistência Judiciária. E o [José] 

Fontenelle dizia que não. O Humberto Peña de Moraes também sustentava que não, porque 

“esse era o nome da instituição, os órgãos de atuação eram as defensorias públicas, assim 

como se tinha o Ministério Público e os órgãos atuação eram as promotorias de justiça”.  

Mas em geral a Defensoria queria se libertar do Ministério Público. Tudo aqui tinha 

que ser igual ao Ministério Público, porque era aquela coisa de ter uma desigualdade muito 

grande, um complexo de inferioridade, queria uma igualdade... tudo se copiava.  

LPVC: Era inclusive igual. Só não podemos igualar e permanecer em todos os níveis... 

ALSF: Há que entender que naquele momento se justificava isso, entendeu? Era um momento 

que a gente... Eu sei o que foi ser um departamento na Secretaria de Justiça. A instituição 

como vocês conhecem hoje é uma instituição já praticamente consolidada. 

 LPVC: O departamento era menor que isso aqui [se referindo ao local da entrevista]. Era 

menor do que a ADPERJ. No aspecto físico. 

ALSF: O Governador dava aumento para o Ministério Público e... Com a verba de 

representação que foi criada, foi dada para o Ministério Público. Era 50% (cinquenta por 

cento) na época. O Ministério Público fez um movimento danado, foi aí que surgiu a 

ADPERJ. Mas enfim, então a primeira questão que surgiu foi essa de mudar o nome de 

Assistência Judiciária para Defensoria Pública. 

PG: Uma curiosidade, como era conhecida pelo público leigo? As pessoas se referiam como 

Defensoria Pública ou...? 

ALFS: Como Defensoria. 

PG: Como Defensoria, né? Já estava um pouco na boca do povo este nome.   

ALFS: O próprio João Simões dizia – eu me lembro muito bem – “esse nome tem carisma” 

[risos], né? Defensoria Pública. 

LPVC: Eu era a favor de Procuradoria-Geral da Defensoria Pública. 

ALFS: É. Ele era a favor do nome Procuradoria-Geral [apontando para Luiz Paulo Vieira de 

Carvalho]. Eu naquele momento fui a favor do nome Procuradoria-Geral. O Tércio [Lins e 

Silva] provavelmente foi, ele dirá que até hoje ele ainda é favorável a esse nome. 
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PG: Mas Procuradoria-Geral da Defensoria Pública, e não da Assistência Judiciária? 

ALFS: O primeiro nome que surgiu foi Procurador-Geral da Assistência Judiciária, não foi?  

LPVC: E o Humberto [Peña de Moraes] e o [José] Fontenelle tinham um livro... 

ALFS: Você tem o texto aí das Emendas? Da Emenda Constitucional que criou a 

Procuradoria Geral? 

PG: Tenho, está aqui no final aqui do livro. 

LPVC: Humbertinho e Fontenelle, que são pessoas que eu adoro, tinham um livro 

“Assistência Judiciária” [– sua gênese, sua história e a função protetiva do Estado. Rio de 

Janeiro: Liber Juris, 1984], eles adoravam esse nome Assistência Judiciária, achavam que era 

o mais conveniente. 

ALFS: Eu tenho impressão que o primeiro nome que surge é Procurador-Geral da Assistência 

Judiciária. O nome Defensoria Pública nós mudamos depois... 

LPVC: Na Emenda Constitucional? 

ALFS: Na Emenda... [procurando no texto]  

LPVC: Eu acho que foi direto Procuradoria-Geral da Defensoria. Eu não me lembro, acho 

que não foi Procuradoria-Geral da Assistência Judiciária. 

ALFS: [Lendo a página 291 do livro: ROCHA, Jorge Luís. História da Defensoria Pública e 

da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2004, quando trata da Emenda Constitucional nº 37/87] “Cria a Procuradoria da 

Defensoria Pública...” É, foi direto.  

LPVC: Que é um nome muito mais carismático que Assistência Judiciária. 

ALFS: Foi uma briga danada porque... 

LPVC: Mas o pessoal não gostava. Era um negócio assim meio... um status rebaixado. 

ALFS: Aí muda o nome de Assistência Judiciária para Defensoria Pública.  

LPVC: Principalmente o pessoal que veio fazer o concurso. 

ALFS: Eles achavam que era muito ruim chamar Defensoria Pública e o órgão de atuação ter 

o mesmo nome. Mas é uma questão de convenção. Eu me lembro que dizíamos: “Por que 

não? Por que o órgão de atuação não pode ter o mesmo nome da instituição?”. 

LPVC: E o nome Defensoria Pública é muito mais carismático do que qualquer coisa. Até o 

nome defensor público é uma coisa que abre as portas, é um nome simpático, carismático. 

ALFS: Poderia se chamar assim Ministério da Defesa, só que historicamente Ministério é 

conhecido como um órgão encarregado da defesa da soberania, de administrar as Forças 

Armadas. Enfim, o João Simões foi uma voz muito forte naquele momento também, na defesa 
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do nome. E então já chegamos na Constituinte Estadual com o arcabouço da Constituição da 

República, que já inclusive previa garantias constitucionais... 

PG: O senhor acompanhou o processo da Constituinte Federal? 

ALFS: Acompanhei à distância porque naquela época eu estava muito dedicado à chefia 

estadual. Quem acompanhou mais aquele processo eram as pessoas que tinham mais 

legitimidade do ponto de vista classista na esfera federal, porque lá na Câmara...  

LPVC: Em 1988 quem era o presidente da associação?  

ALFS: Em 1988 era o Roberto Vitagliano. Era muito comum naquela época você chegar lá e 

o perguntarem: “mas o senhor representa a instituição a nível nacional?”. Então nós tínhamos 

já naquela época nossa federação, que se eu não me engano, era conduzida pela Suely Plezt 

[Neder], que foi quem eu sucedi depois quando eu me tornei presidente da federação, eu 

assumi o lugar que era da Suely, né? 

LPVC: Político gosta de falar com associações. 

ALFS: É, gosta de falar com associações... Então, naquela época eu estava muito voltado à 

administração estadual, nós fizemos muita coisa aqui.  

PG: Você era Primeiro Subprocurador-Geral.  

ALFS: Eu era Primeiro Subprocurador-Geral e antes de ser Primeiro Subprocurador-Geral fui 

coordenador durante um bom tempo, depois assumi como Primeiro Subprocurador-Geral. E 

enfim, o João Simões então era ligado à associação [Associação dos Defensores Públicos do 

Estado do Rio de Janeiro – ADPERJ], muito ligado ao [Roberto] Vitagliano também. E o 

[Roberto] Vitagliano colocou o João Simões nesse trabalho. Então o João Simões trabalhou, 

participou em Brasília. É uma pena que essas coisas a gente não divulgue antes, que fique já 

documentado. Depois o tempo passa e aí... 

LPVC: João [Simões] trabalhou muito, eles iam para Brasília sempre. 

ALFS: Depois já com a experiência do trabalho lá em Brasília, o João Simões foi nosso 

representante, foi o nosso homem, dentro da Constituinte Estadual. E o João Simões trabalhou 

lá, lá na Constituinte Estadual. Esse conceito da Defensoria Pública como expressão e 

instrumento do regime democrático é uma redação dele, João Simões, isso eu posso falar... Eu 

sou testemunha disso.  

Eu me lembro dele explicando porque isso. Porque ele achava que a Defensoria 

Pública era tão grande que não era apenas instrumento, era muito mais que isso, era uma 

expressão da própria democracia. Então ele achou que seria um conceito... Não sei o que você 

pessoalmente pensa a respeito dessa definição. 

PG: Estamos aqui para ouvir vocês.  
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ALFS: Mas enfim, acho até que hoje se poderia dizer que, do ponto de vista técnico, não seria 

um conceito muito... uma definição muito apropriada tecnicamente para estar no texto 

constitucional. Mas a Constituição admite princípios... 

[Celular de Luiz Paulo Vieira de Carvalho toca e o mesmo sai da sala]. 

ALFS:  ...a Constituição admite regras que enunciam princípios. A Constituição é uma lei, 

claro, ela tem que ter – eu vou aqui citar o ministro Luís Roberto Barroso – ela tem que ter 

sua efetividade, ela é uma lei, claro, ela não é uma carta de princípios. Mas a Constituição ela 

é essencialmente normativa. A Constituição ela tem uma carga normativa muito maior que 

todas as outras leis, porque cada norma que está ali, cada lei que está ali, tem uma norma 

contida dentro dela e tem um princípio também enunciado. Quer dizer, quando se aplica a 

Constituição vamos muito além do dispositivo e para também, sobretudo na parte de direitos e 

garantias individuais, se agarrar também aos princípios que ela enuncia.  

Então, partindo desse princípio, apesar da Constituição Estadual não poder ser 

equiparada à Constituição Federal, na verdade a Constituição Estadual é uma lei estadual com 

uma hierarquia no plano estadual maior que todas as leis. A Constituição é a Constituição da 

República, ainda mais nesse nosso federalismo mitigado aqui. Mas de qualquer maneira, ela é 

uma Constituição, ela está no vértice do ordenamento jurídico estadual e uma Constituição 

admite que você estabeleça dentro dela conceitos e definições que traduzam princípios que 

você extrai de regras e princípios gerais fundamentais. Então acho que foi válido.  

Enfim, eu me lembro disso, que o João Simões queria dar um conceito mais 

grandioso, sobretudo em função do que estava escrito na própria Constituição – na 

Constituição anterior –, na nossa lei, e na própria Constituição da República. Então ele 

conseguiu fazer aqui, não só do ponto de vista dessa conceituação que ficou um pouco mais 

alargada. Se não me engano esse dispositivo está na hora que vai falar das disposições 

constitucionais, né? 

PG: Logo que conceitua a Defensoria Pública, vou até ler para você.  

ALFS: Como é que está? 

PG: É a redação do art. 176 da Constituição, que depois foi renumerado pela Emenda 

Constituição nº 04/91. Hoje ele é art. 179, mas com a mesma redação. É o que abre o capítulo, 

então ele fala: “A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 

orientação jurídica integral e gratuita, a postulação e a defesa, em todos os graus e instâncias, 

judicial e extrajudicialmente, dos direitos e interesses individuais e coletivos dos necessitados, 

na forma da lei”.  
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ALFS: Ficou um conceito bastante mais alargado. 

PG: Bem maior do que o... 

ALFS: Maior. E é um conceito que traz uma série de princípios. Até a palavra 

“fundamentalmente”, que alarga um pouco. Quando se diz fundamentalmente é que se admite 

que até possam haver outras atuações.   

PG: Que foi até agora copiado pela Constituição Federal depois da Emenda Constitucional nº 

80/14. 

ALFS: Isso! 

PG: “Fundamentalmente” agora está lá! 

ALFS: Isso. Exatamente, exatamente. Eu me lembro que ele foi um ardoroso defensor desse 

conceito, uma coisa mais forte..., que estava mais de acordo com a importância da instituição. 

Não era um mero instrumento, mas era também uma expressão da própria democracia. 

PG: O senhor acha que foi mais especificamente essa definição “expressão e instrumento” ou 

o senhor diz que teria partido do João Simões a redação inteira? 

ALFS: Não, partiu do João Simões a redação inteira, ele compôs, isso foi ele quem escreveu. 

Daí que ele dizia que: “na Constituição Federal tinha uma das mãos dele e na Constituição 

Estadual tinham as duas mãos dele”. 

PG: [Risos].  

ALFS: Ele trabalhou diretamente, obviamente que o João Simões também tinha uma 

característica, uma qualidade, que ele ouvia muito. Ele não era assim o senhor da verdade, 

nunca foi absolutamente alguém que tivesse qualquer posição mais autoritária, muito pelo 

contrário. Então muitas vezes ele trocava ideias conosco, conversava conosco, conversava 

com a associação, conosco da administração, com quem ele tinha uma excelente relação.  

E trabalhou diretamente com um apoio fundamental dentro da Assembleia 

[Legislativa] que foi o Josias Ávila [Júnior], que era defensor público. Obviamente que tinha 

todo cuidado, era um sujeito que tinha muito pudor de não parecer que ele tinha uma atuação 

corporativa lá dentro. Então, o Josias [Ávila Júnior] era muito respeitado, era um nome muito 

respeitado na Assembleia e ele não era visto como um defensor público dentro da Assembleia, 

não, nunca foi. Ele tinha cuidado de não parecer isso. O que eu acho até que era resultado de 

uma grande habilidade dele, e graças a isso ele foi para gente assim muito importante. Ele 

colocou o João Simões lá dentro diretamente com os deputados, ajudou enormemente com 

aprovação dos textos, porque ele era um deputado muito respeitado, um homem muito sério.  

Eu me lembro que fiquei tão grato a ele que teve uma campanha eleitoral já depois 

mais na frente, eu não era nem mais na chefia, que eu fui a São Gonçalo em uma reunião 
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eleitoral dele, falei, dei todo o apoio, partiu de mim a iniciativa. Porque ele foi uma pessoa 

muito decente conosco, muito sério o tempo todo, e nos ajudou, nunca deu as costas. Mas era 

já um nome antigo do Legislativo, já tinha concorrido, tinha tido vários mandatos e era um 

nome respeitado também. Josias Ávila Júnior acho que era o nome completo dele. Então eu 

acho que vai ser importante conversar com ele, porque ele pode te dar uma ideia boa do que 

acontecia lá dentro. Agora, eu estou tentando falar pelo João [Simões] já que ele não está 

podendo falar.  

PG: Vá pela sua memória. 

ALFS: Mas eu me lembro que esse foi o objetivo dele, ele achava que o conceito... Nós 

tínhamos que ganhar o maior espaço possível aqui, para depois tentar alargar isso mais à 

frente no âmbito federal. A Defensoria do Rio [de Janeiro] sempre foi muito pioneira, até a 

própria instituição aqui foi uma instituição pioneira. Eu acho que mais velha que a Defensoria 

Pública do Rio só a Advocacia de Ofício da Justiça Militar, que depois virou Defensoria 

Pública da União, os advogados de ofício foram absorvidos e integraram o quadro da 

Defensoria da União.  

Mas a ideia dele era essa, aprofundar o terreno aqui. Tanto que a Constituição Estadual 

enumera uma série de funções institucionais..., que foram objeto de ADIN. Quando usamos a 

expressão “patrocinar interesses” – vê o texto da Constituição de 1989 – interesses 

individuais..., coletivos e difusos, porque a expressão “promover” seria uma expressão que 

daria margem... [lendo o texto] “Patrocinar a defesa e a ação civil pública em favor...”. Ele 

botou a expressão “patrocinar” para exatamente evitar que o Ministério Público impugnasse o 

dispositivo, como de fato depois o Supremo [Tribunal Federal] entendeu. A decisão do 

Sepúlveda Pertence que indefere a liminar é uma decisão muito bonita nesse sentido, porque 

eles não puderam impugnar o “patrocinar”, colocamos “patrocinar”. Eles não puderam dizer 

que estávamos assumindo uma legitimidade por uma lei estadual, entendeu? 

PG:  Patrocinar pode ser patrocinar via uma associação, por exemplo.  

ALFS: O patrocínio é advocatício. O patrocínio deriva da sua atuação como defensor público. 

Mas eles impugnaram isso aqui: [lendo] “os direitos...”. Ah, mas isso aqui já foi mudado 

depois... [lendo] Emenda Constitucional de 2006, isso que está aqui já não foi o texto da 

Constituinte. [Lendo] “Parágrafos 1º a 3º com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 

37 de 2006”, porque eles falavam de interesses coletivos e interesses difusos. E aí o 

Sepúlveda Pertence no voto disse que interesse difuso está contido no interesse dos 

necessitados, o interesse difuso é um interesse geral, de todos necessariamente porque ele é 

difuso. Então ele negou a liminar e disse que no caso do interesse coletivo sim, porque por 
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exemplo, nós poderíamos generalizar, porque não poderia conceber a Defensoria Pública 

atuando a favor da FIRJAN ou da FIESP, no caso de um tributo que a FIRJAN estivesse 

discutindo. Então ele deu a liminar apenas parcialmente para restringir a expressão “interesses 

coletivos à tutela do necessário”. Porque o artigo não falava, falava em “patrocinar a ação 

civil pública em defesa dos direitos coletivos e difusos”.  

E na época entramos com uma ação em defesa da Rua Leblon por causa da... para 

obrigar o Estado a fazer a recomposição da praia que estava sendo comida toda ali. E a nossa 

discussão da legitimidade era que tínhamos legitimidade porque estavam incluídos os 

interesses dos moradores do Vidigal, da Rocinha, todo mundo que frequentava ali aquela 

praia. E foi legal naquela época a discussão sobre isso. E a decisão do [Sepúlveda] Pertence 

mereceu muita comemoração nossa, inclusive foi uma derrota – digamos assim, entre aspas – 

que o Ministério Público teve no Supremo, em uma questão de discussão de ideias. 

[Luiz Paulo Vieira de Carvalho retorna à sala]. 

PG: O senhor falou que o João Simões não era uma pessoa que era daqueles que trabalhava 

sozinho... 

ALFS: Não, ele trabalhava junto com todo mundo. 

PG: O senhor lembra de ter tido algum evento, alguma reunião ou algum encontro em que o 

senhor tenha estado presente para discutir essa redação do art. 176 da Constituição do Estado? 

Alguma reunião específica, algum debate específico com essa finalidade de discutir essa 

redação? 

ALFS: Sinceramente não, não me recordo. Mas havia uma discussão ali em nível de 

lideranças políticas que foi discutido com a ADPERJ, eu me lembro dele falando que essa 

seria a redação antes de ser a redação. Nós achamos muito bonito e tal, interessante, achamos 

que era um grande avanço. 

LPVC: O João Simões ficava dentro da Assembleia, permanentemente na Assembleia. Ele 

trabalhava lá dentro, entendeu? Era designado pela chefia, pela associação, por todo mundo, 

ele era o nosso representante lá dentro, trabalhava só para isso.  

PG:  Sabe dizer se essa redação foi encampada por algum deputado específico que levou essa 

proposta? De repente o Josias... 

ALFS: O próprio Josias [Ávila Júnior] com certeza. E aí não sei te dizer porque eu não estava 

lá dentro para ver.  

Enfim, a ideia da criação da Procuradoria-Geral da Defensoria Pública e de colocar a 

Defensoria em patamar constitucional já era antiga. Já se tinha tentado antes, logo depois da 

fusão [entre o antigo Estado do Rio de Janeiro e o Estado da Guanabara], o Deputado Roberto 
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Rodrigues quis fazer, mas a própria classe se dividiu, achou que não tinha ainda condições de 

se manter com autonomia....  

LPVC: Estávamos vinculados ao Ministério Público. 

ALFS: Pode ter sido um erro histórico, pode ter sido, não sei... Havia opiniões respeitáveis 

nesse sentido, como do [José] Fontenelle, do próprio Humberto Peña de Moraes. E havia uma 

divergência, Marisa Valle de Mello, lá de Niterói, Lígia Bernardes, uma outra corrente do 

Orlindo Elias. Mas enfim, foi lá em 1975, se não me engano, 1976, que aqui na Assembleia 

Legislativa se pretendeu criar a Procuradoria Geral da Defensoria Pública, demorou 10 anos... 

LPVC: Foi logo depois da fusão. Depois da fusão, aqueles defensores – que a maioria não 

tinha feito concurso, no antigo estado do Rio de Janeiro era por nomeação pelo Governador. 

Aí quando eles vieram para cá ficamos jogados onde? No Ministério Público. Porque aqui no 

Estado da Guanabara, o primeiro degrau da carreira do Ministério Público era defensor, você 

tinha que fazer concurso para o MP e ia ser defensor público. Portanto, o status era... Primeiro 

degrau de carreira. Aquele garotinho lá passou para o MP, vai ser defensor público depois ele 

vai se tornar promotor de justiça.  

E aí criaram um departamento que o pessoal era a favor, que nós éramos um 

departamento vinculado ao Ministério Público. Só que houve uma briga histórica entre o 

Ministério Público e o Chagas Freitas que era o Governador. E nesta briga é que nós fomos 

retirados do Ministério Público pelo Governador Chagas Freitas e passamos a fazer parte de 

um compartimento da Secretaria da Justiça, como Assistência Judiciária.  

Essa história é interessante. Quando houve a fusão, a Defensoria Pública que existia 

como Assistência Judiciária, lá no Estado do Rio de Janeiro, não Estado da Guanabara – em 

que era o primeiro grau da carreira da função de promotor –, vem para cá e acabou sendo 

fundida no Ministério Público. Nós fazíamos parte do Ministério Público. Eles não gostavam 

nem nós. Os mais velhos gostavam [risos].  

[...] 

PG: O senhor sabe dizer por que ficou tão distinto o tratamento da Defensoria Pública na 

Constituição Federal em relação à Constituição Estadual, se tem só o espaço de um ano entre 

as duas? 

ALFS: Sim, sei te dizer por quê. Porque nós já tínhamos um avanço político muito maior aqui 

no Estado, que era completamente desnivelado em relação ao resto do país. Nós tínhamos 

muita pouca força a nível federal, o que conseguimos lá na Constituição Federal já foi um 

grande avanço, porque a instituição era pouco conhecida a nível nacional. Mas aqui não, nós 

já tínhamos um terreno histórico bem mais extenso, havia muita discussão institucional, 
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tínhamos bons pensadores sobre a instituição, como o [José] Fontenelle, Humberto Peña de 

Moraes. Então, a Defensoria Pública já era uma instituição consolidada.  

LPVC: Com a fusão, os deputados que vieram do Estado do Rio [de Janeiro] também já 

conheciam os defensores, o trabalho dos defensores. 

ALFS: Sim, com a fusão absorvemos muito do terreno que já tínhamos avançado no antigo 

Estado do Rio [de Janeiro], tanto que o modelo [do Estado] da Guanabara foi abolido. Nós 

continuamos com a carreira, a gente já tinha uma carreira. Eu tenho a impressão que na época 

da Constituinte só tínhamos dois Estados no Brasil com a instituição organizada em carreira, 

que era o Rio de Janeiro e o Mato Grosso do Sul..., o Estado da Suely Pletz [Neder], que foi 

uma pessoa que teve uma importância muito grande para a Defensoria de Mato Grosso do Sul 

e depois para a Defensoria Pública em nível nacional. 

 Então esse trabalho que nós fizemos em Brasília, e eu posso dizer porque já para a Lei 

Orgânica, para Lei Complementar nº 80, de 1994, eu trabalhei ali direto como presidente da 

FENADEP [Federação Nacional das Associações dos Defensores Públicos, atual ANADEP]. 

Em dois mandatos, eu passei por pelo menos uns quatro ministros da Justiça, inclusive Renan 

Calheiros. Tive reunião com Renan Calheiros, tive reunião com o Célio Borja. E o grande 

Ministro que nos ajudou, que foi o primeiro que chegou e bateu o martelo e disse “vou 

mandar semana que vem” e mandou mesmo, foi o Maurício Corrêa, que era Ministro da 

Justiça do Itamar Franco. Quinze dias depois da nossa reunião ele falou “vou mandar em uma 

semana” e em 15 (quinze) dias mandou de volta a mensagem. A mensagem já tinha estado lá. 

Por que que já tinha estado lá? Quem mandou a mensagem foi o [José] Sarney e a mensagem 

foi enviada para o Congresso, mas o [Fernando] Collor, quando assume, ele... acaba o 

mandato do [José] Sarney, a nossa lei ainda não estava aprovada, e o [Fernando] Collor retira 

a mensagem que já estava na... 

LPVC: Da Lei Complementar nº 80, né? 

ALFS: Da Lei Complementar nº 80. Naquele momento, era ainda um projeto de lei 

complementar... Foi um momento difícil porque a gente teve contra nós deputados como 

Ibsen Pinheiro, que nos boicotavam terrivelmente, como dizia Lourdes Maria [?]: todo mundo 

que prejudica a Defensoria Pública recebe um castigo. E ele recebeu o castigo dele porque ele 

foi... depois teve aquele problema dos anões do orçamento, foi cassado e aquela confusão 

toda. 

LPVC: Ele era promotor no Rio Grande do Sul, né?  

ALFS: E ele chegou a dizer para a gente que só passava ali o que quisesse. Ele era promotor e 

estava completamente absorvido pelo lobby do Ministério Público. Mas, enfim, ali é quando 
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nós começamos a botar um projeto de lei complementar no Congresso, o que acontece já em 

1988, nós trabalhamos nas primeiras redações na Consultoria Geral da República, o Celso de 

Mello ainda era Consultor da República. 

PG: Celso de Mello, atual Ministro do STF. 

[Luiz Paulo Vieira de Carvalho sai da sala e não mais retorna] 

ALFS: A gente pegou essa revistinha da Associação, começamos a falar com ele, e ele disse: 

“pera aí, eu tenho aqui”. E ele pegou a nossa revistinha que já estava toda anotada, grifada de 

caneta vermelha. E nós trabalhamos com o Consultor da República que era o Sebastião – não 

me lembro agora o nome dele – que veio aqui para o Rio de Janeiro ter reunião conosco para 

conhecer a instituição. Você viu como era importante a Defensoria do Rio de Janeiro, a de 

Mato Grosso do Sul também, mas a do Rio de Janeiro tinha mais tradição, digamos assim. 

Então nós demos uma largada, fornecemos o primeiro projeto, a primeira redação que foi 

feita, aqui no Rio de Janeiro, o primeiro anteprojeto para esse Consultor, que foi muito gentil 

e nos atendeu – Saulo Ramos era o Consultor-Geral da República – e esse projeto é o que o 

[José] Sarney depois, essa mensagem é a mensagem Sarney, que foi uma ótima mensagem, 

era um bom projeto, e por isso foi bombardeado lá dentro, por Ibsen Pinheiro e por outros 

mais, o Tércio [Lins e Silva] inclusive esteve lá, nesta ocasião, do projeto de lei do [José] 

Sarney.  

O Sarney é presidente até 1991, quando o Collor assume, março de 1991, você vê que 

a gente só foi ter essa lei aprovada já em 1994, o Collor assume e retira o projeto. Quando o 

Itamar Franco assume, nós retomamos a nossa ofensiva trabalhando direto, eu trabalhei, eu 

tive várias reuniões dentro do Ministério da Justiça. Então posso te dizer que essa discussão 

do nosso projeto de lei complementar trouxe para dentro do Congresso – mais do que na 

Constituinte até – a discussão sobre a Defensoria Pública. A Defensoria Pública começa a se 

tornar mais conhecida, outros Estados começam a avançar, alguns Estados começam a 

readequar suas carreiras..., a organizar, começamos a ter outros avanços em outros Estados da 

federação. Não me ocorre agora e aqui especificamente, mas... no Piauí tinha uma carreira 

organizada, alguns Estados começaram a criar cargos isolados, outros começaram a trazer 

para a função outras pessoas com desvios de função. Então, por isso que na Constituinte 

Estadual, naquele momento, 1988 ainda, quando foi instalada a Constituinte Estadual, 

tínhamos aqui um terreno já bem alcançado, a Defensoria era muito bem conhecida. Em 1975 

já queriam fazer a Procuradoria-Geral, então tínhamos espaço aqui e pudemos avançar. 

PG: Por isso esse texto tão grande, não? 
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ALFS: Por isso esse texto grande, um texto muito melhor, digamos assim, muito mais 

aprofundado do que o da Constituição da República. 

PG: Vocês tinham uma ideia, talvez, de ganhar a base aqui, no Estado do Rio [de Janeiro], 

para depois tentar replicar talvez até em nível federal.  

ALFS: Isso, isso, nós exportamos esse texto, nossas leis, nossos textos, para outros Estados. 

PG: Tem um dado interessante, que é esse que eu queria, que é a última pergunta que eu 

tenho. A redação original da Constituição do Estado de Goiás, no artigo 120 da Constituição 

do Estado de Goiás, que foi promulgada no mesmo dia da Constituição do Estado do Rio [de 

Janeiro], também em 5 de outubro de 1989, ela também definia a Defensoria Pública como 

expressão e instrumento do regime democrático. 

ALFS: Ah, sim! Ela colheu, com certeza..., tínhamos uma integração muito grande, mas eu 

tenho a impressão de que Goiás ainda demorou muito para se estruturar, apesar de ter feito 

esse belo texto.  

PG: Mas vocês tiveram contato, com outros defensores, de outros Estados? 

ALFS: Sim, havia uma interação muito forte, sobretudo na federação. Eu não sei como foi a 

Constituição de Mato Grosso do Sul... 

PG: Não tinha essa referência. As primeiras referências foram a Constituição do Estado do 

Rio [de Janeiro] e do Estado de Goiás, depois só, teve alterações já nas Constituições, umas 

duas ou três, se não me engano, mas todas pós-Lei Complementar nº 132 de 2009. Os marcos 

pioneiros são a Constituição do Estado do Rio [de Janeiro] e a Constituição do Estado de 

Goiás. O que é curioso é que a do Estado de Goiás foi alterada a redação, depois, e não consta 

mais essa afirmativa de expressão e instrumento do regime democrático. 

ALFS: Ah, tiraram isso... 

PG: Tiraram. No momento em que foram ampliar para falar da autonomia acabaram alterando 

e não tem mais a ideia de Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime 

democrático. Então, hoje o texto normativo em vigor mais antigo definindo a Defensoria 

Pública como instrumento do regime democrático é a Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro.  

ALFS: Interessante... 

PG: Mas pelo que o senhor observou não teve nada tão formal, de ter algumas reuniões, de ter 

debates? 

ALFS: Não houve assim uma vontade associativa, classista, não. Isso não foi tirado assim. 

Isso foi pensado lá pelo João Simões que desenvolveu e fez. 



169 

 

PG: O senhor diz que foram mais conversas, também esse contato com outras associações, 

conversas informais? 

ALFS: Isso. Mas alguma pergunta que possa te ajudar? Olha, rapaz, vou te dizer uma coisa, 

buscar 30 (trinta) anos atrás, 1997, 2017, 30 (trinta) anos atrás... Eu fui presidente da 

federação durante 04 (quatro) anos, porque eu fui reeleito para o mandato, mais dois anos, e 

eu tinha bem na ponta da língua quem já tinha sido, quem tinha institucionalizado naquele 

momento, quem não estava, hoje não consigo te precisar bem. Eu me lembro que tínhamos 16 

(dezesseis) associados, na FENADEP, 16 (dezesseis) associações, quando eu me elegi nós 

éramos 16 (dezesseis) ou 17 (dezessete). Foi assim complicado, mas eu me lembro, por 

exemplo, que no Amazonas, antes de muita gente. No Piauí. [...] Mas, enfim, eu naquela 

época seria capaz de sair dizendo aqui para você todos os Estados como estavam. Hoje nem 

lembro direito, porque já faz tempo, isso foi na década de 90, 91, fui presidente do final de 

1990 até 1994. Então cheguei a trabalhar na revisão constitucional, que foi abortada. 

Começou, mas parou. Chegaram a mexer em dois textos, quatro, cinco artigos ali. 

PG: Tiveram umas Emendas de Revisão pequenas. Mexeu pouca coisa.  

ALFS: Mas houve a princípio um movimento grande neste sentido, e eu fui para Brasília para 

tentar melhorar o nosso texto. Já tinham propostas prontas de Emendas de Revisão. 

PG: Durante a revisão constitucional, a ideia é que as Emendas passariam mais fácil, com um 

quórum menor... 

ALFS: Na verdade, a previsão daquela revisão foi meio absurda. 

PG: Era muito em função na verdade da questão do plebiscito do parlamentarismo ou 

presidencialismo, por isso é que tinha a previsão da revisão, porque se ganhasse o 

parlamentarismo... 

ALFS: Isso. Mas depois pararam, abortaram o processo revisional, houve algumas emendas 

de revisão, muito poucas, para magnitude do projeto. Porque sabe como é político, viu 

novamente... o próprio Nelson Jobim, foi um dos que começou a se posicionar contra, e aí a 

coisa deu para trás e acabou morrendo.  

Nós conseguimos fazer um trabalho muito legal que foi aprovar a Lei Complementar 

nº 80. Aprovamos assim nos 45 (quarenta e cinco) minutos do segundo tempo, quase na 

prorrogação já. Porque a gente conseguiu em um ano, porque demorou um ano da chegada da 

mensagem, chegou no começo de 1993 e a gente conseguiu aprovar em dezembro, na última 

sessão legislativa do Senado, a gente conseguiu aprovar... em maioria absoluta, com quórum 

qualificado, em ambas as casas.  
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E não podia voltar de jeito nenhum. Muito senador falava: “mas não posso fazer 

minhas modificações aqui?”. O Pedro Simon acabou sendo contido por alguém porque não sei 

o que ele queria mexer, queria dar para trás, chegou a nos ameaçar de ir ao Itamar Franco para 

retirar o projeto, o que seria trágico. E acabamos tendo que nos submeter a uma série de vetos, 

que foram arquitetados dentro da Procuradoria-Geral da República, que o Itamar [Franco] 

acabou acolhendo e de certa forma tirou algumas coisas dali, mas não tirou uma consolidação, 

que naquele momento foi muito importante para a Defensoria Pública.  

E a gente esperando lá sair na imprensa oficial, no Diário [Oficial], para ver os vetos 

quais eram. Houve vários vetos, o Orlindo [Elias Filho] nessa época era o presidente da 

associação do Estado do Rio [de Janeiro], nós estivemos juntos lá em Brasília acompanhando 

esse final. Deu muito trabalho, mas a gente conseguiu aprovar ali no final.  

E vou te dizer uma coisa, nós entregamos na Câmara o projeto de Lei Complementar 

nº 80. Fizemos um substitutivo, porque o projeto do Itamar [Franco] era ruim, não era bom. 

Foi feito um substitutivo pelo deputado Sigmaringa Seixas dentro da Comissão de 

Constituição e Justiça. Ele apresenta um substitutivo, esse substitutivo é acolhido. Eu 

trabalhei nesse substitutivo e foi aquilo que caminhou e levou... E tinha coisas avançadas ali, 

inclusive sobre ação civil pública, que foram vetadas, né? 

PG: Que só conseguiu entrar na Lei Complementar nº 132/09 depois. 

ALFS: Isso, exatamente.  

PG: Sim, tiveram vários vetos na Lei Complementar nº 80/94. 

ALFS: Tiveram vários vetos, vários vetos, importantes..., mas foi um marco. Foi o que 

estruturou a Defensoria Pública, nos Estados, no Distrito Federal, nos Territórios e na União. 

Criou um arcabouço de instituição para todos. Disciplinou a Defensoria Pública da União, do 

Distrito Federal e dos Territórios e criou as normas gerais para os Estados. Então, digamos 

assim, aquilo foi o que queríamos fazer com a Constituição Estadual, de irradiar e avançar. A 

Lei Complementar nº 80 acabou dizendo qual era o paradigma, então os Estados já tiveram 

que se estruturar de acordo com aquele paradigma.  

Obviamente, por que que era estratégico aprovar mesmo que houvesse vetos? Era 

estratégico aprovar porque precisávamos ganhar um terreno para ganhar outro depois. E a luta 

era muito difícil. Hoje a luta é mais simples, naquele tempo a luta era muito difícil.  

PG: Da Lei Complementar nº 132 o senhor não participou? 

ALFS: Já da Lei Complementar nº 132, não. A Lei Complementar nº 132 é de... ? 

PG: De 2009. 
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ALFS: Não, na Lei Complementar nº 132 eu já estava fora, eu fui presidente da ADPERJ 

[Associação dos Defensores Públicos do Rio de Janeiro] já em 2000, 2001, saí 2002, janeiro... 

Depois eu me distanciei um pouco diretamente das ações institucionais, mas apoiei o André 

[Castro] e outros grandes nomes, conseguimos construir uma geração extraordinária de 

defensores novos, de 1998 para cá. E eu me lembro que ainda participei da Reforma da 

Previdência, ainda tivemos discussões, com algumas coisas importantes, mas a Lei 

Complementar nº 132 é de 2009 eu já não...  

PG: A Lei Complementar nº 80/94 na sua redação original não traz essa definição da 

Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático. 

ALFS: Não, não. 

PG: Mas a reforma que a Lei Complementar nº 132/09 fez na Lei Complementar nº 80/94 

incluiu essa redação, que é hoje a redação do artigo 1º. E que agora foi copiado para 

Constituição Federal, depois da Emenda Constitucional nº 80/14, no art. 134. Naquele 

contexto, o senhor lembra mais ou menos como que foi para definir essa redação do artigo 1º 

da Lei Complementar nº 80/94? 

ALFS: Bom, eu me lembro que a gente... Como estava a redação...? 

[Pedro González mostra no celular a redação original do art. 1º da Lei Complementar nº 

80/94] 

ALFS: O que a gente tentou fazer na Lei Complementar nº 80... Nós tentamos trazer também 

já definições da própria Constituição, porque era uma lei complementar à Constituição 

Federal. 

PG: Tentou usar mais o paradigma da Constituição Federal... 

ALFS: Sim, isso mesmo. 

PG: Bom, vamos ler aqui: [lendo a redação original do art. 1º da Lei Complementar nº 80/94] 

“A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindolhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos 

necessitados, assim considerados na forma da lei”. 

ALFS: Essa era a definição da Constituição. 

PG: Muito parecida com a redação original da Constituição Federal. 

ALFS: Sim, porque era uma lei complementar federal, então o paradigma tinha que ser a 

Constituição. Mas essa definição que veio depois foi a da Lei Complementar nº 132/09, e aí 

tem um embrião já aqui na nossa Constituição Estadual... 

PG: Com certeza. 
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ALFS: “Expressão e instrumento do regime democrático”. E você vê que é uma redação já de 

2009, uma coisa que João Simões plantou em 1989... 

PG: 20 (vinte) anos depois é que ela entrou na legislação federal, e agora já na Constituição 

Federal. 

ALFS: É... Impressionante.  

PG: O meu trabalho é justamente fazer essa investigação sobre a Constituição Estadual. Eu 

tinha para mim que essa era a primeira norma, a Lei Complementar nº 132/09. 

ALFS: Ah... Mas veja você, hein? 

PG: Eu achava que era a primeira referência à “expressão e instrumento...” 

ALFS: Como é que... Você foi ler a Constituição Estadual, é isso? 

PG: Exato. Na verdade, primeiro eu fui ler a Constituição Federal. Eu quis pesquisar pela 

primeira vez por causa da Emenda Constitucional nº 80, de 2014. Aí fui ver, mas olha, nossa, 

na verdade essa redação é igualzinha a da Lei Complementar nº 132/09 então, meu paradigma 

era a LC nº 132/09. Então, eu pensei em dar uma olhada para ver... quando a gente fez o 

anteprojeto que participamos juntos para alterar a nossa Lei Complementar Estadual, a LC-RJ 

nº 06/77... 

ALFS: Ah sim, lembro.  

PG: A gente propôs essa definição “expressão e instrumento do regime democrático”. Então 

resolvi olhar todas as legislações de todos os Estados. Olhei todas as Leis Complementares, 

mas não olhei as Constituições Estaduais... Aí vi várias alterando, geralmente depois da Lei 

Complementar nº 132/09, alterando a redação. Quando resolvi ampliar pesquisa para incluir 

as Constituições Estaduais, me deparei com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e com 

a Constituição do Estado de Goiás.  

ALFS: A importância da história aí, né? A Constituição do Estado de Goiás é do mesmo ano 

da nossa né?  

PG: Do mesmo dia. O que é curioso, eu fiquei tentando pesquisar, te confesso que não sei 

qual é o motivo. Porque a data é exatamente um ano da Constituição Federal. A Constituição 

Federal é promulgada 05 de outubro de 1988, a Constituição do Estado do Rio [de Janeiro], 

05 de outubro de 1989, e a Constituição de Goiás, 05 de outubro de 1989.  

ALFS: Coincidência, hein? 

PG: O ADCT [Ato das Disposições Constitucionais Transitórias] determina que sejam em até 

um ano aprovadas as Constituições Estaduais. Por algum motivo, essas duas Assembleias 

Legislativas cumpriram o prazo na risca. Agora o curioso é isso, duas Constituições prevendo. 
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ALFS: Agora você vê, a gente conseguiu essa lei e só consegue avançar 15 (quinze) anos 

depois, avançar de fato, eu digo, com a Lei Complementar nº 132/09, que foi um avanço, ela 

melhora bastante o texto.  

PG: Você diz de 1994 para 2009?  

ALFS: De 1994 para 2009. 

PG: Mas é uma mudança de perfil também. Perfil muito forte para a questão da tutela 

coletiva, atuação em favor dos vulneráveis... 

ALFS: As crianças e dos adolescentes e tal... é mexeu bastante... 

[...] 

PG: Vamos fazer o encerramento então. 

ALFS: Bem, a história da Defensoria Pública é muito longa, né? Desde 1954 quando foram 

criados os primeiros cargos isolados de defensor no antigo Estado do Rio de Janeiro. E aí ela 

foi tendo o processo evolutivo dela, em que houve momentos vitais como, por exemplo, a 

Constituição de 1988, para a Defensoria em todo o país foi um momento vital, todas as 

Defensorias no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro foi depois da fusão, a Lei Complementar-RJ nº 

6/77. O Estado teve uma Lei Complementar estadual criando a Defensoria em carreiras, 

estabelecendo os parâmetros da carreira, os parâmetros institucionais, foi uma evolução muito 

grande.  

 Outro ponto vital foi a Constituição Estadual, que já tinha tido a Emenda 

Constitucional [nº 16] de 1981 à Constituição Estadual, e depois nesse processo evolutivo a 

Lei Complementar nº 80/94, mais à frente a Lei Complementar nº 132/09, bem mais à frente.  

Então, a história da Defensoria Pública é uma história de luta, uma história em que os 

defensores públicos construíram a Defensoria Pública, e os defensores do Estado do Rio de 

Janeiro têm uma participação fundamental. O Humberto Peña de Moraes costumava dizer 

que: “os defensores públicos estão para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, assim como a 

Holanda está para os holandeses”. Nós construímos os nossos diques, nós fizemos a nossa 

construção institucional em um trabalho que se deve muito à luta dos defensores. Muitos 

saíram, foram para outras instituições, desistiram de ser defensores, mas muitos ficaram aqui 

no terreno de luta e ajudaram a instituição a avançar muito.  

E o Rio de Janeiro conseguiu ser esse polo irradiador do Brasil inteiro, que conseguiu 

o modelo de excelência. Enfim, se tornou um modelo de pioneirismo institucional e inspirou a 

Lei Complementar nº 80/94, portanto inspirou a organização de todas as outras Defensorias 

Públicas do Brasil. Hoje em dia temos uma uniformidade institucional, ao meu ver, graças à 

Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Esse papel, essa importância da Defensoria Pública [do 
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Rio de Janeiro], ninguém pode tirar dela. E esse texto da Constituição Estadual, como você já 

constatou, acabou sendo um vetor importante para muitos anos depois até para a nossa própria 

Lei Complementar Federal e até para a própria Constituição. 

PG: Obrigado! 

ALFS: Obrigado você.  

  



175 

 

APÊNDICE B - ENTREVISTA COM ROBERTO VITAGLIANO 

 

Local: Sede da Roberto Vitagliano Advogados Associados 

Dia 01/11/2017 às 12hs.  

Participantes: Pedro González e Roberto Vitagliano 

  

Pedro González: Bom, primeiro bom dia.   

Roberto Vitagliano: Bom dia, Pedro, é um grande prazer.  

PG: Bom, Dr. Roberto, o senhor integrou o quadro de defensores públicos do Estado do Rio 

de Janeiro, certo? Quando é que o senhor ingressou na carreira? Quando é que o senhor 

ingressou na instituição? 

RV: Eu ingressei na carreira em 1978, em fevereiro de 1978, logo após a fusão do chamado 

antigo Estado do Rio de Janeiro e o Estado da Guanabara.  

Eu fiz concurso no antigo Estado do Rio de Janeiro e lá a carreira de defensores 

públicos era separada da carreira do Ministério Público. Lá nós tínhamos a carreira da 

Assistência Judiciária e do Ministério Público, as duas carreiras administradas pela 

Procuradoria Geral de Justiça, que era o órgão tradicional dos promotores. Na época até 

éramos chamados os promotores públicos, depois que passou a ser promotor de justiça. Aqui, 

no antigo Estado da Guanabara, eram a mesma carreira, o início da carreira do Ministério 

Público começava como defensor. Era defensor, acho que depois promotor público substituto, 

promotor público, depois... eu acho que era promotor que atuava na área civil, logo acima, e 

depois procurador de justiça.  

E o defensor não, o defensor era o cargo inicial. E um dos problemas que surgia nessa 

forma de carreira era que – eu, por exemplo, fui estagiário de defensor público, fui estagiário 

do [Angelo] Glioche, hoje desembargador aposentado, estagiário do Humberto Ferre [?], 

daqui a pouco eu lembro de mais quem – então acontecia frequentemente, por exemplo no 

Júri, o promotor de justiça, ao fazer acusação e dependendo da atuação do defensor, quando o 

defensor fosse muito eficiente, muito vibrante, o promotor mandava esse recado, isso é usual: 

“Ah, Doutor, o senhor está sendo muito brilhante, o senhor dá realmente para defensor 

público. Aliás, acho que o senhor não deveria nem querer ser promovido, porque o senhor 

defende muito bem, você vai ter dificuldade de acusar. Inclusive, se eu puder dar algum 

parecer a respeito da sua atuação vou dar no sentido até que o senhor permaneça como 

defensor público”. Quer dizer, isso é esquema de Júri, eu assisti várias vezes, então havia 
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realmente uma incompatibilidade que o defensor fosse início de carreira do Ministério 

Público.  

PG: Desculpe, então o senhor foi estagiário na verdade no Estado da Guanabara, quando o 

senhor ingressou como defensor já ...? 

RV: Já estava no outro Estado, exatamente. E outra coisa também, havia muito de o defensor 

que atuava no processo, e posteriormente era promovido a promotor, e aí esse primeiro 

processo batia nas mãos dele e ele tinha que se dar por impedido. Não podia atuar na defesa e 

posteriormente na fiscalização, como parte no caso, como custos legis. Então era esse 

problema.  

Com a fusão dos Estados, antigo Estado do Rio [de Janeiro] e da Guanabara, foi 

adotada a forma do antigo Estado Rio de Janeiro, ou seja, carreiras separadas. E aí a 

Defensoria Pública começa como Assistência Judiciária e vem galgando. A Defensoria 

Pública se inicia no Estado do Rio de Janeiro, com nomeação de advogados para casos 

específicos na área penal, depois se transforma em casos isolados e depois se transforma em 

carreira. Inicialmente, somente a assistência judiciária, ou seja, assistência prestada somente 

nos processos. Posteriormente essa assistência passa a ser preventiva, são criados núcleos 

gerais de atendimento, então a parte mesmo antes de propor ação não precisava se defender, 

estar na justiça nem nada, procurava uma orientação. Posteriormente, foram criados... os 

núcleos especializados, hoje você tem uma infinidade deles. E hoje a Defensoria Pública é o 

que é hoje. 

PG: Agora, especificamente nos anos de 1988 e 1989, o senhor exerceu algum cargo ou 

alguma função de dirigente na Defensoria Pública, na Procuradoria Geral da Defensoria 

Pública ou na ADPERJ, na Associação dos Defensores Públicos do Rio de Janeiro?  

RV: Olha, eu fui presidente da ADPERJ no período da Constituinte, fui presidente acho de 

1987 a 1988. E nós atuamos muito na Constituinte. O Estado do Rio de Janeiro era, eu 

acredito que hoje talvez ainda seja..., disputando talvez com São Paulo, na época a Defensoria 

Pública – com o nome na época de Assistência Judiciária – a mais organizada e mais 

completa.  

Então, nós íamos para Brasília para trabalhar no sentido de institucionalizar, a nível 

constitucional, a Defensoria Pública. Porque até então a Constituição anterior, que era de 

1946 [1967], ela tratava Defensoria Pública, e não era nem nome Defensoria Pública, era 

assistência judiciária, no capítulo de direitos e garantias individuais, e lá estava escrito que o 

Estado prestaria assistência judiciária, aos necessitados, na forma da lei.  



177 

 

Então não havia referência a uma instituição estatal para prestar esse tipo de serviço a 

quem precisasse, havia uma obrigação do Estado que podia ser interpretada de várias formas, 

ou seja, através de uma instituição do próprio Estado ou pagando advogado. A nossa luta, 

naquele momento, era para que esta prestação, essa obrigação do Estado, se realizasse, ela 

funcionasse, recebesse a função constitucional de prestar assistência judiciária, jurídica – que 

acabou ampliando – através de um órgão estatal que seria a Defensoria Pública. E nós 

conseguimos realmente colocar na Constituição de 1988 essa obrigação, a previsão de uma lei 

complementar e tudo mais. Que antes nós só tínhamos a Lei nº 1.060/50 que tratava da 

concessão da gratuidade de Justiça. 

PG: Então o senhor foi para Brasília acompanhar a Constituinte na condição de presidente da 

ADPERJ? 

RV: Da ADPERJ. E uma das necessidades que nós sentíamos logo no início, era que na 

Constituinte..., a Constituinte era nacional, a associação era estadual, então nós sentimos que 

não teríamos... Aliás, essa previsão foi feita mesmo antes da Constituinte, porque já havia o 

clima de Constituinte no Brasil. Eu fui professor de Direito Constitucional e fundador do 

Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, esse instituto começou a se realizar em São 

Bernardo do Campo, no período antes da Constituição de 1988 e normalmente esses 

encontros, esses congressos de professores de Direito Constitucional, terminavam com uma 

proposta de que fosse convocada uma Assembleia Nacional Constituinte.  

Então, havia um sentimento de que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. E 

durante a minha convivência nesses congressos de Direito Constitucional, o presidente atual, 

[Michel] Temer, era um dos luminares desses congressos, Celso Riberto Bastos, José Afonso 

da Silva..., os Dallari, enfim..., Rosah Russomano..., Vila Nova..., aqui do Rio de Janeiro 

também nós tínhamos também o procurador, o Ferraz, tinham membros do Ministério 

Público, professores e tal, eles se reuniam... Esse instituto tinha uma forma de federação com 

representação de professores e participantes do congresso e das discussões em todos os 

Estados. Então era um instituto que tinha uma forma meio federativa.  

Então eu imaginei o seguinte: vamos, aqui no Rio de Janeiro, também criar um órgão 

de representação nacional, e aí foi a ideia da..., agora é ANADEP né? 

PG: ANADEP [Associação Nacional dos Defensores Públicos]. 

RV: Então nós demos a ideia em um encontro sobre assistência judiciária realizado na UERJ 

em 1982, se não me engano, que nós então fizéssemos uma organização nacional de 

defensores públicos. Aí foi proposta a criação, foi aceita e, posteriormente, em Mato Grosso 

do Sul foi eleita a primeira diretoria da FENADEP [Federação Nacional das Associações dos 



178 

 

Defensores Públicos, atual ANADEP]. O presidente foi o [José] Fontenelle e o secretário 

escolhido pelo Fontenelle foi Humberto Peña de Moraes.  

Proposta também nossa naquele congresso que ele fosse o primeiro, já que naquele 

tempo era quem mais entendia de assistência judiciária e de Defensoria Pública no Brasil era 

o José Fontenelle e o Humberto. Inclusive foram convidados para formular a Defensoria 

Pública de Mato Grosso do Sul, que era um Estado que foi criado mais ou menos naquela 

época. Então, os governantes convocaram, por exemplo a melhor polícia do Brasil era do 

Paraná, então convocaram pessoas do Paraná para montar a polícia do Mato Grosso do Sul. O 

melhor Ministério Público é do Amazonas, então convocaram..., e a melhor Defensoria 

Pública é do Rio de Janeiro. Então, então convocaram o Fontenelle e o Humberto Peña e 

deram orientação lá. A Defensoria na época nasceu formalmente mais avançada que a nossa, 

porque eles conseguiram colocar no Mato Grosso do Sul aquilo que nós ainda não tínhamos 

aqui no Estado do Rio de Janeiro.  

E aí a Constituinte saiu, a Defensoria entrou finalmente, junto com a criação da 

Procuradoria Geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, no governo do Moreira Franco, 

que cumpriu o compromisso assinado com a ADPERJ, na época presidida pelo Ivan Ferraz, e 

também a inclusão na Constituição Federal. São para mim os dados institucionais mais 

importantes, sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista de avanço da instituição, 

foram esses dois: a Procuradoria no Rio de Janeiro e a inclusão na Constituição Federal de 

1988. 

PG: Como que era essa atuação na Constituinte Nacional? Quem que ia lá? Ia você, outras 

pessoas, outros defensores de outros Estados também? O senhor falou da criação da 

FENADEP, na época se não me engano era presidida pela Suely Pletz Neder... 

RV: É, Suely Pletz Neder, que era um baluarte na briga pela institucionalização a nível 

constitucional da Defensoria Pública. A representação, vamos dizer, mais representativa era 

do Rio de Janeiro, mas tinha Mato Grosso do Sul, algumas pessoas de São Paulo. Em São 

Paulo, a Defensoria Pública era um compartimento da Procuradoria do Estado e, enfim, eram 

procuradores do Estado que exerciam a função de assistência judiciária, às vezes função 

fiscal, enfim, era uma coisa bem embrionária lá em São Paulo. Alguns Estados do Nordeste 

também estavam sempre presentes, Brasília também, mas o Rio de Janeiro era que realmente 

tinham maior representação.  

Então nós íamos lá e nós íamos falar com os deputados todos, com os constituintes 

todos, levar nossas ideias e convencer. Ia eu, João Simões [Vagos Filho], Mário Bagueira 

Leal, o Paulo José Cosenza, a Maria Emília [Moraes de Araújo] que agora é procuradora da 
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República, o Cosenza foi juiz, e se aposentou. O Paulo Baldez..., eu me recordo que na 

redação final da nossa inclusão na Constituição de 1988, o Baldez se batia pela criação, para 

colocação que seria cargo em carreira, e constou. A minha preocupação era a 

inamovibilidade, que veio completamente pura para a Defensoria Pública, sem as 

condicionantes colocadas na inamovibilidade do Ministério Público e da magistratura, e o 

poder de requisição, de documentos. Isso foi colocado e foi um passo fundamental. Já se 

falava na autonomia administrativa e financeira, se falava antes da Constituinte. A 

Constituição colocou, mas questão de paridade de vencimentos com as carreiras..., enfim, 

aparentadas, ou pelo menos, que atuavam na mesma ambiência que nós, que eram Ministério 

Público, procuradores do Estado e magistratura, isso tudo foi colocado, mas a efetivação disso 

veio através da continuidade da luta dos defensores públicos. 

PG: Agora passando para Assembleia Estadual Constituinte. Com relação a essa temática de 

estruturação da Defensoria Pública na Constituição Estadual, o senhor participou de alguma 

forma dessa discussão? Teve alguma atuação? O que poderia relatar dessa época? 

RV: Eu participei, junto com João Simões [Vagos Filho], como representante da Defensoria 

Pública. Eu era presidente da associação, mas fui como representante da Procuradoria Geral 

da Defensoria Pública, e o João Simões como representante da associação. Então nós 

atuamos, participamos de uma comissão... comissão encarregada de elaborar uma proposta de 

Constituição Estadual. Então nós, junto com representantes... 

PG: Um anteprojeto?  

RV: Um anteprojeto. Um tipo de anteprojeto. Era uma proposta, não era anteprojeto porque 

não havia previsão legal para que extramembros da Assembleia Estadual Constituinte 

fizessem anteprojeto, era uma proposta de Constituição. Então participavam os representantes 

da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Procuradoria do Estado, dos funcionários, da 

magistratura, enfim, de todos os segmentos da Administração Pública. E eu e João Simões é 

que éramos os representantes da Defensoria Pública. 

A Constituição veio muito avançada, a redação que trata da Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro é do João Simões, totalmente dele. Eu acredito que o André de 

Felice também deu algumas sugestões a essa redação do João Simões. E é uma redação que 

sofreu inclusive muita resistência. Eu me lembro que o Nagib [?] questionava: “mas que 

inamovibilidade?”... Porque eram princípios institucionais do Ministério Público, que o João 

Simões embutiu na... definição de Defensoria Pública. A questão de regime democrático ele 

que colocou. E ficou essa redação que serviu eu acho de exemplo para as outras Defensorias 
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Públicas e até influenciou a própria legislação federal e a própria Constituição brasileira 

depois. 

PG: Vamos voltar um pouquinho, o senhor falou que tinha feito esse projeto de Constituição. 

Então já nesse projeto veio a proposta de redação dos trabalhos de como acabou ficando da 

Defensoria Pública. Vocês já elaboraram? 

RV: Elaboramos. A parte da Defensoria Pública, se não 100% (cem por cento), porque 

algumas coisas saíram, foram feitas por nós. João Simões e eu lá apoiando, mais como uma 

espécie de colaborador, porque o João Simões é que realmente fez a redação, brilhante como 

sempre ele foi. Aliás, depois quando eu fui Defensor Público Geral do Estado, foi ele também 

quem me ajudou a criar a Escola Superior da Defensoria Pública.  

PG: E a aceitação dos deputados desse projeto? 

RV: A Defensoria Pública sempre teve aceitação imediata... dos deputados, dos congressistas, 

dos constituintes..., imediatamente. Todos eles, com raríssimas exceções. 

Por exemplo, em Brasília, durante a Constituinte, a grande dificuldade que nós 

tínhamos era com os representantes de Santa Catarina. Os constituintes de Santa Catarina. 

Tinha lá um senador, que foi senador depois ou antes, foi governador do Estado de Santa 

Catarina, que era absolutamente contra. Ele achava que isso tinha que ser feito através de 

pagamento de honorários a advogados por ato praticado. Ao invés de ser prestado por um 

órgão oficial do Estado, tinha que ser prestado pela OAB que indicaria, faria uma lista de 

advogados. 

PG: Bom, acho que o senhor já está indicando, mas vou fazer a pergunta de qualquer forma. 

Na sua opinião, por que que a redação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro ficou tão 

diferente da Constituição Federal no tratamento da Defensoria Pública, quando a gente está 

falando de um espaço só de um ano? A Constituição do Estado foi promulgada em 5 de 

outubro de 1989 e a Constituição Federal em 5 de outubro de 1988.   

RV: Foi porque em Brasília, por exemplo, apesar do Estado do Rio de Janeiro ter uma 

Defensoria Pública já à época robusta, a nível nacional a Defensoria Pública não existia. 

Então você enfrentava, por exemplo, o Ministério Público lá com imóvel alugado, 

permanentemente 50 (cinquenta), 60 (sessenta) membros do Ministério Público atuando lá em 

favor do lobby da instituição – legítimo evidentemente. Delegados de polícia, tinha 180 (cento 

e oitenta) no Brasil todo. E lá tínhamos 4 (quatro) ou 5 (cinco) defensores públicos: eu, João 

Simões, essa turma toda que ia com a gente para lá.  

E isso, naturalmente nos fazia..., a dificuldade era muito grande. Existia muita 

resistência. A própria parcela da OAB também não nos via com muita simpatia. Aqui no 
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próprio Estado Rio de Janeiro, quando eu comecei a defensorar, vamos dizer assim, entrei na 

instituição, muitos advogados do interior enfrentavam problemas com a Defensoria, porque 

achavam que o defensor tirava a clientela deles. Então quer dizer, lá foi muito mais difícil. 

Agora, aqui no Rio de Janeiro, nós éramos fortes também, nós tínhamos acesso... aos Poderes, 

os deputados eram conhecidos, defensores do interior sempre conheciam alguém. Então o 

nosso trabalho foi muito mais fácil de ser feito aqui. 

Além de também já se ter o respaldo da Constituição Federal, que determinava que as 

Defensorias Públicas fossem organizadas em um prazo, não sei se era 06 (seis) meses, após a 

promulgação da Constituição. O que não aconteceu em muitos Estados, alguns só foram se 

organizar anos e anos depois. Mas aqui foi muito mais fácil trabalhar e aqui, de uma certa 

maneira, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro moldou o que seriam vários princípios da 

Defensoria Pública, tanto da União quanto das Defensorias Públicas estaduais, porque nós 

aqui avançamos bem mais do que nós conseguimos na Constituição Federal. 

PG: Maior facilidade pela estrutura e talvez por ser um passo a mais. Já deu o primeiro passo, 

aí conseguiu avançar. Tem algum deputado que o senhor destacaria, algum constituinte... 

estadual que o senhor destacaria, que teria encampado melhor essa...? 

RV: Nós tínhamos um deputado que foi o defensor: Josias Ávila. Foi a nossa grande âncora 

lá, e outros deputados também nos ajudaram muito. Eu tenho até medo citar uns e esquecer 

outros porque tem tanto tempo, mas a simpatia foi muito grande em relação à Defensoria 

Pública. 

PG: Outro cenário, né? Não tinha aquela resistência. 

RV: Não, não, pelo contrário, nós conseguimos muitos avanços. Era uma semente que estava 

caindo em solo fértil, foi muito bom mesmo. 

PG: Hoje a Constituição Federal, depois que ela foi alterada pela Emenda Constitucional nº 

80 de 2014, ela também define a Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime 

democrático, mas realmente a Constituição do Estado do Rio de Janeiro é que foi pioneira 

com essa definição, como o senhor até já destacou. O senhor sabe dizer o que se pretendia 

exprimir, o que se pretendia denotar, com essa ideia de dizer que a Defensoria Pública era 

expressão e instrumento do regime democrático? 

RV: Veja bem, as instituições tipo Defensoria, Ministério Público, têm funções que são 

determinadas pela Constituição. Antes da Constituição de 1988, o exercício do direito 

processual, o direito em geral, era muito feito com base nos instrumentos processuais. A 

Constituição de 1946 [1967] era raramente citada, ela praticamente não existia em ambiência 
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jurídica. A Constituição de 1988 não, ela já veio determinada a que fosse cumprida nas leis 

infraconstitucionais e nas instituições estatais.  

A Defensoria Pública, pelo fato de defender, e ela basicamente defende os direitos 

individuais dos desfavorecidos, essa é a função dela... E essa defesa, em um Estado em que os 

cidadãos são desiguais, especialmente nas questões materiais, patrimoniais – existem muitos 

pobres – a maneira de se efetivar a democracia é tentando nivelar através de instrumentos 

jurídicos essa desigualdade. O que se queria é que no Estado, o sujeito que não tenha dinheiro 

para pagar um advogado, tenha condições de estar em juízo em pé de igualdade, com paridade 

de armas, como os processualistas falam, com aquele que tivesse condições de contratar o 

melhor advogado do país. Isso é uma concretização, sem dúvida, do que a gente imagina que 

seja a democracia. Então, ela é realmente um instrumento efetivo de democratização. Essa foi 

a mensagem posta nessa redação, segundo a minha opinião. 

PG: Mas teve algum debate específico assim entre... O senhor lembra se teve alguma reunião 

ou algum debate ou algum encontro entre defensores públicos na época para discutir a 

redação da Defensoria Pública na Constituinte Estadual e especificamente com relação 

também a essa definição como “expressão e instrumento”?  

RV: Se você me perguntar se houve uma comissão formal... Eu acredito que foram formadas 

algumas comissões durante as nossas assembleias, mas a Defensoria Pública já tinha tão 

estratificado o que ela pensava como sendo ideal para ela, que você, por exemplo, não 

precisava perguntar para nenhum defensor público se ele queria ter autonomia administrativa, 

ele vai dizer “eu quero”, autonomia financeira, “eu quero”..., paridade de vencimentos com 

Ministério Público, “eu quero”, poder de requisição, de documento, diligências, “eu quero”. 

Havia um consenso tão geral que o que era discutido nas assembleias era postular isso, era 

uma postulação quase que uniforme. Todas elas.  

Quando nós fomos para a Constituinte eu já era presidente da associação na época, eu 

já tinha representatividade, e o João Simões, indicado pela associação, também. Eu fui 

indicado pela Procuradoria. Então, havia uma certa conjugação tanto do ponto de vista da 

administração... o nosso chefe na época era o Técio Lins e Silva, que foi um excelente chefe 

institucional, apesar de ser de fora, ele era advogado, então não havia discussão quanto a isso. 

Então as coisas não foram muito formais no sentido de ter uma comissão para escrever isso, 

escrever aquilo, e foi que aconteceu. O que nós colocamos lá nunca foi contestado, nunca foi 

discutido. 
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PG: O senhor chegou a falar que o João Simões é que teria vindo com essa redação. O senhor 

se recorda de algum momento ele socializar com os colegas, pegar opinião, ter algum debate 

com relação a isso, mostrar...? 

RV: Não, não. A redação não, a redação foi coisa dele mesmo, e eu acredito que quem mais 

discutiu... Eu participei evidentemente, trabalhei ao lado, mas a ideia realmente foi do João 

Simões e acredito que com grande participação do André de Felice, que na época era o 

equivalente ao chefe institucional, ele era o Coordenador Geral da Defensoria Pública. E 

havia o Procurador Geral da Defensoria Pública que era o Técio, que acumulava com cargo de 

Secretário de Justiça. Então aí eu reputo, vamos dizer assim, 80% (oitenta) do João Simões, 

talvez uns 20% (vinte por cento) do André. 

PG: Agora a última. A redação do art. 120 da Constituição do Estado de Goiás também define 

a Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático. Isso na redação 

originária, depois a sua redação foi alterada já no contexto da Emenda nº 45, quando foram 

tratar da autonomia da Defensoria Pública, acabaram retirando essa expressão. Então, ainda 

hoje, o que nós temos de norma mais antiga definindo a Defensoria Pública como expressão e 

instrumento do regime democrático é a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Mas as 

duas, tanto a do Estado de Goiás, quanto a do Rio de Janeiro foram promulgadas no mesmo 

dia. Então eu pergunto: o senhor recorda de haver alguma discussão da redação, algum 

contato entre defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de Goiás? 

RV: Não, não me recordo não. Mas uma coisa é certa: essa redação o João Simões já queria 

para a Constituição Federal. Só que não passou. Não passou porque nós tivemos alguma 

resistência aqui no Estado do Rio de Janeiro de membros do Ministério Público em relação, 

por exemplo, a questão da... unidade, princípios institucionais são: unidade, indivisibilidade 

e... independência funcional. Porque a Defensoria Pública, dentre instituições, vamos dizer... 

agentes de Justiça, ela é a mais nova de todas. Eu digo até o seguinte: eu acho até que a 

Defensoria Pública, mal comparando, é a bomba atômica chinesa. A bomba atômica norte-

americana demorou 40 (quarenta) anos, a russa 38 (trinta e oito) anos, a inglesa outros tantos, 

a francesa outros... A chinesa eles fizeram em 5 (cinco) anos. Então, quer dizer, sob o ponto 

de vista histórico, o Ministério Público existe desde o império..., com referência ao 

procurador do império, não sei qual é a denominação que se dava. Há uma vinculação entre os 

agentes do Estado na França... L'Agent de L'État, sei lá alguma coisa parecida. São 

instituições que estão ligadas ao Estado, praticamente desde que o Estado existe.  

Quanto à Defensoria Pública, você vê o Santo Ivo individualmente fazendo as defesas 

dos pobres e tal, quer dizer, é uma coisa que vem quase que de fora para dentro do Estado. Eu 
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acho que as outras instituições já nasceram praticamente com o Estado. O rei já tinha aquele 

recolhedor de impostos, isso se mistura muito com a Procuradoria do Estado. Você vê o Rei 

Salomão naquele episódio em que ele define quem é a mãe de uma a criança disputada por 

duas mães, aí você vê o Estado-juiz, o Estado-legislador e o Estado-julgador, você não vê o 

Estado-defensor ali. Mas a defesa é uma coisa que também eu acho que é mais antiga do que 

isso.  

Quando Deus pergunta – foi Caim que matou Abel, né? – “Caim, o que fizeste a teu 

irmão?”. O que que Deus está fazendo naquele momento? Está dizendo para ele se defender, 

você tem direito de se defender. Porque Deus sabia de tudo, segundo a religião ele não 

precisava perguntar, mas o direito de defesa é uma coisa tão forte que Ele vira e pergunta: “o 

que você fez a teu irmão?”, como quem diz: “vou te ouvir, quem sabe Eu posso te absolver, 

quem sabe Eu posso te compreender?”. Então, o direito de defesa é um direito que nasce com 

o ser humano e precisava ser organizado pelo Estado, se não a gente viveria na barbárie. Mas 

a verdade é que a Defensoria Pública, eu acho, que ela não vem de dentro do Estado, ela vem 

de fora para dentro do Estado. As outras instituições não, entendeu? 

PG: Entendi. Então o senhor acha que na verdade essa definição da Defensoria como 

expressão e instrumento do regime democrático já era uma intenção do João Simões para a 

Constituinte Nacional?  

RV: Para a Constituinte Nacional... Só que lá não conseguimos. Naquele momento, na 

Assembleia Nacional Constituinte, nós éramos grãozinhos de areia, muito pouca gente... O 

lobby da polícia era Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Magistratura, fiscais, 

eles tinham imóveis alugados. A nossa viagem a gente pagava com o nosso cartão de crédito e 

esperava depois a associação recolher o dinheiro para nos devolver, às vezes 3 (três) meses, 4 

(quatro) meses depois.  

Ficávamos em hotéis lá mais modestos. Eu me recordo que uma vez nós fomos com 

uma colega sofisticada e ficamos em um hotel bem barato, e mais na frente do hotel tinha um 

hotel bacana. Então ela dizia o seguinte: “Olha, vamos sair pelos fundos e entrar pelos fundos 

para sair por esse hotel bacana, porque se alguém nos ver por aqui vai achar que a gente está 

hospedado neste hotel bacana, porque ninguém atende a pobre. Se você não tem poder você 

tem que pelo menos passar a imagem de poder”. Então a gente saía por aquele hotel bacana, 

mas na verdade estava naquele hotelzinho lá nos fundos. 

Então, a dificuldade era grande, apesar de sempre que nós chegávamos... nos 

deputados constituintes éramos muito bem recebidos. Alguns deputados que nos ajudaram 

muito, Roberto Jefferson, que foi estagiário da Defensoria Pública, o Roberto Jefferson 
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deixava o gabinete dele à nossa disposição. Tinha um outro deputado de Brasília também, 

Sílvio Abreu, também nos ajudou muito. Tinha esse ex-governador do Rio Grande do Sul, é 

Wilson... – não me recordo bem o nome dele – também era muito ligado à Suely Plezt Neder. 

Então nós tivemos alguns deputados lá que nos ajudaram muito. Mas eram coisas assim muito 

individualizadas. Nós não tínhamos uma massa.., às vezes a gente chegava lá no meio de... 30 

delegados e você tinha dois, três defensores públicos, um... dois do Rio – nós íamos sempre 

dois, três –, um lá do Ceará, um de Pernambuco, um da Bahia.  

Então, a nossa força na Constituinte foi mais em função da importância, vamos dizer, 

material, da Defensoria Pública, a sensibilidade no caso dos constituintes, do que 

propriamente meios, gente, número de pessoas, para conseguir colocar na Constituinte. E foi 

uma luta, que quem implantou isso no Brasil inteiro foi o Fontenelle e o Humberto Peña. Para 

mim são os defensores, ao longo da história, mais importantes para a Instituição.  

PG: Era isso. Obrigado.  

RV: De nada.  
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APÊNDICE C - ENTREVISTA COM JOSIAS ÁVILA JÚNIOR 

 

Local: Abrigo do Cristo Redentor, São Gonçalo/RJ  

Dia 08/11/2017, às 11:30 

Participantes: Pedro González e Josias Ávila Júnior496.  

 

Pedro González: Boa tarde, Dr. Josias. Tudo bom?  

Josias Ávila: Boa tarde. Tudo bem. 

PG: Então, como a gente vinha conversando no início, o senhor já integrou – integra, né? – o 

quadro de defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro. 

JA: Eu estou na inatividade, mas continuo no quadro. 

PG: O senhor ingressou quando, o senhor recorda?  

JA: 1971. 

PG: 1971! Naquela época era por concurso já ou ainda era...? 

JA: Foi por concurso. Eu era escrevente de justiça e fiz um concurso... Eles chamavam de 

prova seletiva entre funcionários para admissão à Defensoria. 

PG: Naquela época que teve aquele primeiro concurso mais interno, né?  

JA: Justamente isso. 

PG: O senhor ingressou nessa. E o senhor se aposentou quando? 

JA: Eu me aposentei em... 1-9-9-0. 

PG: Em 90. E hoje está aqui na diretoria do abrigo? 

JA: Eu estou na presidência do abrigo, eleito até 1919 [2019]. 

PG: E o senhor também exerceu o cargo de deputado estadual, não é verdade? 

JA: Fui deputado estadual em quatro legislaturas. 

PG: Nos anos de 1988 a 1989 então, o senhor.... 

JA: Não. De 1970 a 1989. 

PG: Então nesse período, de 1988 a 1989, o senhor era defensor público e deputado estadual. 

JA: Teve um lapso aí que foi de 1978 a 1982, nesse período eu não fui. 

PG: Então o senhor foi deputado... participou da Constituinte Estadual?  

JA: Fui presidente da Comissão Constitucional. Da Comissão que elaborou o anteprojeto para 

ser colocado em Assembleia. Nós elaboramos o anteprojeto e foi encaminhado ao presidente 

da Assembleia que fez então a votação necessária. 

                                                 
496 O entrevistado veio à óbito 05 (cinco) meses após a realização da entrevista, em 14 de março de 2018. 



187 

 

PG: O senhor presidiu a comissão então que elaborou o anteprojeto inteiro da Constituição 

Estadual?  

JA: É, o Anteprojeto. 

PG: Interessante. Bom, seja durante então a elaboração do Anteprojeto, ou durante a... ou 

depois na votação..., teve alguma atuação de lobby dos defensores públicos na ALERJ? 

JA: Eu quando me elegi presidente, eu convidei alguns colegas defensores, para me 

assessorar. Defensores, promotores... algumas pessoas de alto conhecimento das classes, para 

que nos ajudassem nesse assessoramento. E entre os defensores foi o João Simões e o Roberto 

Vitagliano. Esses dois. 

PG: O João e o Roberto Vitagliano, né? 

JA: Agora, a gente aceitava sugestão, não tinha esse problema. As pessoas vinham com 

sugestão, a gente aceitava. E também os deputados que compunham a assessoria, tinha dois 

assessores por deputado, dois relatores. Tinha um relator... que... de um deputado lá de Barra 

Mansa ou Barra do Piraí... eu agora não estou lembrando o nome dele... e ele tinha dois sub-

relatores, que foi o... – é muito tempo passado – o Luiz Henrique Lima..., o Luís Henrique 

Lima é um deles. E havia outros relatores. E também a participação, a comissão era uma 

comissão aberta, havia participação de todos que nos procuravam com ideias a respeito da 

necessidade na elaboração da Constituição. 

PG: Então durante o anteprojeto teve bastante atuação das corporações, das entidades... 

JA: Teve, teve. Um dos assessores nossos também depois foi desembargador, foi o Dr. 

Maurício Caldas, também foi assessor, Dr. João Baptista Corrêa de Mello, também foi 

assessor. Nós tínhamos diversos assessores e que esmiuçavam as apresentações das emendas 

dos deputados, conversavam sobre a adaptação à Constituição Federal, que nós tínhamos que 

nos adaptar à Constituição Federal. Tudo isso a gente fazia. 

PG: Bom, especificamente sobre a Defensoria Pública na Constituição do Estado, o art. 176 

da Constituição do Estado, depois ele foi renumerado em 1991, pela Emenda nº 4, mas o texto 

é o mesmo, agora ele é o 179. Ele diz o seguinte: “A Defensoria Pública é instituição 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 

regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica integral e gratuita, a 

postulação e a defesa, em todos os graus e instâncias, judicial e extrajudicialmente, dos 

direitos e interesses individuais e coletivos dos necessitados, na forma da lei” – se quiser até 

estou com o texto dela aqui. O senhor sabe dizer de quem que surgiu essa proposta de redação 

ou de onde que surgiu? 
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JA: Eu não sei dizer de onde surgiu a proposta. Ela vem uma... proposta, e você, com os 

assessores, começa a discutir, adaptar, melhorar a redação..., ou aproveitar inteiramente a 

redação. Esse era o nosso papel, papel de ir fazendo a adaptação, vendo em que artigo da 

Constituição competia essa definição, tudo isso. Acompanhando o que vinha da Constituição 

Federal, alguns exemplos de Constituições anteriores, nós tínhamos todas as Constituições 

anteriores, alguns exemplos das constituições anteriores, quer dizer, nós procurávamos 

esmiuçar a coisa de uma maneira que fosse levada de uma maneira a ser aprovada pela 

maioria dos deputados. 

PG: Entendi. É porque o meu interesse especial é justamente nessa indicação da Defensoria 

Pública como expressão e instrumento do regime democrático, justamente porque foi assim 

que... 

JA: Isso pode ter sido uma emenda apresentada por algum deputado ou pode ser um 

aproveitamento de uma emenda, com uma melhoria, uma melhor elaboração. Se você tinha 

dois assessores defensores, com vasto conhecimento, como é o caso do João Simões, como é 

o caso do [Roberto] Vitagliano... Raul Portugal também estava sempre lá com a gente..., quer 

dizer, você tinha maneiras de elaborar da melhor forma possível. 

PG: Entendi. O que é curioso é que a norma do art. 176 da Constituição do Estado ficou 

bastante diferente..., é um texto muito maior, mais esmiuçado..., então muito diferente do art. 

134 da Constituição Federal, que foi aprovada um ano antes. O senhor de alguma forma 

acompanhou a tramitação da Constituinte Nacional? Tem uma ideia de por que teve essa 

diferença tão grande? 

JA: Não. A diferença foi essa, a gente não, não... usurpou o que vinha da Constituição 

Federal, mas também procuramos elaborar o artigo de uma maneira tal que fosse melhor 

aprimorada. Tanto é que depois foi aproveitada... por alguém que apresentou uma emenda, eu 

acredito até que tenha participação de colegas nossos da associação de Defensores Públicos, e 

que também tem uma assessoria legislativa..., eles devem ter levado a ideia e como era uma 

boa ideia foi aproveitada pela Constituição Federal. 

PG: Sim, ela surgiu em 1989, 20 (vinte) anos depois ela apareceu em 2009, na Lei Orgânica, 

que é a Lei Complementar nº 80/94, ela foi reformada, e depois agora está na Constituição 

Federal depois de 2014. O que é curioso é que essa redação apareceu também na Constituição 

do Estado de Goiás, no art. 120. 

JA: Por causa do trabalho geral dos defensores nacionais. Boas ideias vão sendo aproveitadas 

em cada Estado. Então alguém de Goiás viu a redação e aproveitou. 

PG: Então o senhor não se lembra especificamente de uma reflexão sobre esse artigo.  
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JA: Não... Já faz muitos anos, eu não sei se foi uma emenda apresentada por algum deputado 

ou se houve um aprimoramento de alguma emenda apresentada, ou diversas emendas. Porque 

diversos deputados apresentaram emendas à Constituição sobre Defensoria Pública, que é um 

organismo de interesse de todos, e isso foi pegando de um e de outro..., então, pode ser até 

que um tenha elaborado e como a ideia foi boa, se aproveitou.  

PG: Entendi. Os defensores participaram então da elaboração do anteprojeto, como o senhor 

falou, e eu imagino que também depois tenham acompanhado a tramitação.  

JA: Claro, sem dúvida. E deputados também interessados na Defensoria, porque a Defensoria 

Pública atinge a todos os Municípios, então todos os deputados têm conhecimento do trabalho 

da Defensoria, e aí se interessam por aquele organismo e querem que seja melhor aproveitado, 

da melhor maneira possível. 

PG: Temos até um relato que saiu na revista da Defensoria Pública da época, que foi o 

segundo número da revista, de um discurso do então Procurador-Geral da Defensoria Pública, 

que era o Técio Lins e Silva, um discurso que ele fez na... ALERJ, na ocasião, foi convocado, 

o senhor se lembra especificamente desse fato ou algo assim que o senhor queira destacar? 

JA: O Técio também era uma pessoa que tinha acesso, com o relacionamento que ele tem 

com os deputados, comigo particularmente, ele tinha acesso para dar sua opinião, era o chefe 

da Defensoria, tinha acesso para dar sua opinião, para mostrar a necessidade da Defensoria 

dentro das emendas que foram apresentadas.  

PG: Então, pelo que o senhor falou realmente a Defensoria parecia ter uma boa entrada na 

ALERJ, na Assembleia, e tinha uma preocupação dos deputados...   

JA: E como todos os outros organismos, como o Ministério Público também. E tinha o 

Maurício Caldas, à época era promotor público, era procurador de justiça, também deu 

ideia..., o Dr. Galindo, que era o presidente da associação deles, também deu boas ideias para 

a gente... quer dizer, toda a elaboração do Anteprojeto foi baseada em informações daquelas 

pessoas que conheciam as suas entidades e que poderiam nos apresentar o melhor texto 

possível para a elaboração da Constituição.  

PG: Os deputados estaduais do Rio chegaram a ter alguma..., o senhor se lembra de ter 

alguma troca com deputados de outros Estados, que estava fazendo suas Constituições 

estaduais, ou ficou realmente mais uma questão local? 

JA: Para essa Constituição, era local. Mas havia deputados que faziam contato com outros 

deputados também, era inteiramente aberta a essa possibilidade. 

PG: Entendi. Era isso.  

JA: É, era isso.  
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PG: Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa que o senhor se recorde...  

JA: Não, tudo bem. Eu não recordo muito porque passaram já muitos anos, a gente vai 

envelhecendo e vai esquecendo de algumas coisas, mas basicamente é isso aí. Havia um 

interesse geral..., eu recebia pessoas da CDL, da Associação Comercial do Rio de Janeiro..., 

todos interessados em que a Constituição fosse elaborada da melhor maneira possível em 

favor do Estado. 

PG: Maravilha. Obrigado, muito obrigado.  
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APÊNDICE D - ENTREVISTA COM ANDRÉ LUÍS MACHADO DE CASTRO 

 

Local: Gabinete do Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ 

Dia 22/01/2018 às 18hs.  

Participantes: Pedro González e André Luís Machado de Castro 

 

Pedro González: Boa noite, André. Primeiro, obrigado por me receber. Então, aqui, a 

primeira pergunta: o senhor integra hoje o quadro de defensores públicos do Estado do Rio de 

Janeiro e atualmente exerce o cargo de Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

Anteriormente o senhor também exerceu cargos da ADPERJ (Associação dos Defensores do 

Estado do Rio de Janeiro), na ANADEP (Associação Nacional dos Defensores Públicos) e no 

Ministério da Justiça, correto? Eu queria saber então os períodos e as funções que o senhor 

exerceu em cada um desses locais, ou seja, na Defensoria, na ANADEP, ADPERJ e 

Ministério da Justiça.  

André Luís Machado de Castro: Boa noite, Pedro. Obrigado pela oportunidade, muito 

bacana o teu projeto. Eu fui presidente da ADPERJ nos anos de 2002 e 2003, fui vice-

presidente da ANADEP nos períodos de 2003 a 2004 e 2005 a 2006. No início de 2006, eu fui 

convidado para ir para a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça e ainda 

estava no mandato de vice-presidente da ANADEP, mas era incompatível por exercer um 

cargo no governo. Renunciei à vice-presidência da ANADEP, fui para o governo, fiquei no 

Ministério da Justiça do início de 2006 até o final de 2007. Fiquei quase 02 anos. Voltei para 

o órgão de atuação e em 2009 fui eleito presidente da ANADEP. Fiquei dois mandatos, dois 

biênios, de 2009 até 2013.  

Acompanhei muito a tramitação da Lei Complementar nº 132/09. E no final do último 

biênio da ANADEP, toda a elaboração da Emenda Constitucional nº 80/14 e do Mapa da 

Defensoria Pública, que foi o carro chefe para tocar a Emenda Constitucional nº 80/14, que 

em boa parte reproduz, especialmente no caput do art. 134, e vai virar praticamente uma cópia 

do art. 1º trazido pela LC nº 132/09.  

E a LC nº 132/09 realmente teve uma tramitação muito mais difícil. A LC nº 132/09 

era uma reivindicação já de muito tempo. A reforma da nossa lei orgânica é uma exigência 

nossa praticamente desde que a lei orgânica nacional foi aprovada, porque ela foi aprovada, 

mas aquém – foi uma grande conquista sem sombra de dúvidas –, mas aquém das nossas 

expectativas para época já. Além disso sofreu uma série de vetos do presidente da República 

que esvaziaram um pouco a lei. O André de Felice deve ter falado muito bem sobre isso, ele 
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acompanhou muito, ele era presidente da FENADEP na época, acompanhando aprovação no 

Congresso Nacional. 

PG: A dificuldade que foi, né? A apresentação do substitutivo, depois os vetos. Destacando a 

importância de que naquele momento foi o que deu para passar e que era importante ter. 

ALMC: Teve uma coisa sensacional que foi o substitutivo do deputado Sigmaringa Seixas, 

que o André [de Felice] trabalhou muito ali. O substitutivo, lá atrás, foi o que deu uma 

incorporada maior para [o projeto da] Lei Complementar nº 80/94. Mas aí o que acontece 

depois: se já não bastasse ela ter nascido com potencial para ser mais do que era, vem, em 

2004, a Reforma do Judiciário e a autonomia da Defensoria Pública. Aí nossa lei orgânica fica 

totalmente defasada.  

E o governo... Quem falava também muito disso era o Ministro Márcio Thomaz 

Bastos, ele dizia: “Passada a reforma constitucional do Poder Judiciário, se iniciava a reforma 

infraconstitucional”. Então, uma série de mudanças que tinham sido feitas na Emenda 

Constitucional [nº 45/04] precisavam ganhar maior concretude através de reformas 

infraconstitucionais, ou mesmo que não tivessem relação direta com os dispositivos da 

reforma constitucional, mas que faziam parte da agenda de reforma. Então, era a reforma do 

Código de Processo Civil, reforma do Código de Processo Penal, era toda a regulamentação 

sobre os Conselhos Nacionais – CNJ, CNMP –, e na parte da Defensoria Pública 

regulamentar, adequar a estrutura da Defensoria Pública à autonomia conquistada na Reforma 

do Judiciário. 

A Reforma do Judiciário aprovou cinco pontos centrais, os únicos pontos de consenso: 

os Conselhos – o chamado controle externo – a súmula vinculante, a questão da federalização 

dos crimes contra os direitos humanos, a hierarquia constitucional dos tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos e a autonomia da Defensoria Pública. Eram cinco 

pontos de acordo e agora tinha que regulamentar. Então, surge essa demanda do Ministério da 

Justiça, do próprio governo, para regulamentar – o que caminhava junto com o anseio da 

Defensoria Pública de fazer essa reforma. Então, a Associação Nacional dos Defensores 

Públicos – ANADEP –, logo que aprovada a Reforma [do Judiciário], já começa a pensar no 

projeto de lei sobre isso para encaminhar ao Ministério da Justiça 

PG: Já em 2004, então? 

ALMC: Já em 2004. Na verdade 2005, né? A Emenda é de dezembro de 2004, então já em 

2005. E nessa época até quem trabalhava na Secretaria de Reforma do Judiciário era o Sérgio 

Renault e quem era assessor do Sérgio Renault era o Renato [Pinto Campos] de Vitto, que é 

colega nosso de São Paulo, da recém-criada Defensoria Pública... não! Nem tinha sido criada 
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ainda, foi criada em 2006, mas ele já fazia parte do movimento. Ele era da PAJ [Procuradoria 

de Assistência Judiciária], braço da Procuradoria do Estado que fazia assistência jurídica, e já 

no movimento pela criação da Defensoria Pública de São Paulo, que é criada em janeiro 2006.  

E aí toda a discussão com a Secretaria de Reforma do Judiciário, especialmente com o 

Renato [Campos Pinto de Vitto], para montar um projeto. Começa a elaboração do 

anteprojeto de reforma da Lei Complementar nº 80/94, que tinha como marco principal a 

consolidação da autonomia da Defensoria Pública. Mas somavam-se vários outros pleitos, 

democratização interna, questão de um conselho de maioria classista, várias outras medidas 

que também dessem para a autonomia maior democracia – já que teria a gestão própria dos 

seus recursos, dos seus atos administrativos – que dessem uma versão mais democrática para 

a Defensoria Pública do que a que tinha antes. 

Tinha uma questão importante também que era em relação a Defensoria Pública da 

União. Porque para a Defensoria Pública da União eles queriam fazer uma série de mudanças 

muito específicas na lei, porque é a lei específica deles também. E algumas dessas mudanças 

implicavam em aumento de despesa, isso fazia a tramitação ser muito mais demorada. Então, 

durante muito tempo, durante um bom tempo mesmo, o processo de elaboração do anteprojeto 

– tanto internamente na Associação como no Ministério da Justiça – ele foi bastante lento, e 

um dos pontos era esse, por não ter acordo entre as Defensorias Públicas dos Estados e a 

Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União pleiteava uma série de 

mudanças que tinham impacto financeiro e que teriam que passar pelo Ministério do 

Planejamento. No Ministério do Planejamento não tinha acordo e a coisa ficava travada. 

Até que em um determinado momento, o projeto foi cindido em dois: um projeto só 

tratando dos aspectos gerais e dos Estados, e outro só tratando da Defensoria Púbica da União. 

Foi esse que a ANADEP encaminhou, que tratava só das normas gerais e dos Estados, que foi 

por fim encaminhado para a Casa Civil, onde recebeu a formação final e o presidente da 

República enviou para o Congresso Nacional. O que foi encaminhado pela DPU saiu do 

Ministério da Justiça, foi para o Ministério do Planejamento e ao que me consta, está no 

Ministério do Planejamento até hoje. 

No que diz respeito a esse projeto que foi encaminhado, ele era mais simples do que o 

que depois saiu oficialmente encaminhado pelo presidente da República para o Congresso 

Nacional. O projeto apresentado pela ANADEP estava muito forte na questão da 

regulamentação da autonomia, então dava mais atenção mesmo para o art. 97..., para o art. 

101 – que fala do Conselho Superior –, ele tratava isso com muito mais ênfase.  
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Dentro no Ministério da Justiça as normas gerais vão ganhar uma nova formatação. 

Por exemplo, entra ali, por sugestão até da assessoria internacional do Ministério, a missão da 

Defensoria Pública de atuar na defesa dos direitos humanos, em todas as instâncias 

internacionais, em todas as Cortes Internacionais de defesa de Direitos Humanos. Esse foi um 

dispositivo sugerido pelo Ministério. E dentro dessa construção de pensar em uma Defensoria 

Pública mais comprometida com a defesa de direitos humanos, que ganha essa ênfase, 

naquela época, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos fez aqui no Rio de 

Janeiro o primeiro curso de capacitação de defensores públicos brasileiros. Foi uma parceria 

com o Ministério da Justiça e a PUC-Rio, foi feita aqui na PUC-Rio, em 2006. Então, era a 

Defensoria Pública sendo trazida para esse aspecto dos parâmetros internacionais de proteção 

dos direitos humanos. 

Outro aspecto importante é a questão da tutela coletiva. Essa era uma briga antiga, em 

2003, a ADPERJ tinha apresentado ao Senado uma sugestão ao à época senador Sérgio 

Cabral, de projeto de lei para alterar a Lei da Ação Civil Pública. O senador Sérgio Cabral 

encaminhou esse projeto e ele foi aprovado em 2007, na que é a Lei nº 11.448/07.  

Então estava muito próximo ali toda a tramitação e teve apoio do Governo Federal, o 

Governo Federal apoiou fortemente a aprovação desse projeto. Também a questão da tutela 

coletiva, estava muito claro que a Defensoria Pública além de ser uma instituição voltada para 

a defesa e garantia dos direitos humanos, tinha que ser também uma instituição voltada para a 

tutela coletiva, para a tutela coletiva não só no aspecto judicial, mas extrajudicial. Já tinham 

algumas experiências importantes da Defensoria Pública em tutela extrajudicial, que 

enfatizavam essa necessidade.  

É nesse processo de construção que nasce um pouco o art. 1°. O art. 1° não é uma 

ideia pronta, mas ele vem nascendo do que era a nova Defensoria Pública que se queria 

formatar com essa reforma. Uma nova Defensoria Pública que ganha grande impulso com 

autonomia em 2004 e que agora se tem que regulamentar melhor. Então a Defensoria Pública 

que tivesse essas características, que fosse mais democrática, que fosse mais voltada para a 

defesa dos direitos humanos, que fosse bastante atenta para a tutela dos direitos coletivos... E 

aí surge nesse momento a redação do art. 1°. 

PG: Vou perguntar para o senhor ainda alguns detalhes sobre essa elaboração do anteprojeto. 

Veja se entendi bem. Primeiro ele foi gestado à princípio no âmbito da ANADEP, para depois 

ser enviado pelo Ministério da Justiça, é isso? Ou ele foi gestado no Ministério da Justiça? 

ALMC: Havia um acordo entre o Ministério da Justiça e a ANADEP que tinha que ser 

reformada a lei. A ANADEP fica com a incumbência de elaborar um esboço para encaminhar 
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ao Ministério da Justiça e a partir desse esboço que o Ministério da Justiça faz a discussão. 

Mas depois que encaminha, o Ministério da Justiça muda substancialmente. 

PG: O senhor fala, por exemplo, a LC nº 132 alterou muito o art. 4°, justamente o que trata 

das funções, pelo o que entendi foi focada ali mais no Ministério da Justiça. 

ALMC: Exatamente. Essa parte das normas gerais, das normas introdutórias, realmente foi a 

parte que o Ministério da Justiça mais trabalhou. A parte que regulamenta a autonomia da 

Defensoria Pública já é muito mais parecida com o projeto original da ANADEP. 

PG: Entendi. Depois que foi enviado pelo presidente da República a mensagem desse projeto, 

o senhor chegou a acompanhar a tramitação na Câmera dos Deputados e no Senado, até a sua 

aprovação, ou não acompanhou?  

ALMC: O projeto foi encaminhado em 2007 – Mensagem nº 139 – e ficou muito tempo 

parado, parado, parado. Ele foi para uma primeira comissão, que era a Comissão de Trabalho, 

de Administração e Serviço Público – CTASP – e simplesmente ficou lá parado mais de um 

ano. No final de 2008, alguma coisa assim, ele sai dessa comissão, ele é aprovado nessa 

comissão e vai para a CCJC [Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania]. Na CCJC 

ganha um relator importantíssimo, que foi o deputado do PMDB do Ceará, Mauro Benevides, 

no final de 2008, início de 2009. É nesse período quando vai para a Comissão de Constituição 

e Justiça [e de Cidadania] que passei a acompanhar mais e perto, porque eu tinha voltado 

como presidente na ANADEP. Assumo no início de 2009, que coincide mais ou menos 

quando ele está na CCJC. 

E essa é a prioridade na ANADEP: aprovar esse projeto. A gente traça isso como uma 

prioridade, organiza uma bancada grande para conversar com todos os deputados na CCJC. O 

relator era muito favorável ao projeto desde o início e a gente consegue em um espaço de 

tempo bastante curto, aprovar o projeto na CCJC. Aprovando na CCJC, como ele era um 

projeto de Lei Complementar, obrigatoriamente tinha que ir para o Plenário com um quórum 

qualificado. Essa discussão do Plenário foi muito, muito difícil, muito por conta da oposição 

ao governo. Então, partidos de oposição ao governo faziam uma resistência muito grande à 

aprovação, um deputado em especial chamado José Carlos Aleluia, do PLF da Bahia, ele era o 

principal opositor à aprovação do projeto.  

Mas enfim, ali demorou um pouco, mas ele acabou sendo aprovado por ampla maioria, 

em uma noite histórica, em que o projeto foi discutido no Plenário, foi feito um substitutivo 

em Plenário, chamado emenda aglutinativa, por conta dos desacordos, principalmente 

capitaneados por esse deputado. A liderança do deputado Mauro Benevides, que já foi 

presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, foi determinante para que... – a 
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votação acabou tarde – mas para que aquilo não fosse adiado e não se perdesse. Se fosse 

adiado, talvez trouxesse uma dificuldade muito grande para aprovação do projeto. As 

principais modificações foram feitas mais no art. 4° e na questão da autonomia, mas mesmo 

assim passou muito próximo do projeto original. E o artigo 1º, de fato, não foi debatido, ficou 

igual. Curioso porque o art. 1° é uma síntese de tudo, né? De uma Defensoria com autonomia, 

defesa dos direitos humanos. É uma síntese de tudo. 

PG: Dá o perfil todo, né? O art. 1° define e dá todo um perfil para a instituição. E realmente 

ele durante a tramitação não...  

ALMC: Onde a tensão ali era muito forte era tutela coletiva e regulamentação da autonomia. 

Esses eram os assuntos mais polêmicos. E aí ele é aprovado na Câmara e vai para o Senado. 

PG: E os defensores estavam lá? Tinham defensores presentes, havia representação da 

ANADEP, o senhor lembra de nomes de defensores que estavam lá? 

ALMC: O projeto só foi aprovado porque era uma comissão de defensores públicos do país 

inteiro que estava permanentemente em Brasília. E quando não estavam em Brasília, estavam 

em seus Estados, conversando com os parlamentares nas bases. Os defensores públicos que 

não estavam em associação, que não estavam viajando para Brasília, também se mobilizavam 

e nas suas bases faziam a discussão com os parlamentares sobre a importância de aprovar esse 

projeto. Então foi uma mobilização muito forte, só com isso o projeto pode avançar. O apoio 

do Governo Federal, também era importante, era um projeto do presidente da República, né?  

PG: Durante a elaboração do anteprojeto, essa discussão na ANADEP era mais aberta ou 

ficou mais para o âmbito da diretoria mesmo da ANADEP com o Ministério da Justiça, ou foi 

algo que teve uma participação maior? 

ALMC: Houve uma participação grande. Todos os pontos foram discutidos em assembleia da 

ANADEP, todos os pontos, artigo por artigo, antes de ser encaminhado para o Ministério da 

Justiça. Teve uma participação do Condege [Colégio Nacional de Defensores Públicos-

Gerais] também. O Condege também fez uma análise e mandou a sua nota técnica para o 

Ministério da Justiça com pontos que eram divergentes da proposta da ANADEP. 

Então o Ministério da Justiça ainda teve que administrar essas divergências internas 

da Defensoria Pública, porque tinha a posição da ANADEP, tinha a posição do Condege e 

tinha a da Associação Nacional dos Defensores Públicos da União [ANDPU, atual 

ANADEF]. Antigamente DPU estava dentro da ANADEP e é muito nessa época em razão 

desses episódios que a Defensoria Pública da União sai da ANADEP e cria sua associação 

própria. Portanto, o entendimento era convergente na grande maioria [do anteprojeto], mas 

tinha algumas divergências. 
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PG: O senhor sabia que esse texto do art. 1° da Lei Complementar nº 80/94, alterado pela Lei 

Complementar nº 132/09, é muito parecido com o art. 179 da Constituição do Estado do Rio 

de Janeiro, na redação original de 1989? 

ALMC: Não fazia a menor ideia.  

PG: Essa que foi a investigação que comecei a fazer...  

ALMC: Essa não foi aprovada? 

PG: Foi aprovada. É a redação atual e a original, que não foi alterada desde 1989. 

ALMC: Olha só, não sabia497.  

PG: A única alteração foi a troca do número do artigo. Ele era o art. 176 e teve a Emenda 

Constitucional n° 04/91, que renumerou alguns artigos e passou então para o art. 179, mas a 

redação é a mesma. Fala de tutela coletiva, só não fala da defesa de direitos humanos, e 

especificamente define a Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime 

democrático. 

Vou ler primeiro como está o artigo da Lei Complementar nº 80/94, alterado pela LC 

nº 132/09, depois vou fazer a leitura da Constituição Estadual para comparar, para ver como é 

próximo. 

Lei complementar nº 80/94 [lendo]: “Art. 1º  A Defensoria Pública é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 

dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na 

forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal” 

Agora a redação original da Constituição Estadual de 1989 [lendo]: “A Defensoria 

Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 

expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica 

integral e gratuita, a postulação e a defesa, em todos os graus e instâncias, judicial e 

extrajudicialmente, dos direitos e interesses individuais e coletivos dos necessitados, na 

forma da lei.” 

                                                 
497 Poucas horas após o término da entrevista, André Luís Machado de Castro telefonou para este subscritor 

afirmando ter conversado por telefone com Renato Campos Pinto de Vitto sobre a questão. Na conversa, Renato 

Campos Pinto de Vitto teria afirmado que a ideia da redação do art. 1º, LC nº 132/09, teria partido do próprio 

André Luís Machado de Castro quando da discussão do anteprojeto na Secretaria de Reforma do Judiciário, 

copiando com algumas adaptações o texto do art. 179 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, fato esse que 

teria sido esquecido por André Luís Machado de Castro. Sobre o ponto conferir a entrevista com Renato Campos 

Pinto de Vitto constante do Apêndice E deste trabalho. 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
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ALMC: É impressionante [risos]. Eu não lembrava dessa redação. E ela é original? 

PG: Original de 05 de outubro de 1989! Exatamente 1 (ano) ano após a aprovação da 

Constituição Federal. Já fala aqui de tutela coletiva, de interesse coletivo [...], “o 

fundamentalmente” – que não tinha na Constituição Federal –, no sentido de que outras 

atribuições... 

ALMC: São apenas exemplificativas essas atribuições... Impressionante, a semelhança é 

enorme. 

PG: A semelhança é enorme. Por isso estou tentando resgatar essa redação.   

ALMC: Ah, com certeza tem muito de inspiração. A forma de redigir é parecida, muito legal. 

PG: Que bom, então era isso. Obrigado! 

ALMC: Imagina. 
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APÊNDICE E - ENTREVISTA COM RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO 

 

Realizada por telefone do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF 

Dia 29/01/2018 às 18hs 

Participantes: Pedro González e Renato Campos Pinto de Vitto 

 

A entrevista fora realizada por telefone, com o entrevistador no Rio de Janeiro e o 

entrevistado em Brasília, sendo dividida em duas ligações, com um intervalo de 10 (dez) 

minutos entre elas. Devido a problemas técnicos com o equipamento utilizado para realizar a 

gravação da entrevista, o áudio da primeira ligação restou inaudível, inviabilizando a 

transcrição dessa parte da entrevista. 

Nessa primeira parte Renato Campos Pinto de Vitto falou sobre sua carreira 

profissional. Destacou que ingressou na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo em 1998, 

atuando na Procuradoria de Assistência Judiciária – PAJ. Entre agosto de 2003 a 2005 foi 

cedido para o Ministério da Justiça, exercendo o cargo de assessor da Secretaria de Reforma 

do Judiciário – SRJ. Em 2006, com a criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo a 

partir da PAJ, optou por essa carreira, passando a exercer o cargo de defensor público do 

Estado de São Paulo naquela instituição ainda exerceu o cargo de 1º Subdefensor Público-

Geral do Estado no período de maio de 2006 a maio de 2008 e abril de 2013 a maio de 2014, 

e as funções de Coordenador Geral de Administração no período de maio de 2008 a maio de 

2010. Entre 2014 e 2016 esteve cedido para o Ministério da Justiça como diretor-geral do 

Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça – Depen. A partir de 2016 até a 

presente data exerce o cargo de assessor-chefe do Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF) do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

Destacou que acompanhou a elaboração do anteprojeto que resultou na Lei 

Complementar nº 132/09, tanto na Secretaria de Reforma do Judiciário quanto na Associação 

Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP. Frisou que o movimento de reforma da Lei 

Orgânica Nacional da Defensoria Pública – LONDP no âmbito do Ministério da Justiça 

surgiu da identificação da necessidade de se regulamentar a autonomia da Defensoria Pública 

concedida pela Emenda Constitucional nº 45/04. Assim, em 2005 iniciam-se os estudos para a 

reforma da Lei Complementar nº 80/94 – LONDP, criando-se um grupo de trabalho – com 

participação do entrevistado – para a elaboração de uma primeira minuta para o anteprojeto 

do que veio a se tornar a Lei Complementar nº 132/09.  
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Destacou alguns ideais que foram pensados de início para essa reforma, como a 

democratização da instituição. Nesse sentido, discutia-se a composição do Conselho Superior, 

a fim de ser formado em sua maioria por membros classistas, a realização de conferências 

com a sociedade civil para traçar diretrizes de atuação, a implantação de uma ouvidoria 

independente e externa, entre outros. 

A ligação teve que ser interrompida por questões de trabalho do entrevistado quando 

o mesmo iria começar a comentar sobre a elaboração da nova redação do art. 1º da Lei 

Complementar nº 80/94 no âmbito desse grupo de trabalho.  

Segue abaixo a transcrição completa da segunda ligação telefônica. 

 

Pedro González: O senhor ia falar então sobre o art. 1º [da Lei Complementar nº 80/94]. 

Renato Campos Pinto de Vitto: O art. 1º. Então, nessa discussão daquela minuta preliminar 

ainda que eu discuti, me lembro, com o André [Luís Machado de Castro] – eu acho que o 

[Fernando] Calmon talvez ainda não fosse o presidente [da ANADEP – Associação Nacional 

dos Defensores Públicos] –, era o André [Castro]..., o [Fernando] Calmon..., o Leopoldo 

[Portela Júnior] – que foi presidente da ANADEP também, da Defensoria de Minas Gerais – e 

o Glauco [Rodrigues de Paula] – que era..., acho que foi presidente da associação de Minas 

Gerais.  

Eu me lembro que essas 05 (cinco) pessoas discutiram essa primeira minuta, como um 

início de tentativa de compilação de ideias para a gente ter alguma coisa mais concreta na 

mão. E nessa discussão sobre a questão principiológica surgiu aí, por sugestão do André [Luís 

Machado de Castro], a ideia de transportar a redação do artigo da Constituição estadual do 

Rio de Janeiro para a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública.  

PG: Foi ideia do próprio André, né? 

RCPV: Foi ideia do André, eu tenho certeza. Ele falou que não lembrava [fazendo referência 

à conversa que ambos tiveram após a entrevista concedida por André Luís Machado de Castro 

constante do Apêndice D]. Mas eu falei: “André, pelo amor de Deus”. Eu tenho a imagem 

exata aqui, ele falando: “não, a redação está muito boa, vamos transportar ipsis litteris a 

redação da Constituição estadual do Rio de Janeiro para a Lei Orgânica Nacional da 

Defensoria Pública”498. 

                                                 
498 Fato anteriormente confirmado por André Luís Machado de Castro a este subscritor em ligação telefônica 

realizada algumas horas após a entrevista constante do Apêndice D deste trabalho. 
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PG: Essa primeira minuta ela foi gestada exatamente onde? Em que âmbito esse grupo de 

trabalho foi instituído? 

RCPV: Foi na ANADEP. Acho que o Leopoldo [Portela Júnior] era o presidente, [Fernando] 

Calmon era vice, André [Luís Machado de Castro] presidente da associação do Rio de 

Janeiro, também era diretor da ANADEP, e o Glauco [Rodrigues de Paula], que é um 

defensor público de Minas Gerais, salvo engano presidente ADEP-MG e possivelmente 

diretor da ANADEP também. Então eu quis consensuar como assessor da SRJ [Secretaria de 

Reforma do Judiciário], uma minuta que fosse razoável e aceitável do ponto de vista da 

representação nacional associativa da Defensoria Pública, para que eu tivesse na mão já uma 

prévia do que poderia ser a mudança da Lei Complementar nº 80/94. 

PG: Agora focando especificamente no que é meu objeto de pesquisa, que é sobre essa 

definição como “expressão e instrumento do regime democrático” que está presente na 

redação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Como o senhor bem explicou, foi 

transplantada para a Lei Complementar nº 80/94 a partir da reforma realizada pela Lei 

Complementar nº 132/09. Vocês chegaram a refletir sobre o conteúdo do que vocês estavam 

transplantando, ou foi algo assim, que chamou atenção porque era algo bonito? O que chamou 

a atenção para transplantar?  

RCPV: Não, eu acho que traz todas as ideias. Como eu te falei, quando estamos fazendo uma 

discussão sobre a questão de princípios e de questões que seriam transcendentes – inclusive à 

parte da Defensoria Pública da União, à dos Estados e do Distrito Federal –, encontramos 

nessa disposição [art. 179 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro] uma série de valores e 

princípios que podem irradiar para toda a interpretação do regime normativo da Defensoria: a 

questão da instituição permanente, essencial à justiça; o reforço da vinculação da questão 

democrática enquanto uma concepção de Estado Social, a democracia no Estado Social; e a 

Defensoria se colocando como instrumento e como uma própria decorrência da necessidade 

do Estado não só garantir e preservar os direitos fundamentais, mas adotar concretamente, na 

linha dos direitos de segunda geração, providências para que esses direitos sejam tutelados.  

E a Defensoria Pública talvez seja a maior expressão disso: do Estado saindo da sua 

inércia, das liberdades públicas, de respeito apenas aos direitos civis e políticos –todos podem 

se hospedar no [Hotel] Ritz, mas nem todos têm esse dinheiro – e ele [Estado] passa a ser 

colocado em uma forma proativa na realização de direitos de cunho social. Então, nesse 

contexto de Estado Social a Defensoria Pública acaba sendo uma expressão do próprio regime 

democrático.  
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Essas ideias são ideias-chave que acabam irradiando para todo o regime jurídico da 

Defensoria Pública. É quase que um artigo síntese do que a reforma se propunha, trazendo a 

promoção dos direitos humanos; a questão da assistência para além do plano judiciário, mas 

também para o extrajudicial; a questão da tutela coletiva.  

Então, o art. 1º trazia com clareza. Nem houve muita discussão, porque foi um 

consenso de que era um artigo síntese muito bem elaborado e preciso na elaboração, e trazia 

todos esses predicados. Então não chegou a ser nem ponto de divergência. “Não, isso aqui 

está muito bom, isso aqui traz as ideias-chave importantes para o regime jurídico da 

Defensoria”. Então veio por arrastamento.  

PG: Entendi. Então o senhor entende que essa concepção de “expressão e instrumento do 

regime democrático” se insere dentro dessa ideia de síntese da reforma? O art. 1º tem várias 

sínteses e “expressão e instrumento do regime democrático” seria uma dessas sínteses?  

RCPV: Sem dúvida, sem dúvida. Tem até uma discussão sobre a questão do acesso à justiça 

na pauta da Reforma do Judiciário, se você for pesquisar nessa linha. A gente tem vários 

influxos e tendências que acabam entrando ou não naquela reforma constitucional, muitas 

pautas que vêm inclusive do Banco Mundial e do Conselho de Washington, buscando um 

Judiciário com maior previsibilidade, ciência, racionalidade.  

Até a concepção do Ministério da Justiça à época foi: “nós precisamos balancear esse 

aspecto mercadológico de uma reforma judicial com o aspecto social” – que é a marca do 

governo naquele momento. E a marca social é o acesso à justiça na Reforma do Judiciário. 

Então, pensar uma democracia exige – nesse contexto político de afirmação de direitos 

sociais, de criação de políticas públicas sociais – um olhar a respeito dos instrumentos de 

acesso à justiça.  Então, trazer essa previsão reforça esse aspecto.  

Fazendo a historiografia dos textos constitucionais a gente nota que tivemos na 

Constituição de 1934 a previsão expressa de um órgão estatal incumbido de prestar assistência 

jurídica – embora ainda não nominada Defensoria Pública. Uma Constituição de caráter 

nitidamente social, que é solapada com a Constituição de 1937 com a ascensão do Estado 

Novo, com regime totalitário. Da mesma forma, embora de uma forma mais tímida, na 

Constituição de 1946 algumas ideias são retomadas e elas são solapadas com a Constituição 

de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969.  

Então eu acho que na sua pesquisa no Rio de Janeiro vai possivelmente achar de que 

pena saiu essa redação, originalmente. Mas possivelmente tem uma inspiração até na análise 

do espaço da assistência jurídica prestada por um órgão estatal especializado nas 
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Constituições democráticas e não democráticas. Esse é um outro olhar possível para essa 

redação. 

PG: Dentro deste contexto que o senhor estava falando quais eram os ideais da Reforma do 

Judiciário e depois os ideais pretendidos para a reforma da Lei Orgânica da Defensoria, disse 

que o art. 1° funcionou como um verdadeiro artigo síntese desses ideais trazidos pela Lei 

Complementar nº 132/09. Entre os ideais o senhor falou da democratização da instituição e 

citou a formação do Conselho Superior, citou essas Conferências – que era uma ideia de São 

Paulo que acabou não vingando na lei nacional – e citou a questão da ouvidoria independente 

e também externa. É mais uma questão de intepretação. Essa ideia então de democratização 

da instituição com esses exemplos que eu te citei, o senhor acha que estão sintetizados nessa 

afirmativa da Defensoria Pública como “expressão e instrumento do regime democrático”? 

RCPV: Eu acho que não. Aqui a questão é mais ampla, de situar de fato a Defensoria Pública 

dentro do regime de Estado, não a sua auto-organização. A questão da democracia interna é 

um debate que surge muito fortemente na discussão em São Paulo, no Movimento de Criação 

da Defensoria Pública, dizendo: “Nós também não queremos um novo Ministério Público. 

Não queremos um novo Judiciário encastelado, distante e que se entende refratário ou imune a 

qualquer cobrança e controle social”. E também que seja encastelado, que as cartas...., como 

até hoje no Judiciário quem elege seus dirigentes são só os magistrados de segundo grau, 

alijem a voz da totalidade da carreira.  

Então tem esses dois aspectos, que eu acho que estão em outra dimensão, mais de 

auto-organização. Eu vejo – e aí é interpretação mesmo porque não tem nenhum dado 

histórico que te auxiliaria ou me auxiliaria a te dizer o que foi pensado, porque não chegou 

nesse grau de profundidade a discussão de inserir o artigo 1° –, mas na minha leitura aqui da 

redação, ela se insere mais no espaço da instituição Defensoria Pública dentro do 

organograma do Estado Brasileiro. Então, o regime de Estado democrático reclama que 

tenhamos uma preocupação com a afirmação social do sistema de Justiça e nesse aspecto a 

Defensoria é sua expressão, é seu instrumento. O modelo público passa a ser então 

primordialmente esse instrumento pelo menos do ponto de vista normativo no regime jurídico 

brasileiro.  

Mas enfim, a questão da democracia interna é um dos pilares da discussão em São 

Paulo. E também havia uma grande preocupação. Não havia como mudar a Emenda 

Constitucional – porque qualquer alteração não poderia ser promulgada pelo Senado –, então 

houve uma tentativa de não mexer nos artigos que já vinham da Câmara dos Deputados, da 

PEC nº 92 – que veio da Câmara dos Deputados e originou a Emenda Constitucional nº 45/04. 
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Se mudasse ali não dava para promulgar na hora, salvo engano, primeira Emenda 

Constitucional que teve fatiamento, inclusive – a parte que foi alterada voltou e a outra parte 

já foi para promulgação.  

Mas o fato é que naquele momento isso entrou como um ponto, em um projeto de 

Reforma do Judiciário, como um contraponto e até uma pauta muito voltada ao mercado, 

previsibilidade, controle, CNJ [Conselho Nacional de Justiça], súmula vinculante, repercussão 

geral. E a Defensoria Pública trazia um equilíbrio.  

Quando a gente foi pensar a autonomia da Defensoria tinha um buraco. O CNJ e o 

CNMP [Conselho Nacional do Ministério Público] vem com um contrapeso à autonomia 

institucional do Judiciário e do Ministério Público. Então a gente tinha que calibrar também 

em alguma medida essa autonomia, que não é uma autonomia como um fim si mesmo, mas 

uma autonomia para garantir que a Defensoria exerça as suas atribuições com foco no 

destinatário dos seus serviços. 

Então, esses elementos de controle que você mencionou – participação social e 

ouvidoria externa – acabam também trazendo um contraponto à ausência de um conselho 

como elemento de controle. Mas isso não aparece nesse artigo síntese que é mais genérico. 

Acho que ele está ali detalhando do ponto de vista interno o grau de atribuição – tutela 

judicial e extrajudicial, direito individuais e coletivos – e situando a vocação para a proteção 

dos direitos humanos, mas situando a Defensoria dentro do desenho organizacional do Estado 

brasileiro. 

PG: Perfeito. Obrigado Renato. 

RCPV: Imagina, meu caro.  


