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RESUMO 

 

 

O acesso à Justiça é um tema notório e debatido em muitos países. A partir das teorizações 
apresentadas por Mauro Cappelletti e Bryant Garth o mundo passou a enxergar os principais 
obstáculos que ensejam a falta do acesso, bem como eventuais soluções para dirimi-los, 
surgindo, então, as ondas renovatórias. A princípio, os referidos autores propuseram o estudo 
de três ondas renovatórias: (i) assistência judiciária para os pobres; (ii) representação dos 
interesses difusos; (iii) um novo enfoque de acesso à Justiça. Às vistas da contemporaneidade 
outras ondas surgiram de forma complementar, em especial, a sexta onda renovatória que 
discute o uso da tecnologia para aperfeiçoar o acesso. Nesse sentido, embora todas as ondas 
apresentem a sua relevância, o presente trabalho tem por objetivo discutir a primeira onda 
renovatória à luz do acesso à Justiça no Brasil e o impacto da sua relação com a sexta onda. 
Além disso, pretende-se apresentar o modelo constitucional que garante à população “pobre” 
(em situação de vulnerabilidade econômica) orientação jurídica, promoção dos direitos 
humanos a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita: a Defensoria Pública, com ênfase na Defensoria 
Pública Estadual do Rio de Janeiro (DPE/RJ). Ademais, buscar-se-á explorar a atuação desta 
instituição entre os anos de 2019 e 2020, traçando paralelos acerca do contexto pré-pandemia 
e o atual momento, demonstrando a transição nestes períodos e o alcance ao público-alvo. 
Notadamente, pois, o presente trabalho tem como base a análise de dados estatísticos e 
conteúdo bibliográfico, capaz de apresentar resultados consideráveis sobre o tema proposto.  

 
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Assistência jurídica. Defensoria Pública Estadual. Ondas 
renovatórias. Pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ABSTRACT 

 
 
 
Access to justice is a notorious and debated topic in many countries. From the theories 
presented by Mauro Cappelletti and Bryant Garth, the world started to see the main obstacles 
that lead to the lack of this access, as well as possible solutions to overcome them, thus 
emerging the waves of renewal. At first, these authors proposed the study of three renewal 
waves: (i) legal assistance for the poor; (ii) representation of diffuse interests; (iii) a new 
approach to access to justice. In view of contemporaneity, other waves have emerged in a 
complementary way, in particular, the sixth renewal wave that discusses the use of technology 
to improve access. In this sense, although all waves present their relevance, this paper aims to 
discuss the first renewal wave in the light of access to justice in Brazil and the impact of its 
relationship with the sixth wave. In addition, it intends to present the constitutional model that 
guarantees the "poor" population (in a situation of economic vulnerability) legal guidance, 
promotion of human rights and the defense, in all degrees, judicial and extrajudicial, of 
individual and collective rights, in an integral manner and free: the Public Defender's Office, 
with emphasis on the Rio de Janeiro State Public Defender's Office (DPE/RJ). Furthermore, it 
will seek to explore the performance of this institution between the years 2019 and 2020, 
drawing parallels between the pre-pandemic context and the current moment, demonstrating 
the transition in these periods and the reach to the target audience. Notably, therefore, the 
present work is based on the analysis of statistical data and bibliographic content, capable of 
presenting considerable results on the proposed theme. 

 
Keywords: Access to justice. Legal assistance. State Public Defender's Office. Renewal 
waves. Pandemic. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

“Curia pauperibus clausa est”1 – foram essas as palavras que Públio Ovídio Naso 

proferiu (43 a.C. a 18 d.C.) em seu discurso na antiga Roma, demonstrando a provável 

precariedade da assistência jurídica gratuita naquela época. Desde a antiguidade, nota-se certa 

preocupação em relação ao alcance do acesso à Justiça, embora esta seja construída através 

das variadas gerações e contextos históricos. Assim, não é de hoje que estudiosos observam e 

pesquisam sobre esse importante tema, e apresentam conclusões variadas para de cada país.    

Nesse contexto, se insere a pesquisa do presente trabalho. A partir do projeto 

multidisciplinar Florence Access-to-Justice Project diversas discussões sobre o acesso à 

Justiça foram levantadas resultando em algumas obras que, além de destacarem os principais 

obstáculos do acesso, traçaram soluções para ataca-los. Cumpre mencionar que essas soluções 

foram traduzidas como ondas renovatórias – que podem ser consideradas como clássicas e, ao 

todo, são três: (i) assistência judiciária para os pobres; (ii) representação dos interesses 

difusos; (iii) um novo enfoque de acesso à Justiça. A evolução do estudo deste tema resultou, 

ainda, outras ondas renovatórias, que serão abordadas ao longo deste trabalho.   

Nessa perspectiva, este trabalho busca discutir o conceito e a natureza jurídica do 

acesso à Justiça, traduzindo as principais ponderações que versam sobre este direito. Embora 

sejam brevemente apresentadas as três ondas renovatórias, somente uma delas será 

pormenorizada – qual seja, a primeira onda renovatória que, em razão do atual momento de 

pandemia, será relacionada com a sexta onda. Menciona-se que, esta visa a promoção do uso 

de novas tecnologias para aperfeiçoar o acesso à Justiça e, claro, tem sido bastante difundida 

no atual contexto pandêmico.  

Não é demais aduzir que, as ondas que surgiram a partir da teorização de Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth são consideradas contemporâneas, resultado de pesquisas 

realizadas por diversos estudiosos, em períodos diferentes.  

Assim, mediante as considerações sobre a primeira onda renovatória, serão expostos 

os principais modelos de assistência jurídica gratuita do mundo. Sendo que, a ênfase desta 

pesquisa dar-se-á através da análise do salaried staff – que é o modelo adotado pelo Brasil. 

Diante desse recorte, serão apresentadas as principais discussões sobre a instituição que surgiu 

a partir deste modelo, a qual é considerada por muitos como garantidora do acesso à Justiça: a 

Defensoria Pública.  

                                                           
1 Tradução livre: “O Tribunal está fechado para os pobres”. 
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Em razão da incompatibilidade de uma análise a nível nacional, os embasamentos 

apresentados neste trabalho foram extraídos após estudos e pesquisas acerca da Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE/RJ). Isso pois, esta possui notória importância para 

as demais Defensorias Públicas, por ser tida como uma das mais bem organizadas e mais 

antiga no país2. Necessário esclarecer ainda que, em razão da pandemia, não foi possível 

aprofundar a pesquisa de campo, ficando restrita principalmente aos dados estatísticos, 

publicações, notícias, entre outros meios.  

Com base nisso, além de uma breve apresentação histórica, foram discutidos alguns 

dados estatísticos – que, num primeiro momento, retrataram a situação da Defensoria Pública 

no Brasil. Após isso, a análise foi realizada tão somente sobre a DPE/RJ. Outro ponto 

importante é que o recorte da pesquisa se deu entre os anos de 2019 e 2020, para retratar um 

contexto pré-pandemia e outro, lamentavelmente, na constância desta. Espera-se que, a partir 

disso, seja possível traçar breves comparativos sobre a atuação da instituição supracitada, bem 

como compreender se as medidas adotadas por ela foram suficientes para alcançar o seu 

público-alvo, isto é, as pessoas em situação de vulnerabilidade.  

Notadamente, a primeira onda renovatória será relacionada com a sexta onda, em 

razão do manifesto uso da tecnologia adotado pela DPE/RJ. Buscar-se-á apontar, ainda, a 

evolução dos atendimentos realizados na modalidade remota, em contraponto com os 

presenciais. Em síntese, embora o acesso à informação tenha sido prejudicado em alguns 

aspectos, indubitavelmente o presente trabalho levou em consideração uma gama de 

informações disponibilizadas pela DPE/RJ e traduz a realidade da instituição nos períodos 

mencionados.   

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 ALVES, Cleber Francisco. A estruturação dos serviços de Assistência Jurídica nos Estados Unidos, na França 

e no Brasil e sua contribuição para garantir a igualdade de todos no Acesso à Justiça. Tese de Doutorado – 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro/RJ, 2005, p. 379-380. 
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2. O ACESSO À JUSTIÇA 
 

2.1. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA DEFINIÇÃO DE “ACESSO À JUSTIÇA” 
 

Apresentar um conceito ou buscar uma definição explícita para o que vem a ser o 

acesso à Justiça não é uma tarefa fácil. Ora, pois, não para menos – trata-se de um princípio 

diretriz consagrado no art. 5º, inciso XXXV da CRFB/1988 que está em constante 

transformação. Por assim dizer, é, sem dúvida, um direito fundamental, dotado de sentidos 

diversos que vão além do significante de ‘Justiça’. Assim, urge mencionar a primeira 

consideração acerca deste termo – a expressão “acesso à Justiça” é “polissêmica e 

reconhecidamente de difícil definição”3. 

A constante transformação do conceito de acesso à Justiça relaciona-se em parte com 

a sociedade e o seu entendimento de iustitia. Esta é construída “através de gerações, de fatos 

históricos, resultando na propriedade essencial das comunidades, e juntamente com a história, 

se modifica com a evolução dos tempos e da sociedade”4. Busca-se, assim, determinada 

definição que tenha como alicerce o que é justo dentro de um contexto social e o que garante 

a efetivação de direitos basilares.  

Nesse diapasão, uma das definições mais utilizadas segue a ideia de que o acesso à 

Justiça pode ser encarado como 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”5. Sendo correto mencionar que o acesso à Justiça ultrapassa a existência 

dos Juízes e Tribunais (como será visto, inclusive, mais a diante), alcançando esferas diversas. 

Assim elucida o jurista Kazuo Watanabe6, 

 

O conceito de acesso à justiça passou por uma importante atualização: deixou de 
significar mero acesso aos órgãos judiciários para a proteção contenciosa dos 
direitos para constituir acesso à ordem jurídica justa, no sentido de que os cidadãos 
têm o direito de serem ouvidos e atendidos não somente em situação de 
controvérsias com outrem, como também em situação de problemas jurídicos que 
impeçam o pleno exercício da cidadania, como nas dificuldades para a obtenção de 
documentos seus ou de seus familiares ou os relativos a seus bens. Portanto, o 
acesso à justiça, nessa dimensão é mais amplo e abrange não apenas a esfera 
judicial, como também a extrajudicial. 

                                                           
3 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1988, p. 08.  
4 STUMER, Karen Nayara de Souza. A Defensoria Pública como pilar de acesso à justiça. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu/PR, 
2015, p. 14. 
5 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant, 1988, op. cit. p. 11-12.  
6 WATANABE, Kazuo. Acesso à ordem jurídica justa: conceito atualizado de acesso à Justiça, processos 

coletivos e outros estudos. Belo Horizonte: Del Rey, 2019, p. 109-110. 
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Nota-se que, embora Cappelletti e Garth tenham, possivelmente, alcançado uma 

noção concreta para a expressão “acesso à Justiça”, ainda há notórias discussões sobre o tema, 

em razão da amplitude conceitual. Não obstante, a incessante busca por um conceito tantum 

capaz de explicar, em todos os sentidos, a referida expressão, pode ocasionar complexidades 

desnecessárias. Assim sendo, remonta-se ao conceito clássico (sentido formal) e outro 

atualizado (sentido material) sobre esta.  

Nas palavras de Pedro González7, o conceito clássico pode ser “extraído da 

interpretação literal do art. 5º, XXXV da CRFB/1988, isto é, a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Já o atualizado, aduz o acesso à ordem 

jurídica justa8. Ou seja, o acesso ao Direito9, o acesso aos direitos, o direito a ter direitos10 e o 

acesso à juridicidade (independe de intervenção judicial).   

Apresenta-se com coerência as considerações de que o conceito clássico é vago, com 

significado de enorme pobreza valorativa. Por outro lado, o atualizado adquire uma 

concepção ética, axiológica, valorativa – ganhando vida própria, abarcando este direito e indo 

além – pois ultrapassa a esfera do Judiciário, alcançando toda a esfera da juridicidade.  

Por conseguinte, delimitar a natureza jurídica do acesso à Justiça também não é fácil, 

haja vista que esta é igualmente diversificada, podendo designar um princípio, um direito, 

uma garantia, e até mesmo um movimento doutrinário-acadêmico11. Em síntese, sob outra 

perspectiva, Cleber Francisco Alves12 sustenta a mesma opinião do historiador José Murilo de 

Carvalho, certificando que a natureza jurídica do acesso à Justiça apresenta um caráter 

primordialmente civil, não sendo um direito propriamente de categoria social. Verifica-se,  

 
O direito de acesso à Justiça, incluída especialmente a assistência judiciária gratuita 
para os necessitados, se traduz num direito de caráter primordialmente civil – e não 
propriamente um direito social – indispensável mesmo ao exercício pleno da 
prerrogativa fundamental da liberdade humana e do respeito à igualdade jurídica de 
todos os cidadãos.  

 

                                                           
7 GONZÁLEZ, Pedro. O conceito atualizado de acesso à justiça e as funções da defensoria pública. XIV 
CONADEP (2019). Disponível em: <https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=42531>. Acesso em: 20 
de mai. 2021.  
8 WATANABE, 2019, op. cit. p. 109-110. 
9 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. 
10 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1989, p. 332. 
11 GONZÁLEZ, 2019, op. cit.  
12 ALVES, Cleber Francisco. Assistência Jurídica Gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 58.  
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Ao bem da verdade, dada outra perspectiva, uma coisa é certa: independente de 

natureza e definição mais adequada (ou não) à época em que se impõe, o que vem a ser o 

acesso à Justiça há tempos deixou de abranger apenas o seu significado formal, preconizando 

um “sistema igualmente acessível a todos, que visam resultados efetivos”13 e que está em 

constante transformação.  

 

2.2. AS ONDAS RENOVATÓRIAS APRESENTADAS POR MAURO CAPPELLETTI E 
BRYANT GARTH FACE AOS OBSTÁCULOS DO ACESSO À JUSTIÇA 
 

Desde logo é importante esclarecer que mesmo após décadas, o estudo do acesso à 

Justiça tem como referência uma pesquisa multidisciplinar e de suma relevância para o tema: 

o Projeto Florença (Florence Access-to-Justice Project). Trata-se de uma pesquisa realizada 

por Mauro Cappelletti, (coordenador) com a colaboração entre Bryant Garth e Nicolò 

Trocker, cujo resultado originou publicações em vários volumes (obras) – sendo destinadas a 

apresentar os principais obstáculos existentes para efetivação do acesso à Justiça e eventuais 

soluções traçadas para dirimi-las. Pode-se dizer, assim, que o Projeto teve como intento 

apresentar um levantamento e traçar eventuais críticas sobre os esforços despendidos por 

vários países para afastar os obstáculos que serão mencionados.   

Cumpre dizer que as obras supracitadas foram consideradas um marco para o direito 

processual, incentivando a realização de novas pesquisas dotadas de abordagens 

contemporâneas acerca do tema. Na releitura da obra realizada por Aluísio Gonçalves de 

Castro Mendes e Larissa Clare Pochmann da Silva14 constatou-se,   

 

O acesso à Justiça é uma preocupação constante ao longo da história, mas a obra de 
Mauro Cappelletti, em colaboração com Bryant Garth e Nicolò Trocker, publicada 
em 4 (quatro) volumes, em anos distintos, a partir de 1974/1975, foi um marco para 
o direito processual, ao realizar, em conjunto com estudiosos de diversos países, 
uma abordagem nova sobre o acesso à Justiça na sociedade contemporânea. A 
pesquisa, denominada Projeto Florença, detectou barreiras para a efetividade do 
acesso à Justiça. 

 

A partir dos obstáculos detectados, na célebre obra “Acesso à Justiça” contida no 

“Projeto Florença”, Cappelletti e Garth apresentaram possíveis soluções práticas para estes – 
                                                           
13REIS, Gustavo Augusto Soares dos. A importância da defensoria pública em um estado democrático e social 
de direito. Revista do Curso de Direito da Faculdade de Humanidades e Direito, São Paulo: Editora Metodista, 
v. 6, n. 6, p. 36-59, 2009, p. 43.  
14 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro; SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Acesso à Justiça: uma releitura 
da obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, a partir do Brasil, após 40 anos. Revista Quaestio Iuris, vol. 08, nº. 
03, Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2015. pp. 1827-1858, p. 1827. 
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conhecidas, então, como ondas renovatórias. Antes de examiná-las de forma pormenorizada, 

em especial a primeira onda, é necessário esclarecer que cada uma destas apresentam uma 

tentativa de atacar as barreiras do acesso. Assim, a primeira onda renovatória constitui-se na 

assistência judiciária para os “pobres”; a segunda na representação dos interesses difusos e, 

por fim, a terceira anuncia um “novo enfoque” de acesso à Justiça, diante da representação em 

juízo com uma concepção mais ampla.  

De forma breve, ilustrando melhor, tratemos das ondas renovatórias. Iniciando pela 

segunda onda, esta teve por objetivo afastar os problemas relacionados a representação dos 

interesses difusos. A razão disso se deu, pois, as acepções processuais civis não trouxeram 

espaço efetivo para a proteção dos direitos difusos. Restou latente, então, a preocupação para 

com uma “representatividade adequada, em razão da não participação individual nas 

demandas, bem como a necessidade de a coisa julgada ser redimensionada”15. 

Outrossim, apesar da existência de grupos tutelando o interesse coletivo, não havia 

uma organização que alcançasse todas as áreas tão importantes como, por exemplo, as que 

versam sobre matéria consumerista e ambiental. A segunda onda renovatória, por sua vez, 

apontou uma nova relevância para o modelo Processual Civil, haja vista que afastou a ideia do 

individualismo e passou a levar em consideração os interesses coletivos. Por assim, dizer, esta 

onda representa o abandono de uma visão individualista em que se funde uma nova 

concepção social, coletiva. Apenas tal transformação pode assegurar a realização dos “direitos 

públicos” relativos a “interesses difusos”16. 

A terceira onda renovatória destaca um “novo enfoque” de acesso à Justiça, 

apresentando métodos alternativos para a resolução de conflitos, em virtude da percepção de 

que é possível, sim, solucionar litígios através de meios não judiciais. Inclusive, tal afirmação 

salva relação com a definição de acesso à Justiça apresentada pelo jurista Kazuo Watanabe, 

em que esta “se apresenta numa dimensão mais ampla e abrange não apenas a esfera judicial, 

como também a extrajudicial”17.  

À vista disso, esse “novo enfoque” tornou possível a aplicação de variadas reformas 

– as quais incluem alterações procedimentais, na estrutura dos Tribunais para adotar, por 

exemplo, salas específicas para realização de conciliação e mediação, bem como tornou 

possível a “especialização de pessoas leigas e profissionais para aplicar técnicas 

conciliatórias, possibilitou a consciência para prevenção de litígios e, ainda, utilização de 

                                                           
15 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant, 1988, op. cit. p. 50.  
16 Vide Vindicating the Public Interest, p. 684-90; Governmental and Private Advocates, p. 880-84 apud 
CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 51. 
17 WATANABE, op. cit. p. 109-110. 
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mecanismos extrajudiciais de solução de litígios”18. É possível, notar, portanto, que o método 

adotado nesta onda renovatória “não consiste em abandonar as técnicas das duas primeiras 

ondas de reforma, mas em trata-las como apenas algumas de uma série de possibilidade para 

melhorar o acesso”19.  

Por último, destaca-se a primeira onda renovatória, que é objeto central deste 

trabalho. Conforme mencionado, a primeira onda exterioriza a assistência judiciária para os 

“pobres”. Num primeiro momento, há de se perceber o indivíduo considerado “pobre”, salva 

relação com a pessoa considerada hipossuficiente, isto é, em situação de vulnerabilidade 

econômica – mas as vulnerabilidades não se resumem tão somente a isso e serão explicadas 

de forma mais assídua ao longo deste trabalho.  

Destarte, a primeira onda renovatória se relaciona, principalmente, com o obstáculo 

econômico-financeiro. Considerando, pois, que não são todos indivíduos que possuem 

recursos financeiros para alcançar as alçadas do Poder Judiciário, tem-se, em tese, a 

necessidade do imperioso auxílio de uma advogada. Consequentemente, o indivíduo deve 

arcar com os honorários advocatícios, sucumbenciais, custas judiciais, entre outros, para fins 

de ter o seu direito apresentado de forma efetiva ao Judiciário; mas nem sempre isso é 

possível, em razão do obstáculo aqui apresentado. Surge, assim, a necessidade de 

proporcionar serviços jurídicos (e gratuito) para os “pobres”20.  

Pois bem, apresentadas as soluções, dar-se-á ênfase aos obstáculos.  

Tal inversão se fez necessária para demonstrar que, independentemente do obstáculo 

a ser vencido, as ondas renovatórias, por si só, são capazes tornar possível o questionamento 

sobre qual obstáculo deve ser atacado, dentro de suas circunstâncias. Sendo certo que, ao 

identificá-los, não se busca uma “igualdade de armas” – a qual é, naturalmente, “utópica – 

isto é, as diferenças das partes jamais podem ser erradicadas em sua totalidade. A questão, em 

si, é saber até onde avançar na direção do objetivo utópico e a que custo para se garantir o 

efetivo acesso à Justiça”21. 

Prosseguindo, Cappelletti e Garth conseguiram traduzir alguns obstáculos principais, 

são eles: (i) custas judiciais; (ii) possibilidade das partes e (iii) problemas especiais dos 

interesses difusos. Ao passo que, parte dos doutrinadores passaram a seguir a seguinte 

classificação: (i) obstáculo econômico-financeiro; (ii) cultural e (iii) organizacional. 

                                                           
18 MENDES, Aluisio; SILVA, Larissa, op. cit., p. 1832. 
19 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant, 1988, op. cit. p. 68. 
20 CAPPELLETTI, M.; GORDLEY, J; JOHNSON Jr., E., Toward Equel Justice (Justiça para Todos), Milão, 
Dobbs Ferry, N. Y., Giuffre/Oceana, 1975 apud CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 31-32.  
21 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant, 1988, op. cit. p. 15. 
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O primeiro, traduzido pelas custas judiciais, é um obstáculo econômico-financeiro 

capaz de limitar o acesso à Justiça. Como sabido, o montante despendido para a manutenção 

de um processo em curso, na maioria das vezes, é elevado. Cita-se, como exemplo, uma causa 

de natureza cível que pode envolver, além das custas judiciais iniciais e do pagamento efetivo 

a advogada, custos com os auxiliares da justiça para obtenção de provas técnicas (como, 

atuação de um perito), eventuais multas, etc. Esse conjunto de fatores, por vezes, afasta as 

partes em situação de vulnerabilidade econômica da garantia ao acesso à Justiça.  

Indubitavelmente, tal obstáculo possui relação com o cultural, devendo ser analisado 

à luz da aptidão para reconhecer um direito ou propor uma ação ou sua defesa – que também 

leva em consideração o viés financeiro, social e educacional das partes. Nesse contexto, é 

posto em evidência a dificuldade que a parte em situação de vulnerabilidade tem, de 

reconhecer a existência do seu Direito. Merece destaque, ainda, o sentimento de desconfiança 

que este grupo nutre em relação as advogadas; seja, pois, pela falta de acesso à informação e 

educação em Direitos, pela necessidade de realizar uma prestação pecuniária, pela 

insegurança de se insurgir em um ambiente hostil etc.  

De acordo com o entendimento trazido por Cappelletti e Garth22,  

 

Além dessa declarada desconfiança nos advogados, especialmente comum nas 
classes menos favorecidas, existem outras razões óbvias por que os litígios formais 
são considerados tão pouco atraentes. Procedimentos complicados, formalismo, 
ambientes que intimidam, como o dos tribunais, juízes e advogados, figuras tidas 
como opressoras, fazem com que o litigante se sinta perdido, um prisioneiro num 
mundo estranho. 

 

 

Acerca do obstáculo organizacional, este se relaciona com a dificuldade em que parte 

da população em situação de vulnerabilidade econômica enfrenta para reconhecer Direitos de 

cunho coletivo. Nas palavras de Cappelletti e Garth23, a tutela de direitos difusos não se torna 

atrativa pela dificuldade de ressarcimento de eventuais prejuízos na sua totalidade, pela 

complexidade das causas, e pela dificuldade em se reunir todos os legitimados para a 

demanda. Todavia, não se reduz a isso, haja vista que essa ausência de noção coletiva e 

organização resulta na incapacidade estratégica e, por consequência, a reivindicação dos 

direitos difusos não se mostra de forma eficiente.  

Por assim dizer, os mencionados autores24 destacam,  

 

                                                           
22 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant, 1988, op. cit. p. 24. 
23 Ibid., p. 26-27. 
24 Ibid., p. 27. 
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Outra barreira se relaciona precisamente com a questão da reunião. As várias partes 
interessadas, mesmo quando lhes seja possível organizar-se e demandar, podem 
estar dispersas, carecer da necessária informação ou simplesmente ser incapazes de 
combinar uma estratégia comum. Esse problema é mais exacerbado pelo assim 
chamado, “livre-atirador” – uma pessoa que não contribui para a demanda, mas não 
pode ser excluída de seus benefícios. 

 

 

Conquanto, os obstáculos discutidos não são (e não poderiam ser) eliminados um a 

um. Afirma-se isso, pois, os problemas do acesso à Justiça estão relacionados – e, à medida 

em que se busca uma solução adequada para um obstáculo, pode-se agravar a barreira de 

outro. Nessa toada, um “estudo sério do acesso à Justiça não pode negligenciar o inter-

relacionamento entre as barreiras existentes”25. 

Ao analisar os empecilhos ao acesso à Justiça, nota-se que a maior parte dos 

indivíduos que tem este acesso prejudicado são aqueles em situação de vulnerabilidade 

econômica que, por decorrência disto, podem ser atingidos em seu “aspecto social e 

educacional”26 – são os considerados litigantes de baixo nível econômico e educacional. 

Assim, apresenta-se a primeira discussão acerca do tema: a presença de sistemas (de diversos 

países) que adotam um modelo de assistência jurídica à luz da atuação gratuita em prol do 

indivíduo “pobre”.   

 

2.3. PRINCIPAIS MODELOS/SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA NO 
MUNDO 
 

No bojo da pesquisa do Projeto Florença, Cappelletti e Garth traçaram considerações 

significativas acerca dos modelos de assistência jurídica gratuita existentes em diversos 

países. Cumpre esclarecer que cada país se adequa a um modelo, a depender do tipo de tutela 

jurisdicional que deseja prestar aos cidadãos. Assim, os autores Diego Esteves e Franklyn 

Roger Alves da Silva27 analisaram tais modelos, complementando-os sob a perspectiva 

contemporânea. Nesse ínterim, menciona-se a existência de cinco principais: a) modelo pro 

bono; b) judicare; c) salaried staff model; d) híbrido ou misto; e e) socialista. 

 

a) Modelo pro bono:  

                                                           
25 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant, 1988, op. cit. p. 29. 
26 Idem, 1988, p. 29. 
27 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios Institucionais da Defensoria Pública. ed. - Rio 
de Janeiro: Forense, 2018, p. 7-14.    
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Neste, a assistência jurídica é prestada por intermédio de advogadas(os) particulares 

autônomas(os), que atuam sem perceber qualquer contraprestação (munus honorificum)28 –isto 

é, de forma gratuita, por caridade, orientando e representando pessoas em situação de 

vulnerabilidade econômica. Urge mencionar que modelo pro bono se subdivide em: pro bono 

liberal; pro bono universitário; e pro bono associativo. Assim sendo,  

a.1) pro bono liberal: neste, a assistência jurídica é prestada por profissionais liberais, 

mediante atuação caritativa. Não há contraprestação por parte do Estado ou do cliente – há, 

apenas, adoção do regime da conditional fee, em que o pagamento dos honorários só ocorre 

ao final, na hipótese de êxito da demanda.   

a.2) pro bono universitário: neste, a assistência jurídica é prestada por advogadas(os) 

associadas(os) a universidades particulares, mediante escritórios modelos, oferecendo aos 

discentes a possibilidade de vivência prática no âmbito e exercício da advocacia. Sendo certo 

que, embora o atendimento prestado aos interessados(as) seja realizado pelas(os) discentes, há 

supervisão por parte das(os) advogadas(os) habilitadas(os) para fins de prestar auxílio e 

orientação jurídica para elaboração de peças processuais, documentos, entre outros. Trata-se 

de uma prestação de forma gratuita, haja vista que não é possível cobrar quaisquer valores 

das(os) clientes interessadas(os). Todavia, as(os) advogadas(os) contratadas(os) são 

remuneradas(os) pelas universidades – o que não afasta, em hipótese alguma, o caráter pro 

bono deste modelo, em virtude da ausência de repasse de dinheiro público para o custeio dos 

serviços ora prestados. Cita-se como exemplo, os núcleos de prática jurídica.  

a.3) pro bono associativo: neste, a assistência jurídica é prestada por advogadas(os) 

vinculadas(os) a associações não governamentais – sendo mantidas com recursos advindos da 

iniciativa privada, bem como honorários advocatícios recebidos. Não é demais esclarecer que, 

no modelo em questão, a assistência se dá de forma gratuita ou mediante adoção do regime da 

conditional fee. 

 

b) Modelo judicare: 

 

Neste, a assistência jurídica também é prestada por advogadas(os) particulares, mas a 

atividade desempenhada por estas(es) profissionais liberais é remunerada pelos cofres 

públicos por cada caso concreto (case-by-case basis), isto é, pelos serviços prestados. Cumpre 

esclarecer que, os países que adotam esse modelo realizam uma análise com base na 

                                                           
28 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant, 1988, op. cit. p. 32. 
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legislação, para verificar se estão preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento 

do direito à assistência jurídica gratuita. Na hipótese deste direito ser reconhecido, elege-se 

uma(um) advogada(o) liberal que irá patrocinar a causa – tal escolha pode se dar de forma 

livre, dentre as profissionais habilitadas junto ao órgão público ou entidade. 

Por vezes, a escolha da(o) advogada(o) ocorre, até mesmo, antes do pedido de 

assistência jurídica gratuita – ou seja, na situação em que o formulário é preenchido pela 

própria(o) advogada(o) que deseja assumir a demanda. Ademais, quando o pedido é 

formulado pela parte e, caso ela não tenha realizado a escolha da profissional que irá atuar no 

feito, a indicação é feita de forma automática pelo órgão público ou entidade não estatal, 

observado, claro, os critérios de rotatividade de cada país.  

Assim como o modelo pro bono, o judicare também possui subdivisões, quais sejam: 

judicare direto e judicare indireto. Assim sendo,  

b.1) judicare direto: neste, o gerenciamento dos recursos públicos é responsabilidade 

do Estado, que, além disso, deve manter o cadastro das(os) advogadas(os) habilitadas(os), 

avaliar os pedidos de assistência jurídica formulados e promover o pagamento destas 

profissionais em virtude de sua atuação em cada caso concreto (case-by-case basis). 

b.1) judicare indireto: neste, o gerenciamento dos recursos públicos é 

responsabilidade das entidades não estatais que, em regra, são sem fins lucrativos. Menciona-

se que tais entidades coordenam uma parte do sistema de prestação da assistência jurídica 

gratuita e, claro, devem manter o cadastro das(os) advogadas(os) habilitadas(os), realizando o 

pagamento destas profissionais pelo ofício jurídico prestado. Para além disso, embora sejam 

patrocinadas pelos cofres públicos, como bem dito, estas entidades também arrecadam fundos 

da iniciativa privadas como, por exemplo, através de doações, entre outros.  

Destarte, quando se trata de assistência judiciária, este modelo é apontado por vários 

estudiosos como sendo o mais adequado – haja vista a possibilidade que parte em situação de 

vulnerabilidade econômica tem para optar e escolher a(o) advogada(o) particular que atuará 

em seu caso levando em consideração os seus interesses. Assim, nasce o virtuoso vínculo de 

confiança entre as partes supracitadas.  

Não obstante, ao passo que se aponta tal afirmativa, há autores que demonstram o 

outro lado deste modelo. Ora, pois, resta evidente que a remuneração das advogadas 

particulares no judicare não se sujeita aos valores praticados no mercado, ocasionando, assim, 

o desinteresse na atuação e prestação da assistência jurídica destinada ao público em situação 

de vulnerabilidade econômica.  
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Nos dizeres dos autores Diego e Franklyn29,  

 

O pagamento de remuneração em nivelamento com o mercado acarretaria custo 
extremamente elevado para o Estado, nenhum país do mundo adota esse utópico 
patamar contraprestacional; na grande maioria dos casos, os valores pagos pelo 
sistema judicare se mostram reduzidos e sequer se aproximam da média forense, o 
que desestimula muitos advogados a atuarem sob o regime da assistência jurídica 
gratuita. 
 

Cria-se, então, a duvidosa percepção de garantia essencial à defesa plena com base 

na confiança das partes, pois, assim como os grupos que possuem condições financeiras 

favoráveis, os demais que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica também 

podem, em tese, escolher quais as profissionais irão contratar para atuarem em sua demanda.  

Em harmonia com o exposto, Cleber Francisco Alves30 prelecionou em sua tese de 

doutorado que esse “poder de escolha” é relativizado. Assim concluiu,  

 

Parece uma característica louvável, na medida em que permite que, assim como 
ocorre com as pessoas de melhor poder aquisitivo, também os menos favorecidos 
economicamente possam escolher e ‘contratar’ os profissionais mais competentes e 
melhor qualificados para patrocinar sua causa. Todavia, de fato essa não é a 
realidade. Primeiramente porque os valores que são pagos pelo Estado como contra-
prestação pelos serviços prestados pelo advogado ao beneficiário da AJ dificilmente 
chegarão próximo dos honorários normalmente cobrados dos demais clientes 
particulares, em especial dos mais abastados economicamente, o que desestimula os 
advogados mais famosos e com uma extensa carteira de clientes a atuarem sob o 
regime da AJ. Essa circunstância, aliada ao fato de que o advogado procurado pelo 
virtual beneficiário da AJ não está obrigado a aceitar a causa, torna de fato bastante 
estreito o leque de alternativas disponíveis para escolha do profissional que assumirá 
o patrocínio da causa. Outrossim, dentre as pessoas que precisam recorrer ao 
benefício da AJ geralmente a grande maioria não sabe sequer onde e como encontrar 
os advogados mais qualificados para assumir sua defesa. Inúmeras barreiras de 
ordem cultural e social tornam extremamente difícil o acesso aos escritórios de 
advocacia normalmente situados nos bairros mais nobres, afastados, portanto, de 
onde vive a população mais pobre. 

 

Prosseguindo,  

 

c) salaried staff model ou modelo público: neste, a assistência jurídica é prestada por 

advogadas(os) que exercem o ofício mediante regime empregatício, recebendo uma 

contraprestação pelos serviços de maneira fixa, por período trabalhado, sem considerar a 

carga de serviço ou funções cumpridas.  

Nesse sentido, percebe-se que ao contrário do modelo anterior, no salaried staff 

model, a remuneração não se dá em virtude da atuação em cada caso concreto (case-by-case 

                                                           
29 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn, 2018, op. cit. p. 7-14.    
30 ALVES, 2005, op. cit., p. 213. 



24 
 

basis) – isto é, as(os) advogadas(os) integram um corpo de profissionais especializados na 

prestação de assistência jurídica gratuita aos indivíduos em situação de vulnerabilidade, 

percebendo contraprestação pelo ofício realizado.   

Esse modelo também possui subdivisões, são elas: salaried staff model direto; 

salaried staff model indireto; e salaried staff model universitário. Assim sendo,  

c.1) salaried staff model direto: neste, o poder público cria órgãos estatais destinados 

à prestação direta dos serviços de assistência judiciária (e eventualmente assistência jurídica 

extrajudicial). Não obstante, as profissionais terão vínculo com o órgão do Estado. Cita-se 

como exemplo as(os) Defensoras(es) Públicas(os), que atuam nas Defensorias Públicas do 

Estado (DPE) ou da União (DPU). 

c.2) salaried staff model indireto: neste, a assistência jurídica é prestada por órgãos 

não estatais (em sua maioria, sem fins lucrativos), que recebem financiamento dos cofres 

públicos para custear as despesas como, por exemplo, pagamento de honorários das(os) 

advogadas(os). Cumpre dizer que, o vínculo destas é diretamente com os órgãos não estatais 

e, não, com o Estado.  

c.2) salaried staff model universitário: parecido com o modelo pro bono 

universitário, neste, a assistência jurídica é prestada por advogadas(os) vinculadas(os) a 

universidades públicas mediante escritórios modelos, oferecendo às(aos) discentes a 

possibilidade de vivência prática no âmbito e exercício da advocacia. Há supervisão por parte 

das(os) advogadas(os) habilitadas(os) para fins de prestar auxílio e orientação jurídica para 

elaboração de peças processuais, documentos, entre outros. Ocorre que, diferente do pro 

bono, tais advogadas(os) são remuneradas(os) de maneira fixa pelos cofres públicos, em razão 

da atividade docente universitária.  

Pela perspectiva crítica, trata-se de um modelo que não possibilita a “escolha” da(o) 

profissional que irá atuar no feito e que recebe elevada quantidade de demandas. Assim, 

muitos países que adotam este modelo, possuem dificuldades para estrutura-lo de maneira 

adequada, impossibilitando que a assistência jurídica seja rápida e efetiva.  

 

d) híbrido ou misto: este, caracteriza-se pela reunião dos modelos pro bono, judicare 

e salaried staff. Explicando melhor, Diego e Franklyn31, exemplificam,  

 

O modelo de assistência jurídica atualmente existente no Japão, foi criado em 10 de 
abril de 2006 – Japan Legal Support Center, também conhecido popularmente como 
Houterasu. Neste, tem-se a prestação da assistência jurídica gratuita em causas 

                                                           
31 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn, 2018, op. cit. p. 7-14.    
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cíveis e criminais de forma híbrida, reunindo advogados que atuam em sistema 

judicare (judicare attorneys) e advogados contratados em regime de staff (staff 

attorneys). Como no Japão subsiste uma enorme carência de advogados, os 
profissionais contratados em regime de staff geralmente possuem sua atuação 
direcionada para regiões interioranas com déficit de serviços legais, além de serem 
utilizados para situações que demandam postura proativa (outreach legal services). 
Por outro lado, os judicare attorneys geralmente atuam nas regiões metropolitanas, 
onde subsiste maior oferta de serviços advocatícios. 
 

e) socialista: neste, há inicialmente a necessidade de uma reflexão. No bojo de uma 

sociedade socialista, diferente da sociedade capitalista – em que a desigualdade entre os 

indivíduos é vista – inexiste desigualdade social e, claro, torna-se desnecessária medidas para 

tornar igualitário o acesso à Justiça. Justamente por isso, à luz crítica, o enquadramento deste, 

como modelo, é bastante questionado, haja vista que a assistência jurídica é considerada 

desnecessária.  

De todo modo, trata-se de um modelo simplificado, já que a atuação da advocacia 

privada nesta sociedade não é permitida. Assim, a assistência jurídica é prestada por 

escritórios coletivos, com atuação de advogadas remuneradas com montantes diminutos pelas 

clientes, sendo que o valor é previamente tabelado pelo Estado. Para exemplificar, os 

autores32 supracitados elucidam,   

 

Na antiga União Soviética, os escritórios coletivos de advocacia prestavam 
atendimento à população, realizando a cobrança de valores extremamente reduzidos, 
tornando o acesso à justiça virtualmente possível para qualquer pessoa. Além disso, 
o pagamento poderia ser dispensado em situações especiais (art. 80 do Código de 
Processo Civil de 1964 da República Socialista Federativa Soviética da Rússia). 
Atualmente, o modelo socialista pode ser encontrado em Cuba, onde o atendimento 
jurídico é prestado à população por escritórios coletivos de advocacia denominados 
Bufetes Colectivos, que foram instituídos pelo Ministério da Justiça após a proibição 
da prática autônoma da advocacia. 
 

 

Com base no exposto, é possível notar que os modelos apresentam, em sua maioria, 

características variáveis. Sendo certo que, cada país irá adotar àquele que condiz com a sua 

realidade para fins de garantir a assistência jurídica gratuita às pessoas em situação de 

vulnerabilidade econômica, assegurando, assim, a efetivação do acesso à Justiça.  

Em resumo, para vasta compreensão do que foi discutido, sintetiza-se,  

 

                                                           
32 Idem, 2018, op. cit. p. 7-14.    
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Destarte, no Brasil, o modelo de assistência jurídica gratuita adotado é o salaried 

staff model (ou modelo público), sendo confiado à Defensoria Pública a incumbência de 

promover a defesa, seja no âmbito judicial ou extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV 

da CRFB/1988.  

Como será aprofundado ao longo do Capítulo 2, a Defensoria Pública foi instituída 

no Brasil com objetivo de garantir os direitos fundamentais previstos no ordenamento jurídico 

e, de acordo com o art. 134 da CRFB/1988, “apresenta caráter de órgão essencial à justiça”33. 

De tal modo que a Defensoria Pública está, “na absoluta maioria das vezes, diretamente 

associada à população carente em termos socioeconômicos”34. Por consequência disso, esta 

“privilegia a proteção do ser humano hipossuficiente, em consonância com uma interpretação 

conforme a Constituição, e a concretização de outros direitos fundamentais, além da 

assistência jurídica e gratuita”35.  

 

2.4. NOVAS ONDAS RENOVATÓRIAS?  
 

Embora tenham sido apresentadas neste trabalho as três principais ondas renovatórias 

oriundas do “Projeto Florença”, – notadamente, às vistas da contemporaneidade, discute-se a 

                                                           
33 ALVES, 2005, op. cit. p. 273.  
34 FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 03. 
35 VITAGLIANO, Daniella. Atuação Estratégica Defensorial. Revista de Direito da Defensoria Pública Geral do 
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: DPGE-RJ, v. 27, n. 28 2018, p. 181. Disponível em: < 

http://cejur.rj.def.br/uploads/arquivos/1386e1d1ee2e4203ac41d554d31556a5.pdf>. Acesso em: 28 de mai. 2021. 
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existência da quarta, quinta e sexta onda, quais sejam: a dimensão ética e política do direito, a 

internacionalização da proteção dos direitos humanos e a “tecnologização”36 da assistência 

jurídica, respectivamente.  

Assim sendo, a quarta onda renovatória apresentada pelo professor Kim Economides, 

salva relação com a formação jurídica-acadêmica das operadoras do Direito e os deveres 

éticos e políticos que devem ser seguidos por estas – já que, eventualmente, tais operadoras 

irão administrar a Justiça no exercício se duas funções (advocacia, magistratura etc.)37.  

Nos ensinamentos do referido professor, as faculdades de Direito denotam um papel 

de suma relevância para com a educação das profissionais da área jurídica. Isso porque, “o 

conhecimento não deve ser restrito ao método de ensino comum e ofício legal, devendo 

comunicar-se com o valor potencial da lei e o seu poder de transformar as relações sociais, 

melhorando a condição humana”38.  

Com base nessa perspectiva, “a formação acadêmica expõe as dimensões ética e 

política da administração da Justiça, indicando novos desafios tanto para a responsabilidade 

profissional, como para o ensino jurídico”39.  

Assim sendo, a quarta onda renovatória esvai-se quanto às percepções do acesso à 

Justiça, demonstrando interesse na análise crítica inerente à construção das carreiras jurídicas 

e da estruturação do sistema de Justiça. Relaciona-se, então, com a valoração da Justiça em 

prol dos ideais éticos e de uma democracia social, abrangendo as profissionais da área jurídica 

desde a sua formação.  

Nesta onda, o óbice não fica limitado ao acesso dos cidadãos à Justiça, incluindo, 

também, o acesso das próprias operadoras à Justiça. E não para menos, pois conforme ensina 

o professor Kim, “o acesso dos cidadãos se torna inútil quando não se observa o acesso das 

operadoras do Direito à Justiça”40.  

Por conseguinte, a quinta onda renovatória teorizada pelos autores Diego e 

Franklyn41, baseia-se na ideia de proteção e tutela dos direitos humanos, tema que ganhou 

notoriedade após a Segunda Guerra Mundial. Trata-se, por exemplo, da atuação da Defensoria 

Pública no âmbito internacional (Corte Interamericana de Direitos Humanos), possibilitando 

                                                           
36 Embora não seja o termo mais adequado à norma culta, a “tecnologização” vem sendo empregada para 
traduzir o “Sub. Ato de tecnologizar; tecnologia em ação”. 
37 ECONOMIDES, Kim. Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça: epistemologia versus 
metodologia? In: PANDOLFI, Dulce et al (Orgs.). Cidadania, justiça e violência. Rio de Janeiro: Ed. Fundação 
Getúlio Vargas, 1999. P. 71. 
38 ECONOMIDES, Kim, op. cit., p. 71. 
39 Ibid., p. 71 
40 Ibid., p. 62.  
41 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn, 2018, op. cit. p. 44-46.    
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ao indivíduo que, eventualmente, sofreu com violações sensíveis a direitos fundamentais 

tutelados pelo ordenamento jurídico (interno e internacional), garanta o acesso à Justiça na 

dimensão internacional.  

Assim, os autores supracitados são felizes ao sintetizarem as lições de Antônio 

Augusto Cançado Trindade4243, expondo,  

 

O processo de generalização da proteção internacional dos Direitos Humanos 
desencadeou o surgimento de um novo movimento de acesso à justiça, que 
conforma o desenvolvimento de uma nova onda renovatória, dedicada à efetividade 
da proteção jurídica do indivíduo em face do próprio Estado que deveria protegê-lo. 
Com a internacionalização da proteção dos Direitos Humanos, um novo caminho se 
abre no acesso à justiça, sendo viabilizada a defesa paraestatal do indivíduo, quando 
o sistema interno se revela inapto para assegurar a efetiva tutela de suas legítimas 
pretensões jurídicas. 

 

Por último, tem-se a sexta onda renovatória proposta pelo Global Access to Justice 

Project, cujo objetivo é a promoção e uso de novas tecnologias para aperfeiçoar o acesso à 

Justiça. Pode-se dizer que, esta onda possui relação com o atual cenário ocasionado pela 

pandemia da COVID-19 – em que a convivência interpessoal foi substituída por interações 

meramente tecnológicas, em razão da necessidade de isolamento social44, por exemplo.  

Noutro giro, trata-se de uma onda questionável, precipuamente quando da adoção em 

um país como o Brasil. Ainda assim, considerando que o atual contexto de pandemia tão logo 

não chega ao fim, trata-se de um assunto que deve ser exposto neste trabalho – mormente 

diante da intenção de discutir se a “tecnologização” do serviço público jurídico-assistencial é 

um recurso ou apenas mais um obstáculo ao acesso à Justiça. É o que será debatido ao longo 

dos demais capítulos.  

 

2.5. BREVE DIFERENCIAÇÃO ACERCA DA “GRATUIDADE DE JUSTIÇA/JUSTIÇA 
GRATUITA”, “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA” E “ASSISTÊNCIA JURÍDICA” 
 

Para finalizar o presente capítulo é necessário apresentar e explicar as “expressões” 

que serão mais abordadas ao longo deste trabalho. O acesso à Justiça é um tema sensível e 

afamado, pesquisado por diversos estudiosos ao longo de muitos anos. Como bem visto, o 

                                                           
42 TRINDADE, Antônio A. Cançado. O direito internacional e o primado da justiça. Rio de Janeiro: Renovar, 
2012, p. 33-34. 
43 Ibid., p. 22.   
44 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Recomendação nº 018, de 26 de março de 2020. Disponível em: 
<http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/recomendacoes-2020/1086-recomendacao-n-018-de-26-de-
marco-de-2020>. Acesso em: 25 mai. 2021.  

http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/recomendacoes-2020/1086-recomendacao-n-018-de-26-de-marco-de-2020
http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/recomendacoes-2020/1086-recomendacao-n-018-de-26-de-marco-de-2020
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Projeto Florença foi o percursor das principais ideias, sendo a base para o desenvolvimento do 

tema em outros trabalhos.  

Assim, é vultoso o número de publicações que discutem o acesso à Justiça, mas, por 

vezes, estas não se preocupam ou não conseguem passar para o leitor o sentido adequado das 

principais expressões utilizadas, gerando certa confusão ao tema. Pensando nisso, é 

inteligente apresentar a significação dos termos mais utilizados ao longo desta pesquisa com 

intuito de entregar ao leitor um conteúdo, na medida do possível, completo e que sirva para 

vasta compressão do assunto (e não para gerar dúvidas).  

Iniciando com a gratuidade de justiça ou como preferirem, justiça gratuita, esta se 

relaciona com a isenção de custas e emolumentos processuais (lato sensu) às pessoas de 

parcos recursos econômicos (hipossuficiente). Nos termos do art. 98 do CPC/2015, essas 

pessoas podem ser naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeira e serão beneficiadas pela 

gratuidade de justiça quando afirmarem, desde logo, não possuir condições de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 

Relacionando a gratuidade de justiça com a atuação da Defensoria Pública, é 

importante ressaltar que nem todas as pessoas assistidas por este órgão serão beneficiadas de 

imediato. Isso pois, a presença da Defensoria Pública como representante da parte assistida 

(seja no âmbito Estadual ou da União) não confere o direito automático à isenção de custas – 

sendo, apenas, um indicativo que pode ser levado em consideração pela magistrada nas fases 

do processo, quando da decisão, verificar-se-á se o pedido do benefício será deferido ou não. 

Há de ser perceber que, quando da atuação da Defensoria Pública, tem-se a presunção juris 

tantum de gratuidade de justiça, mas justamente por ser relativa, é válida até que seja 

apresentada provas em contrário.   

Surge, ainda, mais uma informação de suma relevância – embora a legislação (vide 

art. 99 do CPC/2015) e a prática levem a crer que o pedido para concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça deve se dar desde a propositura da ação, isso não é uma regra. Ora, tal 

pedido pode ser requerido em qualquer fase do processo, por mera petição a ser atravessada 

nos próprios autos, que não suspenderá o curso da demanda (art. 99, §1º do CPC/15). 

Todavia, como traduz o Superior Tribunal de Justiça45, “os efeitos da concessão do referido 

benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem; passando a valer a partir do momento em que a 

benesse é concedida”. 

                                                           
45 STJ. Acesso gratuito à Justiça: a vulnerabilidade econômica e a garantia do devido processo legal. 
Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/04102020-Acesso-gratuito-a-
Justica-a-vulnerabilidade-economica-e-a-garantia-do-devido-processo-legal.aspx. Acesso em: 30 de mai. 2021.  
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Da mesma forma que pode ser concedida a qualquer momento, a gratuidade de 

justiça não é um Direito processual vitalício e, claro, pode ser revogado a qualquer momento. 

Cumpre esclarecer que para isso, cabe à parte contrária requerer a revogação da benesse 

concedida pelo Juízo na primeira oportunidade que se manifestar no processo, apresentando 

as provas e os argumentos cabíveis. Caso o juízo decida pela revogação, impera os efeitos do 

art. 102 do CPC/2015: “sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, 

a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi 

dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, 

sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei”. Se for uma obrigação da parte 

Autora realizar o recolhimento das despesas e ela não o faz, o feito é extinto sem resolução do 

mérito (vide art. 485 do CPC/2015); nas demais hipóteses, não será realizado qualquer ato 

processual ou diligência requerida pela parte, até que o pagamento seja efetuado.  

Por outro lado, o art. 98, §3º do CPC/2015 dispõe acerca da condição suspensiva 

para o pagamento das verbas sucumbenciais quando a parte vencida é beneficiária da 

gratuidade de justiça. Nesses termos, “as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. 

No mais, em apertada síntese, o mesmo diploma legal mencionado tratará, em seu 

§1º e incisos sobre a abrangência dos emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro quando do deferimento da gratuidade. Notório saber que, de 

acordo com o art. 100 do CPC/2015, contra a decisão que deferir o pedido de gratuidade de 

justiça não há recurso cabível, sendo possível apenas à parte contrária impugná-lo em 

preliminar de contestação. Todavia, contra a decisão que indeferir tal pedido ou acolher 

pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida 

na sentença, contra a qual caberá apelação, nos termos dos arts. 101 e 1.015, V do CPC/2015.  

Sobre a assistência judiciária gratuita urge esclarecer que essa guarda relação com a 

atuação endoprocessual em favor da pessoa que, novamente, não dispõe recursos suficientes 

para arcar com as custas e honorários, sem prejuízo do seu próprio sustento – ou seja, é a 

pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, que se torna assistida pela Defensoria 

Pública ou é representada por advogadas dativa para designação de um ou vários atos 

processuais, em Juízo.  
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Não obstante, a assistência jurídica gratuita envolve o Direito em sua totalidade, isto 

é, envolve todos os atos deste, sejam eles processuais ou extraprocessuais. Surge, assim, a 

possibilidade de representação endo e extraprocessual do indivíduo que se encontra em 

situação de vulnerabilidade econômica. Perceba que, ela é mais ampla que os demais 

institutos supracitados, ora, pois, trata-se de uma assistência prestada pela Defensoria Pública, 

dentro e fora do processo. Como exemplo, cita-se, interposição de recurso (endoprocessual) e 

informações sobre processo e esclarecimento acerca de Direitos (extraprocessual). Não é 

demais mencionar que, a assistência jurídica pode englobar a assistência judiciária e a 

gratuidade de justiça, daí a sua amplitude resta configurada.  

Correlacionando os entendimentos, Tiago Fensterseifer46 entende que,  

 
A assistência judiciária está incorporada à assistência jurídica, que seria (esta última) 
um conceito mais amplo, uma vez que consagra todo o espectro da atuação 
extrajudicial desempenhada pela Defensoria Pública (orientação jurídica em direitos, 
práticas extrajudiciais de resolução de conflitos como mediação, conciliação, 
litigância estratégica, etc.).  
 

 

Indubitavelmente, a partir das discussões expostas, pode-se dizer que as expressões 

“gratuidade de justiça/justiça gratuita”, “assistência judiciária” e “assistência jurídica”, 

embora, por vezes sejam confundidas, apresentam naturezas distintas.  

Retomando a atenção para a assistência jurídica, Cleber Francisco Alves confirma a 

ideia acima discutida e preleciona que este termo inclui “aconselhamento, assistência e 

representação legal perante uma corte ou tribunal, quando necessário, disponibilizados 

gratuitamente, para pessoas que não dispõem de recursos financeiros para o pagamento”47. 

Completa ainda48,  

 

É necessário ter bem clara a distinção entre “Assistência Judiciária” e “Assistência 
Jurídica”, assim como a noção correlata da “Gratuidade de Justiça”. De acordo com 
a acepção mais avançada a respeito da matéria, devidamente consagrada no texto 
constitucional de 1988, podemos afirmar que a ideia de “Assistência Jurídica 
Integral” deve ser vista como um gênero do qual se desdobram duas espécies, quais 
sejam a assistência extrajudicial e a assistência judicial (ou, segundo terminologia 
clássica, a assistência judiciária).  

 

Ademais, dispõe que a diferenciação entre assistência judiciária e jurídica está 

atrelada ao desenvolvimento e fortalecimento institucional da Defensoria Pública ao longo 

                                                           
46 FENSTERSEIFER, 2017, op. cit. p. 64. 
47 ALVES; Cleber Francisco; GONZÁLES, Pedro. Defensoria Pública no século XXI: Novos horizontes e 

desafios. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 166.  
48 ALVES, 2005, op. cit. p. 301.  
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dos últimos anos. Ora, pois, desde a consagração desta instituição no texto original da 

Constituição, passando pelas modificações constitucionais promovidas pelas EC 45/2004, EC 

74/2013 e LC nº 80/2014, entre outros diplomas legais, pode-se afirmar que o novo rol de 

atribuições imputados à Defensoria Pública afasta quaisquer dúvidas acerca dos conceitos de 

“assistência judiciária” e “assistência jurídica”49.  

Nessa perspectiva, infere-se que o legislador constituinte abandona a velha 

nomenclatura atribuída ao texto legal (assistência judiciária) e inaugura uma nova realidade, 

qual seja “a garantia de assistência legal não apenas dentro do processo (judiciária) e, 

também, fora dele (jurídica)”50. Conclui-se, assim, que a assistência jurídica é gênero e a 

assistência judiciária, a qual faz parte deste, compreendendo, ainda, a “assistência pré-

judiciária e extrajudicial”51.  

 

2.5.1. Discussões gerais acerca do conceito de pessoa necessitada (ou vulnerável) e suas 

correlações com outros termos 

 

Em ideias parcialmente conclusivas: ao longo deste trabalho também serão expostas 

expressões que denotam o sentido da pessoa considerada, vulgarmente falando, “pobre”. À 

luz da atuação defensorial, trata-se de um termo infeliz, pois “a hermenêutica da atual 

Constituição, em virtude dos seus fundamentos e objetivos, revela que a missão institucional 

da Defensoria Pública não pode se circunscrever ao conceito de “pobre” como base para a sua 

atuação”52. Isso porque, explicando melhor, a prestação de assistência pela Defensoria Pública 

não se limita ao indivíduo “pobre” – como bem exposto no I Relatório nacional de atuação em 

prol de pessoas e/ou grupos em condição de vulnerabilidade (2015)53,  

 

a Defensoria não defende o “pobre” e, sim, propicia mecanismos de defesa da 
pessoa humana em toda a sua vulnerabilidade, inclusive a de ordem financeira e 
econômica, e, nesse espectro, defende a pessoa e a cidadania em todas as suas 
abrangentes carências e necessidades. 

 

                                                           
49 ALVES, Cleber; GONZÁLES, Pedro, 2019, op. cit. p. 262-300.     
50 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn, 2018, op. cit. p. 214-215. 
51 GIANNAKOS, Angelo M. Assistência judiciária no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2018, p. 43.  
52 I relatório nacional de atuação em prol de pessoas e/ou grupos em condição de vulnerabilidade/ Organização, 
Glauce Franco, Patrícia Magno. – Brasília: ANADEP, 2015, p. 18. Disponível em: 
<https://www.anadep.org.br/wtksite/Livro_Relat_rio_de_Atua__es.pdf>. Acesso em: 05 de jun. de 2021.  
53 Ibid., p. 01.  
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Em que pese a discussão do presente trabalho seja predominantemente sob a vertente 

da primeira onda renovatória e a atuação da Defensoria Pública do Estado, é notório, com 

base no exposto, que limitar a atividade prestada por esta instituição não é apenas um 

desacerto, como ainda, ilógico.  

Por conseguinte, como denominar a pessoa que está diante da insuficiência de 

recursos financeiro-econômico? A adoção da expressão necessitada é a mais adequada? Ou 

pessoa necessitada?  

Desde logo, surge a compreensão que o conceito de “necessitado” não deve mais 

acompanhar os moldes da Lei de assistência judiciária aos necessitados (Lei n.º 1.060/1950). 

Até porque, a contemporaneidade denota outra realidade que nada se parece com à época em 

que a referida legislação fora promulgada. Nesse viés54,  

 

A expressão necessitado foi gradualmente se elastecendo e ganhando novas 
conotações, ultrapassando o perfil apenas econômico-financeiro (o sentido de 
pobreza), para alcançar a percepção atual de hipossuficiente ou vulnerável, por modo 
a abranger segmentos antes não cogitáveis.  

 

 

O termo “necessitado” acabou se tornando uma tradição, em razão da sua presença 

em dispositivos importantes da Constituição (1988); cita-se, como exemplo, o caput do art. 

134. Todavia, como bem explica Tiago Fensterseifer55, “a condição de necessitado não se 

restringe apenas à perspectiva econômica, mas abarca também outras hipóteses de 

vulnerabilidade no tocante ao exercício dos direitos fundamentais e dignidade”.  

Tanto é verdade que, o termo “necessitado” precisa ser (e vem sendo) interpretado 

pela doutrina, “em sintonia com o desenvolvimento na legislação pátria e internacional”56. 

Quando se trata da condição de “vulnerabilidade”, persiste uma abrangência maior. Perceba,    

 

Dentro desse conceito estão abrangidos todos aqueles que se encontram em situação 
de vulnerabilidade, que pode ter como causa razões de ordem econômica, mas 
também outras de origem social, cultural, étnica, de gênero, deficiência, estado 
físico e mental, privação de liberdade, entre outros57.  

 

Nota-se, pois, que embora o termo “necessitado” pareça sempre estar relacionado tão 

somente com a carência econômica do indivíduo, surge a necessidade de expandir essa noção 

                                                           
54 FENSTERSEIFER, 2017, op. cit. p. 44. 
55 Ibid., p. 32. 
56 ALVES, Cleber; GONZÁLES, Pedro, 2019, op. cit. p. 202.     
57 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 9. ed. São Paulo, Saraiva, 2018, 
vol. 1.p. 616.  
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– adotando um conceito, embora não tão correto, mas amplo, como o “vulnerável”. Isso 

porque, o fator vulnerabilidade pode ser relacionado com diversos outros, como 

exemplificado anteriormente, com criança e adolescente, pessoa com deficiência, idoso, etc.  

As “regras de Brasília sobre acesso à justiça das pessoas em condição de 

vulnerabilidade”58 demonstra bem o conceito das pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Veja,  

 
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. 

 

Assim, a condição de vulnerabilidade não se restringe a pessoa com parcos recursos 

econômicos. E, por isso, pode-se deduzir que, expressões como “pobre”, “necessitado”, 

“hipossuficiente” e, até mesmo “vulnerável”, parecem reduzir à apenas uma condição da 

pessoa e, claro, isso tende a afastar o conjunto de vulnerabilidades que permeiam a “pobreza” 

e a condição daquele indivíduo, naquele momento. Torna-se necessário, então, compreender 

que tais conceitos não devem ser interpretados ao pé da letra, isto é, apenas em seu sentido 

semântico e formal, pois, “a vulnerabilidade pode ou não ter como causa isolada ou 

cumulativa a pobreza”59. 

Dada essas considerações, há de se mencionar a expressão correta a ser utilizada: 

“pessoa em situação de vulnerabilidade”, seja ela qual for. Brilhantemente, Patrícia Magno 

expõe em seus cursos de Direitos Humanos (2021)60 que “não é a pessoa que é vulnerável 

(termo que, para ela, é considerado atécnico) – ela está em uma condição de vulnerabilidade”. 

Explica ainda que, “quando o Estado promove o acesso à Justiça eficaz e adequado, resulta 

uma igualdade para que esta pessoa possa exercer os seus Direitos em iguais condições”. 

Confirmando a ideia aqui discutida, “a assistência jurídica integral e gratuita, porquanto, 

cumpre este papel, proporcionando um quadro comunitário de maior igualdade, notadamente 

em questões relacionadas aos direitos fundamentais e à dignidade dos indivíduos que se 

encontram nesta condição”61.  

                                                           
58 ANADEP. Regras de Brasília sobre acesso à Justiça das pessoas em condição de vulnerabilidade. Disponível 
em: <https://www.anadep.org.br/wtksite/100-Regras-de-Brasilia-versao-reduzida.pdf>. Acesso em: 05 de jun. de 
2021.  
59 ANADEP, 2015, op. cit. p. 54.  
60 MIGUEZ, Juliana K. Defensoria defende pessoas vulneráveis? [s.l.]. 17 mai. 2021. Instagram: @jk.miguez. 
Disponível em: https://www.instagram.com/p/CO-rbqsHmOV/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 30 
ago. 2021. 
61 FENSTERSEIFER, 2017, op. cit. p. 33. 

https://www.instagram.com/p/CO-rbqsHmOV/?utm_source=ig_web_copy_link
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Em suma, conclui-se que a atuação da Defensoria Pública não é para, em termos 

grotescos, “proteger os vulneráveis”, como amplamente discutido acima. Justamente por isso, 

aduz que a condição de vulnerabilidade não pode se limitar a “pobreza”, haja vista a 

amplitude de situações existentes. Ora, já restou claro que o presente trabalho tem por intuito 

analisar a atividade da Defensoria Pública e, claro, considerar que as situações de 

vulnerabilidade não são imutáveis – pois, embora a análise seja preponderantemente à luz da 

situação de vulnerabilidade econômica (primeira onda renovatória), será exposto, ainda, uma 

nova condição resultante do atual contexto de pandemia: a vulnerabilidade digital (sexta onda 

renovatória). 
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3. A IMPORTÂNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA GARANTIA DO ACESSO À 

JUSTIÇA 

 

3.1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA GRATUITA E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO BRASIL 
 

Desde logo é necessário considerar que a assistência jurídica gratuita no Brasil não é 

um tema recente. Isso pois, pelas vertentes históricas, nota-se certa preocupação em relação 

ao indivíduo em situação de vulnerabilidade, preponderantemente econômica, e a garantia ao 

acesso à Justiça. Remonta-se, assim, ao primeiro registro deste tipo de assistência, consagrado 

nas Ordenações Filipinas (1595).  

Sobre o tema, Diogo Esteves e Franklyn Roger62 traçam relevantes considerações,  

 
[...] No Brasil, a gratuidade de justiça e a assistência jurídica gratuita têm suas 
origens mais remotas fincadas nas Ordenações Filipinas, sancionadas em 1595 
durante o domínio castelhano de Filipe P. A matéria era regulada de forma 
secundária e assumia a condição de beneplácito régio dirigido aos miseráveis e às 
vítimas de pobreza extrema, como decorrência da influência vertida pelas tradições 
canônicas. Embora não tratasse da questão da gratuidade de justiça de maneira 
sistemática, as ordenações previam o direito à isenção de custas para a impetração 
de aggravo (Livro III, Título LXXXIV, Parágrafo 10)63 e livravam os presos pobres 
do pagamento dos feitos em que fossem condenados (Livro I, Título XXIV, 
Parágrafo 43)64. 

 

Após o tema ter sido tratado pelas Ordenações Filipinas, outros diplomas legais 

passaram a fazer menção a gratuidade de justiça destinada às pessoas em situação de 

vulnerabilidade econômica. Cita-se como exemplo, o Alvará de 16 de fevereiro de 1654, a Lei 

                                                           
62 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn, 2018, op. cit. p. 51. 
63 Redação do dispositivo: “Em sendo o aggravante tão pobre que jure não ter bens móveis, nem de raiz; nem por 
onde pague o aggravo, e dizendo na audiência huma vez o Pater Nosterpola alma delHey Dom Diniz, ser-lha-ha 
havido como que pagasse os novecentos reis, contanto que tire de tudo certidão dentro no tempo, em que havia 
de pagar o aggravo”. Disponível em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l3p695.htm>. Acesso em: 02 ago. 
2021. 
64 Redação do dispositivo: “E quanto ao pagamento dos feitos dos presos pobres, que na Casa da Suplicação per 
nova aução se tratarem, ou per appellação, ou aggravo a ela vierem, se depois de finalmente serem 
desembargados, os ditos presos, ou outrem por eles não tirarem suas sentenças até dous mezes, contados do dia 
da publicação, por dizerem que são tão pobres, que não têm per onde pagar o salário aos Scrivães mandamos ao 
Chanceler da Casa, que fazendo elles certo de sua pobreza, mande contar os feitos; e tudo o que se achar per 
conta, que os ditos presos devem aos Scrivães de seu salário, e ao Procurador dos pobres (se por eles procurou), 
lhes mande pagar a metade de seus salários do dinheiro da Chancellaria da dita Casa. E per seus mandados fará o 
Recebedor da Chancellaria os pagamentos perante o Scrivão dela, para que serem levados em conta, e para a 
outra metade lhes ficará seu direito resguardado para a haverem dos ditos pobres, depois que tiverem per onde 
pagas”. Disponível em: <https://www.diariodasleis.com.br/tabelas/ordenacoes/1-274-103-1451-04-01-24.pdf>. 
Acesso em: 02 ago. 2021. 
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de 6 de dezembro de 1672 e, ainda, o Alvará de 5 de março de 175065. Complementar a essa 

evolução histórica, os autores supracitados66 completam brilhantemente ainda que,  

Em 3 de dezembro de 1841, foi editada a Lei nº 261 dispondo acerca da isenção do 
pagamento de custas pelo réu pobre, que sucumbisse em demanda contra ele 
ajuizada. (...) Pouco tempo depois, passou a vigorar o Regulamento nº 120, de 31 de 
janeiro de 1842, regulamentando as partes policial e criminal da Lei nº 261/1941, e 
confirmando no art. 469 a isenção do pagamento de custas em favor do réu 
hipossuficiente. Além disso, através da Lei nº 150, de 9 de abril de 1842, “o pobre 
que sustentasse litígio em juízo seria isentado de pagar o dízimo de chancelaria – 
uma forma de taxa cobrada pela autenticidade de documentos. 
 

Um marco importante às vistas da consolidação da assistência jurídica gratuita no 

Brasil ocorreu no ano de 1870. Isso quando o Presidente do Instituto dos Advogados 

Brasileiros (IAB), à época, José Tomás Nabuco de Araújo sugestionou que tal instituto 

deveria assumir o dever de prestar a mencionada assistência aos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade econômica. Embora fosse uma intenção louvável, a sugestão restou frustrada 

à medida em que a IAB não era suficiente para garantir, isoladamente, assistência jurídica 

gratuita aos grupos em situação de vulnerabilidade econômica. Em oportuno às necessidades 

deste período, foi veiculada a “primeira manifestação do poder público no sentido de assumir 

a responsabilidade de contratar e remunerar um agente com a específica função de exercer a 

defesa dos miseráveis”67. Nas palavras de Cleber Francisco Alves, tal colocação é confirmada,  

 

Paralelamente às iniciativas no âmbito da corporação de classe dos advogados, há 
notícia de que ainda durante o período imperial teria ocorri- do a primeira 
manifestação do poder público no sentido de chamar a si o encargo de manter, à 
custa do erário, um agente investido do ‘munus’ específico para a defesa dos 
miseráveis. Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal da Corte, que criou o 
cargo de ‘Advogado dos Pobres’, remunerado pelos cofres públicos, com atribuição 
oficial de defender os réus miseráveis nos processos criminais. Esse teria sido o 
primeiro Defensor Público da história do Brasil. Porém o cargo foi extinto em 1884. 
 

 

Tão somente em 1987 (por meio do Decreto nº 2.457), se teve a criação do primeiro 

órgão público legalmente organizado para prestar assistência judiciária aos considerados 

“menos abastados”. De acordo com o art. 11 do referido Decreto, os atendimentos eram 

realizados por advogados que integravam as comissões seccionais. Cumpre dizer que a 

criação deste órgão público era no Distrito Federal, à época, o Rio de Janeiro e a prestação do 

serviço era custeada pelos cofres públicos. Por ser o primeiro, tornou-se referência para outros 

                                                           
65 SOUZA, Mário Guimarães. O advogado. Rio de Janeiro: s/ed., 1935, p. 312. 
66 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn, 2018, op. cit. p. 51. 
67 ALVES, 2006, op. cit. p. 240. 
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Estados (como, por exemplo, Rio Grande do Sul e São Paulo) que, prontamente, criaram 

dispositivos sobre a gratuidade de justiça.   

A Constituição de 1934 apresentou grande relevância para o tema, pois além de 

apresentar leves diretrizes acerca dos direitos sociais, foi a primeira a assegurar 

expressamente o acesso à assistência judiciária às pessoas em situação de vulnerabilidade 

econômica. Em seu texto, havia a previsão de que o Estado deveria criar “órgãos especiais” 

para tal finalidade e, claro, isentando àqueles do pagamento de emolumentos, custas, taxas e 

selos. Nota-se,  

 

Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 
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. 

 

Não obstante, a Constituição de 1937 – outorgada em regime autoritário, nada falou 

sobre o tema, sendo omissa, portanto. Noutro giro, o Código de Processo Civil de 1939 

abarcou alguns pressupostos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; levando 

em consideração o indivíduo que não possuísse condições pagar as custas do processo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família. De acordo com o art. 68 do CPC/39, a gratuidade 

de justiça compreendia as isenções (i) das taxas judiciárias e dos selos; (ii) dos emolumentos e 

custas devidos aos juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça; (iii) das 

despesas com as publicações no jornal encarregado da divulgação dos atos oficiais; (iv) das 

indenizações devidas a testemunhas e, por fim, (v) dos honorários de advogado e perito. 

Posteriormente, as constituições de 1946 e 1967, bem como a Emenda 

Complementar nº 1/1969 retomaram a garantia para prestação de assistência judiciária aos 

“menos afortunados”, mas diferente da Constituição de 1934, não garantiram a criação de 

“órgãos especiais” com essa incumbência. Inclusive, urge mencionar que a Constituição de 

1967 afastou a obrigatoriedade da concessão de assistência judiciária pelo Poder Público – 

estabeleceu, apenas, que esta assistência deveria ser concedida na forma da lei; previsão esta 

mantida com a edição da EC nº 01/69. 

Nesse meio tempo, foi promulgada a Lei nº 1.060/1950, sendo um avanço para o 

tema da gratuidade e da assistência, pois conseguiu organizar e consolidar normas para a 

concessão de assistência judiciária aos considerados “necessitados”. Como as constituições 

anteriores a esta lei foram brandas quanto ao tema, nota-se uma preocupação para garantir o 
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acesso à Justiça, sobretudo, daqueles que não possuem recurso financeiro-econômico para 

acessar o Judiciário. Os critérios para delimitar quem eram os “necessitados” também foram 

previstos pela Lei, sendo aqueles que cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 

2º, § único da Lei nº 1.060/1950 – atualmente revogado pelo CPC/2015).  

Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o tema não foi tratado com afinco 

como dispõe a lei supramencionada. Foi então, na vigência do Código de Processo Civil de 

1979, que a gratuidade de justiça era tratada não diante do “atestado” de pobreza da parte e, 

sim, levando em consideração a sua renda, a qual deveria ser igual ou inferior a dois salários 

mínimos.  

Finalmente (e felizmente), a partir da promulgação da Carta Maior (1988) e suas 

noções de Estado Democrático de Direito, a assistência jurídica gratuita ganha status de 

direito fundamental – e, assim, é atribuído ao Estado o dever de prestar assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, inciso LXXIV da 

CRFB/1988). Nota-se que, esse direito é resultado de uma evolução lenta, marcada por 

diversos avanços e retrocessos ao longo das constituições e legislações infraconstitucionais.  

Indubitavelmente, pela inteligência constitucional, não basta constar expressamente 

dispositivos que versam sobre a prestação da assistência jurídica integral e gratuita – a 

atenção deve ser voltada, ainda, para quem irá prestá-la. Nesse diapasão, é justamente por isso 

que “a Constituição Federal de 1988 não previu apenas o direito à assistência jurídica integral 

e gratuita, mas também determinou a criação de uma instituição para prestar esse serviço: a 

Defensoria Pública”68.  

Face ao exposto, concentremos nossos esforços para o bem dizer desta instituição, 

que é a “expressão e instrumento do regime democrático”69.  

 

3.2. A DEFENSORIA PÚBLICA SOB A PERSPECTIVA NORMATIVO-
CONSTITUCIONAL E O SEU PAPEL NA GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA 
 

Aos moldes do modelo “salaried staff model” (direto), a Defensoria Pública é uma 

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 

                                                           
68 ALVES, Cleber; GONZÁLES, Pedro, 2019, op. cit. p. 21.      
69 FENSTERSEIFER, 2017, op. cit. p. 10. 
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direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do 

inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição (vide art. 134 da CRFB/88)70.  

A partir do mencionado artigo, é possível notar que a Constituição de 1988 foi 

fundamental para o fortalecimento da Defensoria Pública, haja vista ser a primeira “Lei 

Maior” que previu expressamente a referida instituição como modelo de assistência jurídica 

pública e gratuita, tanto no âmbito judicial como no extrajudicial. E, mais, o apreço do 

constituinte vai além, resultando a ideia de que a Defensoria Pública é a afirmação da 

democracia através da Constituição – que preconiza “a possibilidade de acesso efetivo à 

Justiça tornando-se um diferencial importante para a identificação de uma verdadeira 

democracia”71. Assim, “o acesso à Justiça inaugurado em 1988, tendo como peça fundamental 

a Defensoria Pública, vem como um processo de renovação no Sistema de Justiça”72.  

E diante dessa visão contemporânea à luz da percepção democrática, Sílvio Roberta 

Mello Moraes73 assevera,  

 

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 demonstrar o estreito vínculo 
entre a Instituição e o Estado Democrático de Direito.  

 

Cleber Francisco Alves74 completa,  

 

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.  
 

 

Prosseguindo no tema, desde que concebida pela Constituição Cidadã, a Defensoria 

Pública teve um desenvolvimento considerável, em razão das Emendas Constitucionais nº 

45/04; nº 69/2012; nº 74/2013 e, por fim, a Lei Complementar nº 80/2014. Versemos então, 

de forma resumida, acerca da importância destas.  

                                                           
70 Nota-se que, a definição trazida pela Constituição Federal (1988) é a mesma do art. 1º da Lei Complementar nº 
80/1994: “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”. 
71 ALVES, Cleber; GONZÁLES, Pedro, 2019, op. cit. p. 19-23. 
72 FENSTERSEIFER, 2017, op. cit. p. 13.  
73 MORAES, Sílvio Roberto Mello. Princípios institucionais da Defensoria Pública: Lei complementar 80, de 

12/1/1994 anotada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 17.  
74 ALVES, Cleber; GONZÁLES, Pedro, 2019, op. cit. p. 22. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
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Inicialmente, como bem esclarecem os autores Franklyn Roger e Diogo Esteves75,  

 

Embora a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública 
decorra diretamente da posição topográfica por ela ocupada na Constituição Federal, 
o reconhecimento explícito desse elemento de manumissão apenas ocorreu com a 
edição das Emendas Constitucionais nº 45/2004, nº 69/2012 e nº 74/2013. (...) Com 
o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, passou o art. 134, § 2º, da 
Constituição Federal a assegurar expressamente às Defensorias Públicas dos Estados 
autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa de sua proposta 
orçamentária, obedecendo-se os limites estabelecidos pela lei de diretrizes 
orçamentárias. 

 

Nessa senda, é possível notar que a EC nº 45/2004 não só explicitou o que já era 

consagrado na Constituição, como fez um recorte quanto à autonomia funcional, 

administrativa e financeira tão somente no âmbito das Defensorias Públicas Estaduais – e 

nada tratou acerca da Defensoria Pública Distrital e da União. Ora, tal medida tornou-se 

“incompreensível em razão da quebra de isonomia institucional, no entanto, não possuía o 

mínimo de fundamentação jurídica ou lógica, haja vista o único fator que separa as diversas 

ramificações estruturais da Defensoria é a distribuição constitucional de atribuições”76. Nesse 

sentido, fez-se necessário a edição da EC nº 69/2012. Todavia, esta emenda apenas 

determinou que fossem aplicados à Defensoria Pública do Distrito Federal, os princípios e 

regras que, nos termos da Constituição Federal de 1988, eram previstos para as Defensorias 

Públicas dos Estados. Novamente, nada foi tratado acerca da autonomia da Defensoria 

Pública da União.  

Notório elucidar, a nível de curiosidade, que a emenda supracitada transferiu a 

competência para organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal da União para o 

próprio Distrito Federal. Sobre as disposições da Defensoria Pública da União, nota-se que 

tão somente (e tardiamente) no ano de 2013 que, finalmente, foi editada a Emenda 

Constitucional nº 74/2013. A partir desta, foi incluído ao art. 134 da CRFB/1988 o §3º - 

prevendo que o disposto no §2º deste mesmo dispositivo se aplica às Defensorias Públicas da 

União77 e do Distrito Federal. Assim, “a EC nº 74/2013 estendeu à Defensoria Pública da 

União a mesma autonomia institucional expressamente reconhecida pelo art. 134, § 2º, da 

CRFB em relação às Defensorias Públicas dos Estados”78.  

                                                           

75 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn, 2018, op. cit. p. 108.    
76 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn, 2018, op. cit. p. 109.    
77 Recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 5296, que questionava a autonomia concedida pela EC nº 73/2013 à Defensoria 
Pública da União. Em apertada síntese, o STF concluiu pela constitucionalidade da autonomia funcional e 
administrativa da DPU. 
78 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn, 2018, op. cit. p. 109.    
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Por último, tem-se a LC nº 80/2014, cuja edição se deu para organizar as Defensorias 

Públicas tornando-a exclusiva no rol das funções essenciais à Justiça. Ora, pois, essa 

instituição, até então, era alocada na mesma Seção dedicada à advocacia. Após esta emenda, 

passou a ter previsão em Seção própria dentro da Carta Maior – nota-se, totalmente 

desvinculada das demais funções essenciais à justiça, que passaram a ser quatro (I – 

Ministério Público; II – Advocacia Pública; III – Advocacia e IV – Defensoria Pública) e, não 

mais, somente três. Nesse contexto, diversos Estados foram motivados criar suas próprias 

Defensorias ou ainda, reestruturá-las ou reorganizá-las, visando melhorar prestação da 

assistência jurídica gratuita.  

Mas ora, o objetivo não foi apenas esse. A LC nº 80/2014, quiçá a mais importante 

quando comparada às demais, surgiu com intuito universalizar o acesso à Justiça sob a 

percepção necessário de se ter Defensorias Públicas em todas as comarcas do País. Isso pois, 

de acordo com o art. 98 do ADCT “o número de defensores públicos na unidade jurisdicional 

será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva 

população”. Complementa o §1º 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”. 

Ou seja, até o ano de 2022, todas as comarcas devem assegurar a presença de Defensoras 

Públicas em todas as unidades jurisdicionais, em número proporcional à efetiva demanda pelo 

serviço da Defensoria e à respectiva população. 

Além disso, a LC nº 80/2014 constitucionalizou no §4º do art. 134 da CRFB/88 os 

princípios institucionais da Defensoria Pública, quais sejam: a unidade, a indivisibilidade e a 

independência funcional. Nessa perspectiva, deduz-se que o referido artigo sofreu uma 

ampliação no seu conceito, comportando o desenvolvimento da instituição através das 

emendas constitucionais. Perceba,  

 

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. 
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito 
Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos 
Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso 
público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da 
inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 
institucionais.         (Renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e 
administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
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99, § 2º.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito 
Federal.           (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013) 
§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade 
e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 
93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.       (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 80, de 2014) 

 

Assim, diante da evolução do art. 134 da CRFB/1988, é possível perceber que a 

Defensoria Pública, enquanto instituição, se encaixa perfeitamente ao viés do Estado 

Democrático de Direito, sob a perspectiva constitucional. Justamente por isso, há certa 

preocupação em relação ao conhecimento e efetivação dos direitos fundamentais positivados 

na Carta Magna. Ora, o acesso à Justiça é um direito fundamental que deve ser assegurado – 

e, à vista disso, a “Defensoria Pública cumpre justamente o papel de efetivar o direito 

fundamental de acesso à Justiça daqueles indivíduos e grupos sociais que não dispõem 

recursos próprios para fazê-lo ou que se encontrem em condições especiais de 

vulnerabilidade”79, tendo em vista que “o direito de acesso à Justiça não é apenas necessário 

para viabilizar a tutela dos demais direitos, como imprescindível para uma organização justa e 

democrática”80.  

Neste ponto, nota-se a importância da Defensoria Pública na posição de garantidora 

do acesso à Justiça aos indivíduos em situação de vulnerabilidade. E, veja, em situação de 

vulnerabilidade em sentido amplo, pois embora o público da Defensoria esteja relacionado, 

“na absoluta maioria das vezes, à carência de recursos econômicos”81, não é restrito tão 

somente a isso – haja vista existir, conforme já explicado neste trabalho, outras circunstâncias 

de vulnerabilidade como, por exemplo, “a social, cultural, étnica, de gênero, deficiência, 

estado físico e mental, privação de liberdade, etc.”82. 

Conforme entendimento firmado a partir do EResp nº 1.192.577, em que se discutia 

(e foi confirmada) a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ações civis públicas, é 

possível perceber tal afirmação, pois resta claro que “a Defensoria Pública exerce suas 

atividades em favor dos necessitados jurídicos, não necessariamente de recursos 

econômicos”83.  

                                                           
79 FENSTERSEIFER, 2017, op. cit. p. 13.  
80 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 462-463.  
81 FENSTERSEIFER, 2017, op. cit. p. 03. 
82 BUENO, 2018, op. cit. p. 616. 
83 STJ. Defensoria pode ajuizar ação civil pública contra aumento abusivo de plano de saúde de idosos. 
Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2015/2015-10-26_07-
55_Defensoria-pode-ajuizar-acao-civil-publica-contra-aumento-abusivo-de-plano-de-saude-de-idosos.aspx. 
Acesso em: 07 de jun. de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc74.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
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Talvez, essa tendência econômica versus atuação da Defensoria Pública é 

amplamente reproduzida já que à luz dos casos concretos “a instituição tem como foco de 

atuação a população carente em termos socioeconômicos, encarando-se, inclusive, da 

transformação de tal realidade, no sentido de assegurar a tais pessoas condições mínimas de 

bem-estar”84. Com isso, surge a percepção de que a Defensoria Pública, “como expressão do 

paradigma jurídico social, venha no sentido de promover a primeira onda renovatória, 

assegurando o acesso dos pobres à Justiça”85 – embora seja muito além e saibamos disso, pois 

“suas funções institucionais são vinculadas à todas as ondas renovatórias, visando um acesso 

democrático e plural à ordem jurídica justa”86.  

A rogo,  

 
A escolha constitucional da Defensoria Pública como modelo publicista para a 
prestação da assistência jurídica, integral e gratuita, sem dúvida alguma, pode ser 
enquadrada na primeira onda renovatória. Contudo, há forte participação da 
Defensoria na implementação da segunda onda, tendo em vista o reconhecimento da 
legitimidade da instituição na propositura das ações coletivas, e também na terceira 
onda, considerando a adoção de meios alternativos de solução de conflito e busca 
intensa da efetividade das decisões judiciais87. 

 

Entretanto, devemos nos ater ao objeto principal deste trabalho, qual seja a primeira 

onda renovatória.  

Nessa gênese, a Defensoria Pública consiste em uma “metagarantia essencial; a 

porta de acesso à ordem jurídica justa”88. À luz do acesso à Justiça, é uma “instituição criada e 

vocacionada constitucionalmente para sua concretização”89 e, por isso, a sua importância 

dentro do Estado Democrático de Direito é tamanha. Seria demais entender que a Defensoria 

Pública é o pilar do acesso à Justiça? Penso que não. E, claro, trata-se de um órgão tão 

importante que, nas palavras do Defensor Público Geral Rodrigo Pacheco (2020)90, vem 

                                                           
84 FENSTERSEIFER, 2017, op. cit. p. 03. 
85 Ibid., p. 05. 
86 ALVES; GONZÁLES. 2019, op. cit. p. 179. 
87 VITAGLIANO, 2018, p. 181. 
88 GIUDICELLI, Gustavo Barbosa. Defensoria como metagarantia: transformando promessas constitucionais em 
efetividade. Disponível em: 
https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/25713/GUSTAVO_BARBOSA_GIUDICELLI.pdf. Acesso 
em: 09 de jun. de 2021.  
89 ZOUEIN. Luís Henrique Linhares. Defensoria Pública, cidadania e acesso à ordem jurídica justa. Acesso em: 
https://www.conjur.com.br/2019-ago-13/tribuna-defensoria-defensoria-publica-cidadania-acesso-ordem-juridica-
justa#_ftn9>. Acesso em: 09 de jun. de 2021. 
90 PACHECO, Rodrigo. Trecho impactante do voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI 4636 ao concluir que a 

Defensoria Pública cumpre o papel de “Ouvidoria da sociedade” e possui um compromisso indestrutível com a 
promoção dos direitos humanos. [s.l.]. 13 jun. 2020. Instagram: @pachecodefensor. Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CBX9e-WDWT5/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 30 ago. 2021. 

https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/25713/GUSTAVO_BARBOSA_GIUDICELLI.pdf
https://www.instagram.com/p/CBX9e-WDWT5/?utm_source=ig_web_copy_link
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cumprindo o papel de “Ouvidoria da Sociedade”. Complementar a isso, nota-se a vultosa 

relevância dessa instituição no voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI nº 463691,  

 

[...] a Defensoria Pública, agente de transformação social, tem por tarefa assistir 
aqueles que, de alguma forma, encontram barreiras para exercitar seus direitos. 
Naturalmente sua atribuição precípua é o resguardo dos interesses dos carentes 
vistos sob o prisma financeiro. Todavia, ressalto, não é a única. Ora, as 
desigualdades responsáveis pela intensa instabilidade social não são apenas de 
ordem econômica. A bem da verdade, examinando o projeto constitucional de 
resguardo dos direitos humanos, podemos dizer que a Defensoria Pública é 
verdadeiro ombudsman, que deve zelar pela concretização do estado democrático de 
direito, promoção dos direitos humanos e defesa dos necessitados, visto tal conceito 
da forma mais ampla possível, tudo com o objetivo de dissipar, tanto quanto 
possível, as desigualdades do Brasil, hoje quase perenes. 

 

Conforme demonstrada a sua relevância, pode-se dizer que a Defensoria Pública é 

um órgão imprescindível ao Estado Democrático de Direito e, claro, dotada de vocação 

constitucional para fins de promover a assistência jurídica integral e gratuita aos indivíduos 

em situação de vulnerabilidade. Possui, portanto, suma importância na medida em que erigida 

à categoria de função essencial à Justiça, tem por escopo principal efetivar o pleno acesso a 

essa – “servindo de fomento à efetivação da dignidade da pessoa humana e como meio eficaz 

de exercício de cidadania”92.  

 

3.2.1. Breve diferenciação entre a atuação da Defensoria Pública do Estado e da União 

 

Ao longo deste capítulo, a Defensoria Pública tem sido tratada em sentido lato sensu. 

Claramente, não foram feitas diferenciações básicas sobre cada uma delas. Todavia, torna-se 

necessário separá-las, à medida que a ênfase do presente trabalho terá como cerne o estudo 

aprofundado da Defensoria Pública Estadual, mais especificadamente a do Estado Rio de 

Janeiro (DPE/RJ) e, claro, pelo fato das matérias de competência e atuação serem 

notadamente diversas. Com base nisso, perceba,  

 

Outro aspecto relevante e que deve ser apontado é a competência distinta das 
Defensorias Estaduais e Federais. Embora pareça uma questão entendível, muitas 
pessoas – assistidas ou não, apresentam dificuldade para diferenciar as matérias 
compreendidas por estes órgãos. Sendo assim, a esfera Estadual destina-se aos casos 
que envolvem situações no âmbito Cível, Criminal, Família e Fazenda Pública, além 

                                                           
91 TELES, Jacinto. STF inicia julgamento de ADI que poderá dispensar defensor público de se filiar à OAB. 
[s.l.]. 12 jun. 2020. JTNwes. Disponível em: https://www.jtnews.com.br/noticias/stf-inicia-julgamento-de-adi-
que-podera-dispensar-defensor-publico-de-se-filiar-a-oab-4487.html. Acesso em: 12 jul. 2021. 
92 AMORIM, Ana Mônica Anselmo de. Acesso à justiça como direito fundamental & defensoria pública. 
Curitiba: Juruá Editora, 2017, p. 99.  

https://www.jtnews.com.br/noticias/stf-inicia-julgamento-de-adi-que-podera-dispensar-defensor-publico-de-se-filiar-a-oab-4487.html
https://www.jtnews.com.br/noticias/stf-inicia-julgamento-de-adi-que-podera-dispensar-defensor-publico-de-se-filiar-a-oab-4487.html
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da atuação dos núcleos especializados. Já a esfera Federal, destina-se aos casos que 
envolvem a Justiça Federal, Militar, Eleitoral, Criminal e, em tese, Trabalhista93. 

 

Noutro giro, ainda que as matérias de atuação de cada Defensoria (Estadual e 

Federal) sejam diferentes, há esforços mútuos para possibilitar a garantia de direitos e o 

acesso à Justiça por parte destas. Isso pois, costumeiramente, são realizados programas e 

serviços para fins de facilitar o contato com os indivíduos em situação de vulnerabilidade. 

Cumpre dizer que, eventualmente, esses projetos são realizados de forma conjunta. Cita-se 

como exemplo, a atuação da DPE/RJ em parceria com a DPU do Município de Volta 

Redonda/RJ.  

De acordo com o site institucional da DPE/RJ94, os atuais projetos da DPE/RJ que 

estão em vigor, quais sejam: (i) Defensoria em Ação; (ii) Grandes Eventos; (iii) Caravana de 

Direitos; (iv) Educação em Direitos; (v) Justiça Itinerante e (vi) Programa de DNA. Já no 

âmbito Federal, a DPU brilhantemente atua em um projeto itinerante denominado como “A 

Defensoria vai aonde o povo pobre está”. O objetivo precípuo destes é tornar possível a 

aproximação do órgão aos grupos em situação de vulnerabilidade – que, por vezes, se 

encontram em locais de difícil acesso.  

A atuação conjunta, anteriormente mencionada, ocorre a partir do projeto “A 

Defensoria vai aonde o povo pobre está”, em que por vezes, a Defensoria Pública Estadual 

está presente. Isso ocorre pois, através da atuação “itinerante” não é o indivíduo em situação 

de vulnerabilidade que vai até a sede da Defensoria e, claro, esta instituição que vai até ele. 

Assim, as eventuais pretensões e direitos são analisados pela Defensora e sua equipe com 

cautela para, posteriormente, ser apresentada uma para as controvérsias, seja pelo âmbito 

judicial ou extrajudicial. Todavia, algumas destas são de competência Estadual – surgindo, 

então, a parceria entre órgãos, à medida em que a DPU irá atuar naquilo que lhe couber, 

repassando para a DPE o que for de sua competência. Ou seja, o fato de um indivíduo 

apresentar uma situação-problema que não compete à DPU, não resulta na negativa do 

atendimento – pois a situação apenas será repassada, para a Defensoria Estadual, que irá 

atende-lo.  

                                                           
93 DIORIO, Letícia da Silva; MONTEIRO, Matheus Vidal Gomes. Acesso à justiça e assistência jurídica 

gratuita: a efetividade da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro no Município de Volta Redonda. 
Desafios e Perspectivas do Direito Processual Civil Contemporâneo/organização Getúlio Nascimento Braga 
Júnior et al.; prefácio Nilton Cesar Flores – Belo Horizonte: Editora Dialética, 2020. E-book: 1 MB.; EPUB. = 
(Coletânea; v. I), p. 318. Disponível em: < https://5a2bb9ad-352b-47a6-8d3a-
8d4b13b09664.filesusr.com/ugd/7f9306_e740841b71d04cf99025d5d7d4a4c691.pdf>. Acesso em: 09 de jun. de 
2021.  
94 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Programas e Serviços. Disponível em: < 

https://defensoria.rj.def.br/Cidadao/Programas-e-Servicos>. Acesso em: 09 de jun. de 2021. 
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Destarte, conforme será explicado de modo mais aprofundado no próximo capítulo, 

nota-se que os programas supracitados são resultados da educação em direitos – que também 

são um meio para garantir a assistência jurídica e, consequentemente, o acesso à Justiça. Posto 

que, “a assistência jurídica deve incluir, ainda, a educação em direitos, acesso à informação 

jurídica e outros serviços prestados aos cidadãos através de mecanismos alterativos de 

resolução de litígios”95.  

 

3.3. A SITUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NO BRASIL: UMA 
ANÁLISE PONDERATIVA COM BASE NOS DADOS ESTATÍSTICOS 
 

Ao longo deste capítulo, discutiu-se a importância da Carta Magna como plano de 

fundo para o desenvolvimento da Defensoria Pública – e, posteriormente, as emendas e leis 

complementares aperfeiçoaram essa formidável instituição. Notadamente, a Defensoria 

Pública é “o órgão garantidor maior da prestação de assistência, como veiculador da 

igualdade entre os indivíduos”96. Dada essa notória relevância, faz-se necessário apontar a 

realidade desta instituição no Brasil, com base em pesquisas direcionadas.  

 

3.3.1. Informações relevantes do IV Diagnóstico Defensoria Pública no Brasil (2015) 

 

O Diagnóstico Defensoria Pública no Brasil97 é uma pesquisa elaborada no âmbito 

do projeto “Fortalecimento do Acesso à Justiça no Brasil”, firmado entre o Ministério da 

Justiça, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e a Agência 

Brasileira de Cooperação. Além das noções de transparência, tem por objetivo apresentar 

resultados e progressos relacionados aos atendimentos realizados pela Defensoria. Ademais, 

ilustra informações sobre planejamento estratégico da carreira, infraestrutura e pessoal, 

universalização do acesso à Justiça e aponta alguns aspectos da instituição que precisam ser 

fortalecidos.  

A partir do recorte deste trabalho, os principais dados selecionados são relacionados 

com a gestão de pessoas, público-alvo, estrutura e atendimentos prestados. Inicialmente, de 

acordo com o Diagnóstico (2015), em média, cada uma das Defensorias Públicas Estaduais 

                                                           
95 ALVES; GONZÁLES. 2019, op. cit. p. 166. 
96 BONIFÁCIO, Silvana Cristina. Assistência Jurídica integral e gratuita. São Paulo: Método, 2003, p. 94.  
97 IV diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil/Organizadoras, Gabriella Vieira Oliveira Gonçalves, Lany 
Cristina Silva Brito, Yasmin von Glehn Santos Filgueira. -- Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de 
Reforma do Judiciário, 2015, p. 44-82. Disponível em: < https://www.anadep.org.br/wtksite/downloads/iv-
diagnostico-da-defensoria-publica-no-brasil.pdf>. Acesso em: 09 de jun. de 2021. 
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possuíam 227 Defensoras(es). Nota-se que, esse número variava entre 38 Defensoras(es) 

Públicas(os) no Estado do Rio Grande do Norte a 771 que compunha o quadro de 

Defensoras(es) no Estado do Rio de Janeiro. Com a análise realizada entre os anos de 2008 e 

2014, tal pesquisa considerou que as Defensorias Públicas Estaduais do Estado do Maranhão, 

Rondônia e Alagoas tiveram incremento considerável em seu quadro, com aumentos de 

230,2%, 146,2% e 140%, respectivamente. Por outro lado, os estados do Acre e Sergipe 

tiveram perdas em sua composição, com quedas de 5,4% e 1,1% no número de Defensoras(es) 

Públicas(os) 

À época da pesquisa, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo possuía 719 

Defensores Públicos para uma população alvo superior a 17 milhões de pessoas. Os Estados 

mais sensíveis eram Paraná e em Santa Catarina, nos quais cada Defensor correspondia a 65 e 

31 mil habitantes, respectivamente. Além desses dados, restou demonstrada certa deficiência 

das Defensorias Públicas Estaduais em termos de Recursos Humanos, a qual refere-se à 

disponibilidade de servidores que prestam apoio administrativo ao trabalho dos Defensores 

Públicos Estaduais. Isso porque, quase a metade das unidades (44,4%) não possuíam 

servidoras(es) para o desempenho de atividades administrativas e 62,5% não contam com 

quadro próprio de servidoras(es) de apoio.  

Noutra perspectiva, quanto a disponibilidade de estagiárias(os), 86,4% das 

Defensorias Públicas Estaduais contam com o apoio destas em suas unidades. A Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, conta com apoio de estagiárias(os) em 

97% das suas unidades. Quanto ao quadro de servidoras(es) para desempenho de atividades 

administrativas, 43,2% são exclusivos para essa função e 37,5% não são exclusivos, sendo 

apenas 19,3% das unidades que não contam com estas servidoras(es).  

Outro dado constatado e de suma relevância é que, somente 5 Defensorias Públicas 

Estaduais mantinham quadros de Defensoras(es) e servidoras(es) substitutas, em casos de 

ausências das profissionais efetivas(os), por motivos de férias, afastamentos, entre outros – o 

que representa somente 20,8% do total pesquisado. São eles: Estado da Bahia, Maranhão, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Sendo que, somente as Defensorias do 

Estado do Acre, Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e 

Tocantins celebram convênios ou acordos de colaboração para suprir as necessidades 

profissionais externas como, pareceres, laudos, perícias, entre outros. 

Percebe-se neste ponto a relação intrínseca com a efetividade do trabalho prestado 

pela Defensoria, pois a falta de Defensoras(es) para fins de substituição atribui uma 

sobrecarga ainda mais elevada para estas profissionais essenciais à Justiça, que já são 
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demandadas de forma excessiva. Consequentemente, os dados demonstraram que, 83,3% das 

Defensoras(es) Públicas(os) Estaduais consideram que o volume de tarefas acumuladas por 

elas é superior àquele que seria adequado para o bom desempenho de suas atividades. Acerca 

da visão da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 84,5% das Defensoras(es) 

Públicas(os) consideram o referido volume de trabalho excessivo ou muito excessivo sob sua 

responsabilidade. 

Acerca da estrutura, a pesquisa indicou que 88,7% dos Defensores do Estado contam 

com gabinete para trabalho, sendo 49% individual e 39,7% coletivo; a parcela dos que não 

têm gabinete para trabalho é de 11,3% das Defensoras(es) Públicas(os) dos Estados. Ao que 

tange a existência de espaço físico destinado com exclusividade para atendimento ao público, 

37,4% das Defensoras(es) Públicas(os) afirmaram não ter disponível esses espaços nas 

unidades em que atuam, indicando um cenário preocupante quanto à qualidade desses 

atendimentos.  

Para além disso, notou-se ainda a preocupação quanto à garantia de acessibilidade ao 

público, bem como disponibilidade e qualidade do local e material de trabalho como, por 

exemplo, telefone, computador, impressora, estrutura de rede de acesso à internet, sistema 

informatizado, material de expediente, serviço de limpeza, mobiliário e infraestrutura física. 

Os resultados da pesquisa sobre os itens supracitados foram considerados regulares, ruins ou 

inexistentes por mais de 40% dos entrevistados. A infraestrutura física e mobiliário das 

unidades das Defensorias Estaduais foram criticados (regular ou ruim), respectivamente, por 

62,6% e 56,5% dos Defensores Públicos. E, mais, os aspectos tecnológicos também 

apresentaram resultados consideravelmente negativos, pois identificou-se que em 16,4% das 

unidades o sistema informatizado foi considerado inexistente, 21,4% ruim ou 29,6% regular – 

isso considerando 67,4% dos entrevistados. Já a estrutura de rede e acesso à internet, 

considerada ruim ou regular por 57,2% das Defensoras(es) Públicas(os), sendo que em 2,9% 

está inexiste. A pesquisa demonstrou, em considerações gerais, a necessidade de investimento 

em infraestrutura e tecnologia das Defensorias Estaduais.  

Quanto aos atendimentos realizados, os dados coletados entre os anos de 2009 e 

2014 revelaram um aumento significativo no âmbito das Defensorias Estaduais – de 176%, 

passando de 3.762.606 em 2009, para 10.380.167 em 2014. O número de ações ajuizadas 

pelas Defensoras(es) Públicas(os) Estaduais cresceu 86% neste mesmo período. Cumpre 

mencionar que, os atendimentos e ações ajuizadas pelas Defensorias Estaduais foram mais 

elevados quando comparados aos das Defensorias da União, haja vista que os percentuais 

desta foram de 106% para atendimentos e 56% para ações ajuizadas ou respondidas. Sobre a 



50 
 

média de atendimento por Defensoras(es) Públicas(os) no Estado do Rio de Janeiro por ano, 

cita-se: em 2005 foram realizados 2.572 atendimentos, enquanto em 2006, 1.194; em 2007, 

5.916 e em 2008 e 2014 não foram apresentados os dados destes.  

Acerca do total de ações ajuizadas pelas Defensoras(es) Públicas(os) no Estado do 

Rio de Janeiro por ano, tem-se que em 2005 foram ajuizadas 151 ações; em 2006, 273; já em 

2007, 342, em 2008, 410, sendo que em 2008 esse número apresentou uma queda, sendo 

apenas de 148 ações ajuizadas.  

Prosseguindo, quanto a utilização de meios extrajudiciais para resolução de conflitos 

pelas Defensoras Estatuais, a visão destas apontam que quase a totalidade das entrevistadas 

(99%) entendem as formas extrajudiciais de resolução de conflitos como importantes ou 

muito importantes. 

Por fim, quanto aos meios de comunicação destinados a população, destaca-se o 

atendimento presencial, citado por 91% das Defensoras Públicas Estaduais. A segunda forma 

de comunicação mais disponibilizada é a Ouvidoria da Defensoria, com 63,9%. Todavia, 

outros meios também demonstram sua relevância como, por exemplo, o atendimento 

telefônico regular (53,7%) e gratuito (43,6%). Notou-se ainda que, a comunicação via internet 

tem um papel importante, sendo ofertada em 38,2% das Defensoras(es), no caso de Website 

ou Blogs, e por 34,3%, no caso de e-mail. No que concerne à adequação desses meios de 

comunicação, a maioria (66%) das Defensoras Públicas Estaduais julgam-nas como 

adequadas ou muito adequadas. Por outro lado, 1/3 das Defensoras consideram que os meios 

de comunicação sejam nada ou pouco adequados em relação à disponibilidade, ao acesso e à 

adequação ao público a que se destinam. 

 

3.3.2. Informações relevantes do II Mapa da Defensoria Pública no Brasil (2019/2020) 

 

O Mapa da Defensoria da Defensoria Pública no Brasil98 é uma publicação 

colaborativa das Defensorias Públicas-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, da 

Articulação Política da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 

(ANADEP), contando ainda com a parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA). Tal pesquisa se baseia na exposição de pré-questionamentos seguidos da 

                                                           
98 IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. II Mapa das Defensorias Públicas 

Estaduais e Distrital no Brasil 2019/2020. Brasília/Rio de Janeiro: Ministério da Economia, agosto de 2021. 
Disponível em: https://www.ipea.gov.br/atlasestado/arquivos/artigos/3210-mapa-relatorio-digital.pdf. Acesso em 
10 de jun. de 2021. 

https://www.ipea.gov.br/atlasestado/arquivos/artigos/3210-mapa-relatorio-digital.pdf
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apresentação de dados estatísticos a fim de traçar objetivos estratégicos para a instituição, 

bem como para o campo do acesso à Justiça no Brasil. Uma novidade interessante relacionada 

ao II Mapa (2019/2020) é o seu intuito de responder algumas responder questões que foram 

apontadas no I Mapa, no ano de 2013. Todavia, agora leva-se em consideração a LC nº 

80/2014, que como bem visto, possui propósito de garantir que o número de Defensoras 

Públicas nas unidades jurisdicionais sejam proporcionais à efetiva demanda do serviço 

prestado pela Defensoria Pública. 

Novamente, levando em consideração o recorte supracitado, tem-se o primeiro dado 

relevante: a quantidade de cargos existentes e providos por unidade da Federação. Em 2013, 

havia no país 5.054 cargos de Defensoras e Defensores Públicos providos e 8.489 cargos 

existentes. Já no ano de 2019, o país atingiu o total de 9.043 cargos existentes, entre os meses 

de abril e junho de 2019, os dados apontavam 6.027 cargos providos. Urge esclarecer que, 

posterior a essa data vários Estados realizaram novos concursos públicos e, por isso, é 

possível que o número dos cargos providos seja relativamente maior do que está relatado 

neste trabalho. Interessante ressaltar que, no Estado do Rio de Janeiro o número de cargos 

existentes é de 805, de cargos providos 771, totalizando o percentual de 95,8%.  

Ademais, o Estado com maior número de cargos existentes é o de Minas Gerais, que 

junto com São Paulo e Bahia integra o grupo dos três Estados com maior número de comarcas 

instaladas. Outrossim, os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os com maior número de 

cargos existentes depois de Minas Gerais. 

Sobre a presença das Defensoras e dos Defensores nas comarcas a pesquisa aponta 

que, em 2019/2020, considerando as 2.7625 comarcas que compreendiam todo o território 

nacional, as Defensorias Públicas Estatais e Distrital prestavam atendimento em cerca de 

1.162 comarcas, totalizando 42% – isto é, ao menos 1 Defensor (a) lotado (a). Acerca do 

atendimento prestado de forma itinerante ou por cumulação em mais de uma comarca, o 

percentual é de 8%. Em análise contínua, apenas 6 Estados contavam com Defensorias em 

todas as comarcas totalizando um percentual de presença de 100%, qual sejam: Rondônia, 

Acre, Roraima, Amapá, Tocantins e Rio de Janeiro, sendo que parte das (os) Defensoras (es) 

atuam em mais de uma comarca.  

Cumpre dizer que de acordo com a pesquisa, entre 2013 e 2019/2020, a presença das 

Defensorias Estaduais nas comarcas de todo país evoluiu consideravelmente, tanto em termos 

de número de comarcas atendidas, quanto em termos quantitativos de Defensoras (es) em 

atuação. Nesse sentido, o número de comarcas atendidas (por Defensoras (es) lotados, em 

acumulação ou itinerância passou de cerca de 750 para cerca de 1.162; já o número de 
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Defensoras (es) prestando atendimento nestas comarcas passou de cerca de 4.500 para 5.913, 

o que significou aumentos de cerca de 45% e 33%, respectivamente. No Estado do Rio de 

Janeiro, por exemplo, o número de comarcas em 2013 era de 81; já no ano de 2019/2020, 

eram 82. Sobre o número de comarcas atendidas, totalizou-se 75 (2013) e 82 (2019/2020). Por 

fim, o quantitativo de Defensoras (es) atuantes foi de 732 (2013) para 740 (2019/2020).  

Acerca do grau de cobertura populacional e déficit de Defensoras (es), a pesquisa 

aponta que na maioria das unidades da Federação a abrangência das Defensorias Estaduais 

estava aquém do ideal. Isso porque, considera-se recomendável 1 Defensor (a) para cada 10 

mil ou 15 mil habitantes às vistas do critério do rendimento. Sobre os indicadores dos anos de 

2019/2020, os dados demonstram a existência média de 0,37 Defensoras (es) para cada 10 mil 

habitantes; ao considerar os habitantes de baixa renda, o número médio é de 0,55 Defensoras 

(es) para cada 15 mil habitantes. Nota-se que, para atingir os limites máximo (1: 10 mil) e 

mínimo (1: 15 mil) de cobertura populacional faltavam – ou havia “escassez relativa” – de 

cerca de 9,9 mil e 4,7 mil Defensoras (es), respectivamente.  

Analisando tais dados por região, menciona-se os indicadores de cobertura versus 

déficit de Defensoras (es). Perceba,  

 

 
Fonte: II Mapa da Defensoria Pública no Brasil (2019/2020) 
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Fonte: II Mapa da Defensoria Pública no Brasil (2019/2020) 

 

 
Fonte: II Mapa da Defensoria Pública no Brasil (2019/2020) 

 

Ainda sobre os dados relacionados ao déficit de Defensoras (es), a pesquisa aponta 

que em 2019/2020, cerca de 1600 comarcas não contavam com atendimento por Defensoras 

(es), sendo que este número representava cerca de 58 milhões de pessoas. Notório mencionar 

que, 95% destas comarcas eram consideradas de pequeno porte – isto é, até 100 mil 

habitantes; e compreendiam uma população total de 46,7 milhões de pessoas. Ademais, 
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apenas 5% das comarcas não atendidas por Defensoras (es) eram de porte médio – entre 100 

mil e 500 mil habitantes – e compreendiam uma população total de 12,4 milhões de pessoas. 

Assim, é possível considerar que 80% da população não atendida por Defensoras (es) situava-

se em comarcas de pequeno porte, e 20% em comarcas de porte médio. Ao que tange as 

comarcas de grande porte – acima de 500 mil habitantes – é necessário esclarecer que todas 

contavam com atendimento prestado pelas Defensorias Públicas Estaduais.  

Noutro giro, para que as comarcas ainda não atendidas por este órgão atingissem o 

nível de 1 Defensor (a) para cada 15 mil habitantes de baixa renda, restou demonstrada a 

necessidade de cerca de 3.000 Defensoras (es) a mais no país. Ou seja, esta proporção era a 

dimensão do “déficit” nacional de Defensoras (es) nas comarcas supracitadas. Sobre as 

comarcas de pequeno porte, o déficit era de cerca de 2.400 Defensoras (es); já nas comarcas 

de porte médio, o déficit era de cerca 600 Defensoras (es).  

 
             Fonte: II Mapa da Defensoria Pública no Brasil (2019/2020) 
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                  Fonte: II Mapa da Defensoria Pública no Brasil (2019/2020) 

 

Sobre as comarcas atendidas por pelo 1 Defensor (a) lotado, menciona-se a 

existência de 900 comarcas que atendiam a 142 milhões de pessoas, ou cerca de 70% da 

população do país. Neste grupo, as comarcas de tamanho médio e grande representavam a 

maior parte da população – assim, quase metade da população deste grupo, isto é, 45%, estava 

em comarcas de grande porte, 35% estavam em comarcas de tamanho médio, e 20% em 

comarcas pequenas.  

Por fim, nota-se que no cômputo geral do país, o déficit de Defensoras (es) resultou 

cerca de 1.300 e estava concentrado nas comarcas de tamanho médio, que demandavam cerca 

de 860 Defensoras (es), seguido das comarcas de pequeno porte, com déficit de cerca de 450 

Defensoras (es). Já as comarcas de grande porte apresentavam, na contagem geral do país, um 

número maior de Defensoras (es) do que o necessário para atingir o patamar de 1 Defensor (a) 

para cada 15 mil habitantes de baixa renda. 
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  Fonte: II Mapa da Defensoria Pública no Brasil (2019/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Informações relevantes da Pesquisa Nacional da Defensoria Pública (2021) 

 

A Pesquisa Nacional da Defensoria Pública (2021)99 foi desenvolvida a partir da 

atuação conjunta de 3.134 Defensoras e Defensores Públicos e 2.588 Servidoras e Servidores 

da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Estados. Sua metodologia teve 

como base a coleta de informações em 7 dimensões distintas e inter-relacionadas: (i) 

levantamento real de informações administrativas sobre a Defensoria Pública; (ii) 

levantamento de dados estatísticos sobre os(as) Defensores(as) Públicos(as); (iii) 

levantamento de dados sobre os(as) Servidores(as) da Defensoria Pública; (iv) levantamento 

de dados geográficos sobre a atual distribuição territorial da Defensoria Pública; (v) 

levantamento de dados demográficos sobre os destinatários dos serviços jurídico-

                                                           
99 PESQUISA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (2021). Disponível em: 
<https://pesquisanacionaldefensoria.com.br/>. Acesso em: 12 de jun. de 2021.  
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assistenciais; (vi) atualização e consolidação das leis que regulam a Defensoria Pública em 

âmbito estadual e nacional; e (vii) pesquisa documental para a construção de análises 

históricas e comparativas.  

Trata-se de uma pesquisa que pretende proporcionar base empírica para orientar o 

planejamento de ações estratégicas a serem adotadas para o aprimoramento estrutural da 

Defensoria Pública e, consequentemente, para a melhoria dos serviços jurídico-assistenciais 

prestados à população.  

Nessa toada, sobre a análise nacional, o primeiro recorte (assim como os discutidos 

acima) será com base na análise quantitativa. A diferença trazida por este tópico (2.3.1) é que 

os dados apresentados são mais recentes quando comparados aos demais mencionados. 

Atualmente a Defensoria Pública possui 6.861 Defensoras (es) Públicas (os) em todo o país. 

Levado em consideração um panorama histórico, a pesquisa apresenta o gradativo aumento do 

número de membros da Defensoria Pública, tendo havido o crescimento de 115,1% em 

relação ao quantitativo indicado em 2003, quando a Defensoria Pública possuía apenas 3.190 

Defensores(as) Públicos(as). Nota-se,  

 

 
                                              

Fonte: Pesquisa Nacional da Defensoria Pública (2021) 
 
 

Em virtude do esforço institucional para garantir o acesso à Justiça para todos, outras 

73 comarcas são atendidas em caráter parcial ou excepcional pela Defensoria Pública, 

representado 2,8% do total. Além disso, atualmente 1.393 comarcas não são atendidas pela 

Defensoria Pública, representando 53,0% do total. Dentro desse quantitativo, em 278 

comarcas (10,6%) o atendimento jurídico-assistencial é prestado por advogados particulares, 
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por meio de convênio com a Defensoria Pública – o que viola o modelo previsto no art. 134 

da CRFB c/c art. 4º, §5º da LC nº 80/1994. 

No mais, as Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal possuem 

atualmente 6.121 órgãos de atuação em todo o país, sendo 2.018 órgãos de atuação no âmbito 

criminal (33,0%), 2.656 órgãos de atuação no âmbito não criminal (43,4%) e 1.447 órgãos de 

atuação conjunta no âmbito criminal e não criminal (23,6%). 

Tratando acerca da estimativa da população residente nos municípios brasileiros 

realizada pelo IBGE (2020), a pesquisa aponta que o Brasil possui 211.755.692 habitantes. 

Todavia, o IBGE não possui informações atualizadas sobre a porcentagem da população que 

ganha até 3 salários mínimos por município brasileiro. Justamente por isso, a Pesquisa 

Nacional da Defensoria Pública aplicou à estimativa da população 2020, a proporção de 

habitantes maiores de 10 anos de idade e que possuem renda familiar de até 3 salários 

mínimos encontrada no Censo Demográfico 2010. Com base nisso, a estimativa atual indica 

que o país possui 186.299.853 habitantes com renda familiar de até 3 salários mínimos, 

representando 88,0% da população total. 

A partir da análise demográfica e o quantitativo de Defensoras (es) Públicas (os), os 

dados demonstram que no âmbito das Defensorias Estaduais, o Brasil apresenta a razão de 1 

Defensor(a) Público(a) para cada 34.066 habitantes. Outrossim, levando em consideração a 

população em situação de vulnerabilidade econômica, a razão é de 1 Defensor(a) Público(a) 

para cada 29.971 habitantes com renda familiar de até 3 salários mínimos. Perceba,  

 

 

                                               Fonte: Pesquisa Nacional da Defensoria Pública (2021) 
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Por consequência, a partir da análise da adequação ao volume de trabalho, constatou-

se que 77,5% dos membros da Defensoria Pública consideram o volume de trabalho sob sua 

responsabilidade como excessivo ou muito excessivo. Para a DPE/RJ, os dados demonstram 

que 33,6% das Defensoras (es) Públicas (os) consideram o volume de trabalho muito 

excessivo; já 50,4% consideram excessivo e somente 15,7% consideram adequado.  

Outro ponto relevante é que as Defensorias Públicas contam, em sua maioria, com o 

quadro de apoio de servidores, residentes jurídicos e estagiários. Atualmente, este órgão 

possui 9.673 servidoras(es), sendo 4.008 servidoras(es) concursadas(os) e 5.665 

servidoras(os) extraquadros. Interessante mencionar que, a análise por unidade federativa 

revela que a DPE-RJ e a DPU possuem o maior quantitativo de servidoras(es), apresentando 

quadro de 1.375 e 1.225 profissionais, respectivamente. 

Ao que tange o quadro de residentes jurídicos, os quais são bacharéis em Direito, 

inscritos ou não no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, que se 

encontram regularmente integrados ao Programa de Residência Jurídica da Defensoria 

Pública, o quantitativo demonstra a totalidade de 585 residentes. Insta esclarecer que, somente 

as Defensorias Públicas dos Estados do Amazonas, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte e Santa Catarina possuem quadro de residentes. Inclusive, no Estado do Rio de Janeiro 

é onde se tem a maior concentração de residentes, perfazendo o número de 285.  

Com base nisso, é possível notar que apenas 17,9% das Defensorias Públicas 

possuem Programa de Residência Jurídica, sendo que as demais não possuem este programa, 

perfazendo o total de 82,1%.   

Sobre o quadro de estagiários, a Defensoria Pública possui atualmente 13.371 

estagiários(as); com exceção da DPE-AP e da DPE-MS, todas as demais Defensorias Públicas 

possuem programa de estágio forense, representando 92,9% do total. Analisando o gráfico, é 

possível notar que a DPU é a que possui maior quantidade de estagiários em seu quadro de 

apoio, com o total de 2.532. Prosseguindo a DPE/SP com 2.373 e a DPE/RJ com 2.003 

estagiários. Verifica-se ainda que, 92,9% das Defensorias possuem Programa de Estágio 

Forense, sendo que as demais não possuem este programa, perfazendo o total de 7,1%.  
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                                                       Fonte: Pesquisa Nacional da Defensoria Pública (2021) 

 

Prosseguindo com a análise, o resultado da avaliação das(os) Defensoras (es) 

Públicas (os) quanto à adequação de estrutura de pessoal foi consideravelmente ruim. Isso 

porque, 18% dos respondentes avaliam a estrutura de pessoal de apoio como adequada ou 

muito adequada para a realização das atividades institucionais desempenhadas pela 

Defensoria Pública. Assim sendo, a estrutura de pessoal de apoio é considerada pouco ou 

nada adequada por 81,8% das (os) Defensoras (es) Públicas (os).  

Quanto ao quantitativo de atendimentos realizados, a pesquisa demonstrou que a 

Defensoria Pública realizou 19.522.126 atendimentos em 2019, representando um aumento de 

450,3% em relação ao quantitativo de atendimentos registrados em 2003. Ato contínuo, no 

ano de 2019, a atuação institucional da Defensoria Pública gerou 2.630.157 processos 

judiciais; em 2020, por sua vez, foram instaurados 1.628.741 processos judiciais. Para além 

disso, foram registradas 8.475.925 manifestações processuais em 2018, 82.77.029 em 2019 e 

6.275.250 em 2020. Para o cômputo dos acordos extrajudiciais realizados, foram 

contabilizadas todas as resoluções consensuais de conflitos não submetidas à homologação 

judicial. Em 2019, a Defensoria Pública celebrou 216.943 acordos extrajudiciais, tendo 

havido um aumento de 162,5% em relação ao quantitativo registrado em 2006. 

Ademais, quando as ações coletivas, os dados demonstram a gradativa evolução da 

atuação coletiva da Defensoria Pública, tendo havido em crescimento de 81,9% entre os anos 
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2018 e 2020. Isso pois, entre os anos de 2018, 2019 e 2020, foram ajuizadas 1.274, 1.830 e 

2.317 ações coletivas respectivamente.  

No presente contexto, o atendimento através de meios remotos é de suma relevância. 

Todavia, ao que parece, a realidade das Defensorias Públicas parece não ter acompanhado 

essa realidade. Nota-se que, apenas 13 Defensorias Públicas possuem serviço de “Call 

Center” regularmente instalado, representando 46,4% do total. Ainda assim, embora o serviço 

ainda não tenha sido plenamente implementado, a Defensoria Pública registrou 3.341.049 

ligações recebidas via “Call Center” em 2020. 

Por fim, a Defensoria Pública conta ainda com a Ouvidoria-Geral. Trata-se de um 

órgão auxiliar, responsável pela promoção da qualidade dos serviços prestados à população 

(art. 105-A da LC nº 80/1994). Não obstante a determinação legal de implementação da 

Ouvidoria no âmbito das Defensorias Públicas dos Estados, atualmente apenas 50,0% das 

Defensorias Públicas do país possuem o órgão devidamente implementado na estrutura 

administrativa, são elas:  Acre, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 

Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo). Mesmo 

assim, em 2020 a Defensoria Pública registrou 69.375 atendimentos prestados pela Ouvidoria 

em todo o país.  

Em resumo,  

 

 
Fonte: Pesquisa Nacional da Defensoria Pública (2021) 
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4. A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UM ESTUDO 

APROFUNDADO 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO À LUZ DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

Inicia-se esse capítulo com uma notável reflexão abarcada na abertura do II Fórum 

Social Mundial (2002). Neste, o escritor José Saramago100 marcou o evento ao enviar um 

texto, o qual relatou um fato ocorrido em uma aldeia nos arredores de Florença. 

Resumidamente, explicou que nesta aldeia sempre que alguém falecia, o sino da igreja era 

posto a tocar. Todavia, no notório dia, o sino tocou demasiado melancólico e, até onde se 

sabia, ninguém havia falecido – o que aguçou a curiosidade dos camponeses, que foram até a 

da igreja verificar o ocorrido. Ao abrirem a porta, questionaram sobre onde se encontrava o 

sineiro, bem como sobre quem era o de cujus da vez. A resposta seguiu-se,  

 

“O sineiro não está aqui, eu é que toquei o sino”, foi a resposta do camponês. “Mas 
então não morreu ninguém?”, tornaram os vizinhos, e o camponês respondeu: 
“Ninguém que tivesse nome e figura de gente, toquei a finados pela Justiça porque a 
Justiça está morta”.  

 

Isso se deu, pois, à época o senhor do lugar se apropriava das terras dos camponeses, 

até que um, sentindo-se lesado, protestou por seus direitos. Porém, não alcançou êxito, haja 

vista que as autoridades locais nada fizeram. Justamente por isso, o camponês lesado 

protestou: declarou a morte da Justiça. A reflexão final trazida pelo mencionado autor, então, 

parte da ideia de que a Justiça continuou e contina a morrer todos os dias.  

É partindo desse pressuposto que se inicia as discussões do presente capítulo. Ora, a 

existência da Justiça como autoridade pública não é suficiente para sua plena realização – no 

fato supracitado, o camponês lesado conseguiu acessar à Justiça, mas ela mostrou-se 

indiferente quanto à sua reivindicação. Assim, você pode estar se questionando, mas qual a 

relação desse fato com a Defensoria Pública? Eis a resposta, “cada vez mais as pessoas têm 

menos direitos e quando os têm, cada vez menos conseguem efetivá-los”101 – e essa 

realidade se torna ainda mais dolorosa para aqueles que se encontram em situação de 

vulnerabilidade, como exposto nos capítulos anteriores. Por isso, não restam dúvidas de que a 

                                                           
100 SARAMAGO, José. A justiça, a democracia e os sinos. Disponível em: < https://diplomatique.org.br/a-
justica-a-democracia-e-os-sinos/>. Acesso em: 05 de jul. de 2021. 
101REIS, Gustavo Augusto Soares dos. A importância da defensoria pública em um estado democrático e social 
de direito. Revista do Curso de Direito da Faculdade de Humanidades e Direito, São Paulo: Editora Metodista, 
v. 6, n. 6, p. 36-59, 2009, p. 40.  
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Constituição Federal (1988) foi feliz ao conferir à uma instituição a incumbência de garantir o 

acesso à Justiça, qual seja a Defensoria Pública. E, claro, por se tratar de uma instituição de 

transformação social “não pode ser um órgão passivo, no sentido de aguardar que as pessoas 

batam às suas portas expondo os problemas. Deve ela, assim, atuar ativamente, até porque, já 

se disse, a atuação passiva assemelha-se à inércia, uma vez que as pessoas desconhecem seus 

direitos”102.  

Como já restou demonstrada a sua importância, torna-se necessário apresentar neste 

capítulo o recorte deste trabalho – até porque, seria, no mínimo, inviável discutir a fundo 

acerca de todas as Defensorias Públicas Estaduais no tempo existente para a construção e 

apresentação do presente trabalho. Nesse sentido, considerar-se-á aquela que possui maior 

peso político além de ser tida como uma das mais bem organizadas e mais antiga no país103: a 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE/RJ).  

Diante de um resumido contexto histórico104, urge mencionar que a DPE/RJ foi 

instalada em 1954, ano em que se teve a criação dos seis primeiros cargos (isolados) de 

Defensor Público, na estrutura de Procuradoria Geral da Justiça. No ano de 1962, foi editada a 

Lei nº 5.111, a qual atribuiu aos integrantes do Ministério Público o patrocínio gratuito, nos 

feitos cíveis e criminais, dos juridicamente “necessitados”. Após a promulgação da 

Constituição Estadual do ano de 1967, foi editado o Decreto-Lei nº 286, em maio de 1970, 

estruturando e organizando a assistência judiciária no antigo Estado do Rio de Janeiro. 

Menciona-se que, originalmente a carreira era composta por 51 cargos de 

Defensoras(es) Públicas(os) de 3ª entrância, 18 cargos de Defensoras(es) Públicas(os) de 2ª 

entrância e 16 cargos de Defensoras(es) Públicas(os) de 1ª entrância, com função de 

substituição (art. 4º, II, do DL nº 286/1970), além dos Defensores Públicos com função de 

Assessores, que atuavam junto à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 4º, I, do supracitado 

diploma). Assim, a defesa daqueles em situação de vulnerabilidade, considerados como 

“necessitados”, deixou de ser atribuição do Ministério Público e passou a ser incumbência dos 

integrantes da assistência judiciária – órgão com existência distinta à do MP, mas igualmente 

subordinado ao Procurador-Geral da Justiça. Tal modelo vigorou até a fusão dos Estados da 

Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975. 

                                                           
102 REIS, 2009, op. cit., p. 52-53. 
103 ALVES, 2005, op. cit. p. 379-380.  
104 PESQUISA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (2021). Disponível em: < 

https://pesquisanacionaldefensoria.com.br/pesquisa-nacional-2020/analise-por-unidade-federativa/defensoria-
publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/>. Acesso em: 05 de jul. de 2021.  
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A partir da unificação dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, em março de 

1975 (Lei Complementar nº 20/1974), os dois modelos autônomos de assistência aos 

juridicamente “necessitados” precisavam de urgente e impostergável homogeneização. Assim 

sendo, em 15 de março de 1975, foi editado o Decreto-Lei nº 11, organizando o Ministério 

Público e a assistência judiciária no novo Estado do Rio de Janeiro. Passados 2 anos, foi 

editada a Lei Complementar nº 06 em maio de 1977, dispondo sobre a organização da 

assistência Judiciária e estabelecendo o regime jurídico de seus membros. Nos dias atuais, a 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro continua a ser regulamentada pela LCE/RJ nº 

06/1977, com suas modificações posteriores. 

Relembrando o que foi visto ao longo do capítulo 1, o Brasil adota o modelo salaried 

staff model (ou modelo público) e, após apontamentos acerca da criação da DPE/RJ, 

menciona-se a sua estrutura pessoal composta por: (i) Defensoras(es) Públicas(os); (ii) 

Servidoras(es) incluindo concursadas(os) e extraquadros; (iii) Residentes Jurídicos; (iv) 

Estagiárias(os), incluindo contratados e voluntários, na forma da Lei nº 11.788/2008. 

Notadamente, a DPE/RJ possui atualmente105 em seu quadro 748 Defensoras(es) Públicas(os), 

representando 10,9% do quantitativo total de Defensoras(es) Públicas(os) do país. Sobre o 

quantitativo de comarcas existentes no Estado do Rio de Janeiro, atualmente são 82 

instaladas, sendo todas regularmente atendidas pela Defensoria Pública. Cumpre esclarecer 

que, a DPE/RJ é dividida em 12 regiões, contando ainda com 14 Núcleos especializados106.  

Complementar a estes dados que são se suma relevância para o presente trabalho, 

nota-se que de acordo com a estimativa da população residente nos municípios brasileiros 

realizada pelo IBGE (2020)107, o Estado do Rio de Janeiro possui 17.366.189 habitantes – 

assim, no âmbito da justiça estadual, o Estado do Rio de Janeiro apresenta a razão de 1 

Defensor(a) Público(a) para cada 23.217 habitantes. Sendo certo que, ante a ausência do 

Censo Demográfico 2020, o IBGE não possui informações atualizadas sobre a porcentagem 

da população que recebe até 3 salários mínimos por município brasileiro. Nessa toada, como 

já visto, a Pesquisa Nacional da Defensoria Pública aplicou à estimativa da população 2020, a 

proporção de habitantes maiores de 10 anos de idade e que possuem renda familiar de até 3 

                                                           
105 A apresentação deste quantitativo leva em consideração os dados extraídos da Pesquisa Nacional da 
Defensoria Pública (2020). Todavia, este pode ser alterado, a medida em que há um certame (XXVII) em curso 
(2021) para ingresso na carreira da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.  
106 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Estrutura. Disponível em: 
<https://defensoria.rj.def.br/Institucional/Estrutura>. Acesso em: 07 de jul. de 2021. 
107 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas da população 
residente no Brasil e unidades da Federação com data de referência em 1º de julho de 2020. Disponível em: < 

https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.pdf>. Acesso em: 07 
de jul. de 2021. 
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salários mínimos encontrada no Censo Demográfico 2010. Com isso, a pesquisa calculou a 

porcentagem da população que ganha até 3 salários mínimos por comarca no Estado do Rio 

de Janeiro (IBGE, 2020). 

Nesse sentido, a estimativa atual indica que o Estado do Rio de Janeiro possui 

14.593.387 habitantes com renda familiar de até 3 salários mínimos, representando 84,00% da 

população total. Portanto, considerando exclusivamente a população economicamente 

vulnerável com renda de até 3 salários mínimos, o Estado do Rio de Janeiro apresenta a razão 

de 1 Defensor(a) Público(a) para cada 19.510 habitantes. Todavia, como foi discutido nos 

capítulos anteriores, a atuação da Defensoria Pública não se restringe à população em situação 

de vulnerabilidade econômica, haja vista, pois, embora esteja relacionado “na absoluta 

maioria das vezes, à carência de recursos econômicos”108, leva em consideração outras 

circunstâncias de vulnerabilidade como, por exemplo, “a social, cultural, de gênero, entre 

outras”109. 

Sobre o perfil da pessoa assistida pela DPE/RJ, cita-se os artigos 2º a 5º da 

Deliberação CS/DPGE nº 124/2017110, em que se torna possível identificar o perfil desta, 

seja ela pessoa física ou jurídica. Perceba,  

 

Art. 2° - A Defensoria Pública prestará o serviço de assistência jurídica integral e 
gratuita em todos os graus, judicial e extrajudicial, incumbindo-lhe a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a mais ampla defesa dos direitos 
fundamentais individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, 
sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de sanar a situação de risco, 
propiciando a adequada e efetiva tutela das pessoas em situação de vulnerabilidade, 
destacando-se: 
I - Crianças e adolescentes; 
II - Idosos; 
III - Pessoas com deficiência; 
IV - Mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar; 
V - Consumidores superendividados; 
VI - Pessoas vítimas de discriminação por motivo de etnia, cor, gênero, origem, 
raça, religião ou orientação sexual; 
VII - pessoas privadas de liberdade em razão de prisão ou internação. 
VIII- vítimas de graves violações de direitos humanos 
 
Art. 3° - O serviço de assistência jurídica integral e gratuita também deverá ser 
prestado aos hipossuficientes, assim consideradas as pessoas que não tenham 
condições econômicas de contratar advogado e de pagar as custas judiciais, a taxa 
judiciária, os emolumentos ou outras despesas, sem prejuízo do sustento próprio ou 
de sua família. 
 

                                                           
108 FENSTERSEIFER, 2017, op. cit. p. 03. 
109 BUENO, 2018, op. cit. p. 616. 
110 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Deliberação CS/DPGE nº 124 de 20 de 

dezembro de 2017. Disponível em: < https://defensoria.rj.def.br/legislacao/detalhes/5485-DELIBERACAO-CS-
DPGE-N%C2%BA-124-DE-20-DE-DEZEMBRO-DE-2017>. Acesso em: 13 de jul. de 2021. 
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Art. 4° - Presume-se absolutamente a hipossuficiência econômica da pessoa natural 
quando, cumulativamente: 
I - A renda mensal líquida individual for de até 3 (três) salários mínimos ou a renda 
mensal líquida familiar for de até 5 (cinco) salários mínimos; 
II - Não seja proprietária, possuidora ou titular de direito sobre bens móveis, de 
valor superior a 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvados os instrumentos de 
trabalho; 
III - não seja proprietária, possuidora ou titular de direito sobre aplicações 
financeiras ou investimentos de valor superior a 15 (quinze) salários mínimos; 
IV- Não seja proprietária, possuidora ou titular de direito sobre mais de 1(um) bem 
imóvel, resguardado sempre o bem de família; 
V - Não possua participação societária em pessoa jurídica de porte incompatível 
com a alegada hipossuficiência. 
(...) 
 
Art. 5° - Em se tratando de pessoa jurídica: 
 
I - Com fins lucrativos, deverão ser demonstrados, cumulativamente:  
a) o enquadramento como sociedade microempresária optante do Simples Nacional, 
na forma do artigo 3°, inciso I, e demais disposições da Lei Complementar n° 
123/2006; 
b) que a pessoa jurídica não remunera sócio, administrador, empregado ou prestador 
de serviço em quantia superior a 3 (três) salários mínimos, se individual, ou 5 
(cinco) salários mínimos, se familiar; 
c) o patrimônio social composto de apenas 1 (um) bem imóvel e, quando composto 
de bens móveis, que o valor não excede a 40 (quarenta) salários mínimos, e, 
havendo aplicações financeiras ou investimentos, que estes não excedem o valor de 
15 (quinze) salários mínimos. 
II - Sem fins lucrativos, deverá ser demonstrado que o objeto destina-se à defesa ou 
promoção de interesses dos hipossuficientes econômicos ou pessoas em situação de 
vulnerabilidade, ou tem relevante interesse social, bem como o risco de prejuízo 
para consecução do objeto social. 
(...) 

 

E, novamente reforçando o que foi mencionado logo acima, embora o critério da 

renda seja de suma relevância e tratado pela Deliberação supracitada, os serviços jurídico-

assistenciais prestados pela Defensoria Pública também não se restringem aos 

economicamente vulneráveis com renda mensal de até 3 salários mínimos. Ora, pois, 

culminado com a explicação acima e, de acordo com a Seção 2ª que dispõe acerca dos 

beneficiários das Regras de Brasília sobre acesso à justiça das pessoas em condições de 

vulnerabilidade, a dificuldade ao acesso à Justiça pode derivar de várias espécies de 

vulnerabilidade, cita-se “a idade, a incapacidade, a pertença a comunidades indígenas ou a 

minorias, a vitimização, a migração e o deslocamento interno, a pobreza, o gênero e a 

privação de liberdade”111.  

                                                           
111 ANADEP. Regras de Brasília sobre acesso à Justiça das pessoas em condição de vulnerabilidade. Disponível 
em: <https://www.anadep.org.br/wtksite/100-Regras-de-Brasilia-versao-reduzida.pdf>. Acesso em: 13 de jul. de 
2021. 
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Todavia, às vistas da então discutida Pesquisa Nacional da Defensoria Pública112, 

nota-se que,  

 

Embora a vulnerabilidade econômica e a consequente fragilidade existencial 
provocada pela pobreza continuem a ser o maior obstáculo para o acesso à ordem 
jurídica justa, existem muitas outras espécies de vulnerabilidade que precisam ser 
contornadas por meio da assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria 
Pública. Por isso, diante da amplitude da atuação funcional da DPE-RJ, a análise da 
razão entre população e Defensores(as) Públicos(as) deve levar em consideração não 
apenas a população com renda familiar de até 3 salários mínimos, mas também a 
população total do estado. 

 

Assim sendo, a referida pesquisa concluiu que considerando a distribuição geográfica 

e a densidade demográfica das comarcas atendidas pela Defensoria Pública, 17.366.189 

habitantes do Estado do Rio de Janeiro possuem potencial acesso aos serviços jurídico-

assistenciais oferecidos pela DPE-RJ, representando 100% da população total. Já que, levando 

em consideração exclusivamente a população economicamente vulnerável, 14.593.387 

habitantes com renda familiar de até 3 salários mínimos possuem potencial acesso à 

Defensoria Pública. Com apreço, trata-se de um dado consideravelmente bom, pois a DPE/RJ 

é um exemplo para as Defensorias de outros Estados.  

Ademais, a DPE/RJ possui atualmente 1.375 servidoras(es), sendo 689 servidoras(es) 

concursadas(os) e 686 servidoras(es) extraquadros. Como já visto, quanto ao quadro de 

residentes jurídicos, é o Estado que possui a maior concentração de residentes, perfazendo o 

número de 285. Acerca do quadro de estagiarias(os), atualmente o órgão possui ao todo 2.003. 

Em suma, pode-se perceber que atualmente essa instituição conta com 4.411 pessoas que 

lutam diariamente para diminuir os obstáculos do acesso à Justiça que alcançam aqueles em 

situação de vulnerabilidade, prestando 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, nos moldes dos artigos 5°, inciso LXXIV e 134 da CRFB/1988.  

 

4.2. A ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID-19: 
TRAÇANDO PARALELOS COM A SEXTA ONDA RENOVATÓRIA 

 

Não é novidade para ninguém o triste contexto que (ainda) estamos vivenciando 

desde o início do ano de 2020, quando o mundo foi surpreendido com a situação devastadora 

em razão da pandemia da COVID-19 – doença causada por uma nova espécie de coronavírus, 

                                                           
112 PESQUISA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (2021). Disponível em: < 

https://pesquisanacionaldefensoria.com.br/>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.  



69 
 

denominado SARS-CoV-2. Relembrando um pouco, após a divulgação dos números 

alarmantes de pessoas contaminadas, bem como falecimentos em decorrência do vírus, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS)113 declarou o estado de pandemia. Ora, pois, nesse 

período já restava claro que a COVID-19 tinha potencial para atingir a população mundial de 

forma simultânea, não se limitando apenas a um país ou continente, resultando em casos de 

contaminação e falecimento, cujos números são consideravelmente altos.  

Com base nessa lamentável realidade, os países precisaram adotar medidas de 

prevenção urgentes para conter a disseminação do vírus e uma delas, talvez a mais importante 

de todas, alterou significativamente as relações interpessoais: o isolamento social. Isso 

porque, uma das formas de transmissão do vírus é a partir do contato e, por isso, a diminuição 

de contatos pessoais e de aglomerações são recomendações de suma relevância.  

Assim, diante da repercussão mundial, diversos Estados e Municípios discutiram a 

situação de emergência e elaboraram Decretos acerca das medidas temporárias de prevenção 

ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente da COVID-19, seguindo, inclusive, 

as recomendações da OMS. Na maioria destes, o isolamento social restou configurado – e, 

claro, essas medidas refletiram diretamente no setor privado e público, como por exemplo, a 

DPE/RJ. Menciona-se que, neste período o Poder Judiciário114 também apresentou Atos 

normativos e Resoluções para tratar sobre o regime de Plantão Extraordinário, uniformizando 

o funcionamento dos serviços, com objetivo de prevenir a transmissão do vírus e, ainda assim, 

garantir o acesso à Justiça.  

Ato contínuo, com as diversas discussões relacionadas ao vírus e a atuação do 

Estado, é certo que “a atuação da DPE/RJ seria questionada – em razão da natureza da 

instituição, tendo em vista a quantidade elevada de atendimentos diários e a consequente 

superlotação das unidades, bem como as demais atribuições do órgão que podem figurar o 

risco à saúde neste momento temeroso”115. 

                                                           
113 UNA-SUS. Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo Coronavírus. Disponível em: 
<https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus>. Acesso 
em: 17 de jul. de 2021. 
114 Na época, o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Claudio 
de Mello Tavares, e o ex-corregedor-geral da Justiça, desembargador Bernardo Garcez, assinaram o Ato 
Normativo Conjunto 05/2020, disciplinando o Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU), 
devido ao agravamento da pandemia COVID-19 e às medidas de prevenção tomadas pelo Governo do Estado 
contra o vírus. Por fim, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apresentou a Resolução nº 313/2020, 
estabelecendo no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para os fins mencionados no 
texto.  
115 DIORIO, Letícia da Silva; MONTEIRO, Matheus Vidal Gomes. Acesso à justiça e assistência jurídica 

gratuita: a efetividade da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro no Município de Volta Redonda. 
Desafios e Perspectivas do Direito Processual Civil Contemporâneo/organização Getúlio Nascimento Braga 
Júnior et al.; prefácio Nilton Cesar Flores – Belo Horizonte: Editora Dialética, 2020. E-book: 1 MB.; EPUB. = 
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Sendo assim, a posição adotada pelo Defensor Público-Geral do Estado Rodrigo 

Baptista Pacheco foi publicizada no dia 12 de março de 2020, a partir da Resolução DPGERJ 

nº 1042/2020, criando por 30 dias (com possibilidade de prorrogação), um regramento 

especial para o trabalho da DPE/RJ. Nesta resolução, foi prevista diversas restrições como, 

por exemplo, suspensão do atendimento presencial nas unidades, nas unidades prisionais, 

unidades de saúde penitenciária, unidades de cumprimento de medidas socioeducativas e de 

acolhimento, adoção de regime especial de trabalho, cancelamentos de eventos, adoção de 

teletrabalho e regime especial de trabalho, entre outras disposições, ressalvando, a priori, os 

casos urgentes e com risco de perecimento do direito.  

Nesse contexto, a partir da suspensão do atendimento presencial e a consequente 

substituição deste modelo pelo atendimento remoto (on-line), denota-se a sexta onda 

renovatória. Conforme exposto no capítulo nº 1, a sexta onda foi proposta pelo Global Access 

to Justice Project com objetivo de promover o uso de novas tecnologias para aperfeiçoar o 

acesso à Justiça. Entretanto, o que se pretende ao longo deste capítulo é, analisar, se a relação 

desta onda junto a primeira resulta em benesses e facilidades às pessoas em situação de 

vulnerabilidade ou traduz um novo obstáculo ao acesso à Justiça, criando mais um grupo 

vulnerável: os excluídos digitais116.  

 

4.2.1. A atuação da instituição em tempos de pandemia pela COVID-19: análise 

estatística 

 

Em ato louvável, a DPE/RJ não poupou esforços para criar métodos alternativos ao 

modelo presencial e, consequentemente, continuar alcançando e prestando serviço jurídico-

assistencial para o seu público-alvo: a população em situação de vulnerabilidade. Já em 20 

março de 2020, à frente de diversos outros órgãos, a DPE/RJ criou 110 Polos de Atendimento 

Remotos (PARs)117 para suprir o fechamento do serviço presencial. Isso porque, até primeira 

                                                                                                                                                                                     

(Coletânea; v. I), p. 327. Disponível em: < https://5a2bb9ad-352b-47a6-8d3a-
8d4b13b09664.filesusr.com/ugd/7f9306_e740841b71d04cf99025d5d7d4a4c691.pdf>. Acesso em: 17 de jul. de 
2021.  
116 TARTUCE, Fernanda. Vulnerabilidade processual no Novo CPC. Coleção Repercussões do Novo CPC – v.5 
– Defensoria Pública. Fredie Didier Jr; José Augusto Garcia de Sousa. (Org.). 1 ed. Salvador: Juspodvum, v. 1, 
p. 283-311, 2016. Disponível em: <http://www.fernandatartuce.com.br/wp-
content/uploads/2016/01/Vulnerabilidade-no-NCPC.pdf>. Acesso em: 17 de jul. de 2021.  
117  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DPRJ cria 110 polos de atendimento 

remoto e fecha serviço presencial. Disponível em: < https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10089-
DPRJ-cria-109-polos-de-atendimento-remoto-e-fecha-servico-presencial>. Acesso em: 17 de jul. de 2021.  
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ordem, o atendimento presencial estava restrito a casos urgentes118, sendo que posteriormente, 

com o avanço da pandemia, restou impossível mantê-lo.  Ainda de acordo com o site 

institucional, este órgão passou a funcionar exclusivamente em regime de atendimento a 

distância, recebendo, através do celular, WhatsApp e e-mail as demandas de urgência. Urge 

mencionar que, o atendimento nestes polos foi designado em dias úteis, das 11h às 18h, sendo 

que apenas em casos extremamente excepcionais as Defensoras(os) e Servidoras(es) estariam 

autorizados para se deslocar até alguma unidade da DPE/RJ. Na maioria das regiões, foram 

disponibilizados e-mails, número dos telefones institucionais e a indicação da(o) profissional 

responsável.  

Após 2 meses, a DPE/RJ ampliou o atendimento remoto para além dos casos de 

urgência119. Dessa forma, os 110 polos remotos criados para atender a população em situação 

de vulnerabilidade passou a estar à disposição para prestar orientações e atuar em casos 

diversos. Nesta época, foi reforçado que os canais de atendimento como a Ouvidoria e a 

Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC) também estavam em pleno funcionamento 

através do telefone (a ligação é gratuita) e pelo formulário on-line. Resumidamente,  

 

Atendimento ouvidoria120: 

 

Telefone 0800 282 2279 

Formulário https://defensoria.rj.def.br/Cidadao/CRC 

Horário 9h às 16h em dias úteis 

 

De acordo com o site institucional da DPE/RJ, o atendimento presencial da 

Ouvidoria é somente às quintas-feiras. Todavia, este tipo de atendimento está suspenso, salvo 

para as pessoas consideradas “excluídas” digitais com demandas urgentes, quais sejam: casos 

de saúde com risco de morte ou sequela irreversível; autorização de viagem para adolescentes; 

busca e apreensão de adolescentes; alvará para sepultamento; violência doméstica e prisão em 

flagrante. Nestes casos, o atendimento se dá na forma de plantão, todas as tardes, das 14h às 

17h, em dias úteis, na sala da Ouvidoria. 

                                                           
118 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Defensoria restringe atendimento aos 

casos urgentes. Disponível em: < https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10071-Defensoria-Publica-
restringe-atendimento-presencial-a-casos-urgentes>. Acesso em: 17 de jul. de 2021. 
119 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DPRJ amplia atendimento remoto para 

além dos casos de urgência. Disponível em: < https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10234-DPRJ-amplia-
atendimento-remoto-para-alem-dos-casos-de-urgencia>. Acesso em: 17 de jul. de 2021. 
120 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Ouvidoria. Disponível em: < 

https://defensoria.rj.def.br/Institucional/Ouvidoria>. Acesso em: 17 de jul. de 2021. 
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Atendimento CRC121:  

 

Telefone 129 (somente para assistidas/os) 

Formulário https://defensoria.rj.def.br/Cidadao/conteudo.php?id=1764 

Horário Das 09h às 18h (exceto pontos facultativos) 

 

Novamente, o site institucional ressalta que, para casos com medidas de urgência o 

atendimento será das 09h às 18h, inclusive em feriados, pontos facultativos e recesso forense 

por meio, exclusivo, do telefone 129. 

Prosseguindo a discussão do tema em apreço, em 23 de março de 2020, a DPE/RJ 

disponibilizou o registro do primeiro dia de atendimento remoto. De acordo com a notícia 

disponibilizada no site institucional122, neste primeiro dia a instituição realizou 620 

atendimentos por meio WhatsApp, celular e e-mail – sendo que as matérias mais procuradas 

foram: Criminal, Cível, Saúde Pública, Família e Violência Doméstica, totalizando 206, 117, 

117, 86, 06 atendimentos remotos, respectivamente. Assim, no universo desta pesquisa, a 

DPE/RJ informou que foram realizados ao todo 570 atendimentos remotos e outros 50 para 

casos de custódia, totalizando 620. Esclareceu ainda que, à época da disponibilização destes 

dados, não houve interposição de recursos. Segue o gráfico destes dados,  

 

                                                           
121 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRC. Disponível em: < 

https://defensoria.rj.def.br/Cidadao/CRC>. Acesso em: 17 de jul. de 2021. 
122 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DPRJ registra 620 atendimentos no 

primeiro dia de atendimento remoto. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10102-
DPRJ-registra-620-atendimentos-no-primeiro-dia-de-atendimento-remoto>. Acesso em: 20 de jul. de 2021.  
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   Fonte: Site institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (2020) 

 
    Fonte: Site institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (2020) 

 

Nesse mesmo período, a DPE/RJ publicizou os dados do atendimento remoto do 

plantão noturno da Capital123, que resultou 86 atendimentos no horário das 18h às 11h, sendo 

que do total de demandas que chegaram à instituição, por meio do WhatsApp e e-mail, 59 

foram pedidos de orientações. Outros 07 visavam à obtenção de gratuidade para 

sepultamento, e 05 a internação hospitalar na rede pública.  

                                                           
123 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DPRJ realiza 86 atendimentos remotos no 

plantão noturno. Disponível em: < https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10114-DPRJ-realiza-86-
atendimentos-remotos-no-plantao-noturno>. Acesso em: 20 de jul. de 2021. 
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A todo o momento, a instituição se mostrou preocupada com a transparência, sempre 

entregando à população notícias e informações sobre os atendimentos prestados. Nota-se um 

crescimento relativamente considerável na quantidade de atendimentos entre os dias 25 e 30 

de março de 2020. Isso porque, de acordo com os dados institucionais, no dia 25 de março de 

2020 foram realizados 840 atendimentos nos polos remotos. Embora o balanço destes não 

tenham sido apresentados corretamente, pois o link não funciona (https://bit.ly/2xnAaR2), a 

DPE/RJ esclareceu na publicação da notícia que a maior procura foi no Núcleo do Sistema 

Penitenciário contando com 187 atendimentos e nos PARs de Nova Friburgo e Queimados, 

totalizando 87 e 39 atendimentos remotos, respectivamente. Consta ainda que muitos 

procuraram a DPE/RJ apenas para obter informações sobre as audiências de seus processos e 

reagendamentos. Todavia, os dados carecem de maiores aprofundamentos como, por 

exemplo, gráficos, divisão por regiões etc. 

Já no dia 26 de março de 2020, a DPE/RJ informou que prestou 856 atendimentos 

nos PARs124. Destes, a maior procura foi nos Núcleos Especializados, totalizando 217 

atendimentos. Nos demais atendimentos, dar-se ênfase as matérias de Direito Cível, Família, 

Criminal, Saúde Pública, Execução Penal, Fazenda Pública, Violência Doméstica e Infância, 

contando com 167; 137; 116; 102; 94; 49; 25 e 16, atendimentos remotos, respectivamente. 

Segue o gráfico destes dados, 

 

 
      Fonte: Site institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (2020) 

                                                           
124 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DPRJ atende 856 pessoas no terceiro dia 

dos polos remotos. Disponível em: < https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10123-DPRJ-atende-856-
pessoas-no-terceiro-dia-dos-polos-remotos>. Acesso em: 20 de jul. de 2021. 
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No dia 27 de março de 2020, a instituição informou que a procura por atendimento 

nos PARs dobrou, atingindo o total de 1.102 atendimentos prestados. De acordo com o 

balanço dos dados, os núcleos especializados foram, novamente, os mais procurados, com 317 

atendimentos realizados. Na sequência, estão os PARs da 12ª Região e da 1ª Região, que 

contaram com 131 e 128 atendimentos, respectivamente. Seguidos das matérias mais 

procuradas, cita-se, Execução Penal, Saúde Pública, Cível, Família, Criminal, Fazenda 

Pública, Violência Doméstica e Infância, contando com 301; 170; 151; 146; 141; 132; 22 e 17 

atendimentos remotos, respectivamente. Segue o gráfico destes dados, 

 

 
       Fonte: Site institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (2020) 

 

No dia 30 de março de 2020, a DPE/RJ novamente atualizou o seu site institucional, 

trazendo a excelente notícia que tão logo na primeira semana de atendimento remoto, já havia 

realizado mais de 4,5 mil atendimentos125. Novamente, embora o balanço destes não tenham 

sido apresentados corretamente, pois o link não funciona (https://bit.ly/3auhSMH), a 

instituição esclareceu na publicação que, repetidamente, a maior procura foi nos núcleos 

especializados, contando com 366 atendimentos, prosseguindo dos PARs da 11ª Região e da 

1ª Região, que contaram com 127 e 114 atendimentos, respectivamente. Seguidos das 

matérias mais procuradas, cita-se Execução Penal, Criminal, Família, Saúde Pública, Cível, 

                                                           
125 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Defensoria Pública realiza mais de 4,5 mil 

atendimentos remotos. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10134-Defensoria-
Publica-realiza-mais-de-4-5-mil-atendimentos-remotos>. Acesso em: 20 de jul. de 2021. 
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Infância, Fazenda Pública e Violência Doméstica, contando com 273; 226; 161; 148; 133; 58; 

36 e 23 atendimentos remotos, respectivamente. Todavia, os dados carecem de maiores 

aprofundamentos como, por exemplo, gráficos, divisão por regiões etc.  

Ao que parece, os atendimentos remotos prestados pela DPE/RJ só aumentavam. 

Nota-se que, no dia 31 de março de 2021, a instituição registrou 1.643 atendimentos126. Nesta 

data, os polos remotos contabilizam 6.158 atendimentos desde a implementação que ocorrerá 

em 23 de março de 2021. Cumpre mencionar que, de acordo com o balanço realizado pela 

instituição, novamente os núcleos especializados registram a maior quantidade de demandas, 

totalizando 618 atendimentos remotos. Na sequência, destacou-se os PARs da 11ª e 1ª 

Regiões contando com 133 e 123 atendimentos realizados, respectivamente. Seguidos das 

matérias mais procuradas, cita-se Execução Penal, Criminal, Família, Saúde Pública, Cível, 

Fazenda Pública, Infância e Violência Doméstica, contando com 473; 312; 246; 205; 175; 

109; 48 e 42 atendimentos remotos, respectivamente. Segue o gráfico destes dados, 

 

 
       Fonte: Site institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (2020) 

 

No dia 06 de abril de 2020, a instituição informou que entre os dias 30 de março e 3 

de abril de 2020, os PARs realizaram 7,5 mil atendimentos remotos127. Uma consideração 

                                                           
126 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Defensoria registra 1.643 atendimentos 

remotos nesta segunda (30). Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10137-
Defensoria-registra-1-643-atendimentos-remotos-nesta-segunda-30->. Acesso em: 20 de jul. de 2021. 
127 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Polos remotos realizaram 7,5 mil 

atendimentos na semana passada. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10159-
Polos-remotos-realizaram-7-5-mil-atendimentos-na-semana-passada>. Acesso em: 20 de jul. de 2021. 
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relevante é que a partir desta publicação, a DPE/RJ não disponibilizou o link direto para a 

íntegra do balanço, em formato PDF, que comportava gráficos com dados estatísticos, tabelas 

com atendimentos por região, bem como comentários relevantes sobre determinadas cidades 

das 12 regiões. Todavia, ainda assim, no corpo da matéria restou evidente algumas 

informações como as áreas e órgãos mais procurados. Assim sendo, neste período, as matérias 

mais procuradas foram Execução Penal, Criminal, Família, Saúde Pública, Fazenda Pública, 

Infância e Violência Doméstica, contando com 1.512; 1.353; 1.260; 1.139; 1.022; 602; 231 e 

210 atendimentos remotos, respectivamente. Ademais, os órgãos mais procurados no período 

foram os núcleos especializados, com 1.903 atendimentos realizados. Na sequência, 

destacaram-se os PARs da 12ª e 11ª Regiões, com 819 e 611 atendimentos realizados, 

respectivamente. 

O quantitativo de atendimentos remotos realizados continuou crescendo no ano de 

2020. Nota-se que, na segunda semana de abril de 2020, a DPE/RJ registrou 5.141 

atendimentos128. Novamente, as matérias mais procuradas foram as de Saúde Pública, 

Criminal, Família, Execução Penal, Cível, Fazenda Pública, Violência Doméstica e Infância, 

contando com 948; 924; 924; 662; 656; 415; 179 e 151 atendimentos remotos, 

respectivamente.  

Tão logo em um mês atingiu o quantitativo de 26.533  atendimentos à distância, de 

acordo com a matéria disponibilizada no site institucional no dia 24 de abril de 2020129. Após 

4 dias, a instituição já havia alcançado a marca de 30,7 mil atendimentos remotos130 e, 

notadamente, as matérias mais procuradas permaneceram sendo a de Família, Saúde Pública, 

Criminal, Família, Execução Penal, Cível, Fazenda Pública, Violência Doméstica. Nesse 

período, a DPE/RJ registrou, ainda, 208 atendimentos classificados como “outros não 

jurídicos”.  

Após isso, a DPE/RJ passou a disponibilizar os quantitativos gerais e, 

surpreendentemente, no dia 19 de maio de 2020 havia realizado 69 mil atendimentos 

                                                           
128 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DPRJ realiza mais de 5 mil atendimentos 

remotos na última semana. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10173-DPRJ-
realiza-mais-de-5-mil-atendimentos-remotos-na-ultima-semana>. Acesso em: 25 de jul. de 2021. 
129 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Em um mês, Defensoria realiza mais de 26 

mil atendimentos remotos. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10202-Em-um-
mes-Defensoria-realiza-mais-de-26-atendimentos-remotos>. Acesso em: 25 de jul. de 2021. 
130 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Defensoria Pública do Rio promove 30,7 
mil atendimentos à distância. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10216-
Defensoria-Publica-do-Rio-promove-30-7-mil-atendimentos-a-distancia>. Acesso em: 25 de jul. de 2021. 



78 
 

remotos131. Ao passo que, em 26 de maio de 2021 havia realizado o total de 89.215 

atendimentos remotos132. De acordo com as matérias publicizadas no site institucional, os 

atendimentos à distância continuaram a crescer gradativamente, resultando os números de 

109.391 atendimentos remotos até a primeira semana de junho133; seguido de 144.231 

atendimentos remotos realizados até a segunda semana de junho134 e, por fim, na última 

semana de junho de 2020 a instituição alcançou o quantitativo de 196.361 atendimentos 

remotos prestados135. Cumpre dizer que, as matérias mais procuradas pelo público-alvo da 

instituição também permaneceram as mesmas, quais sejam: Família, Saúde Pública, Criminal, 

Família, Execução Penal, Cível, Fazenda Pública, Violência Doméstica.  

Necessário apontar ainda que, embora as notícias acerca do plantão noturno não 

tenham tido a mesma periodicidade no site institucional da DPE/RJ, em 25 de junho de 2020, 

a referida instituição já tinha atingido 8.353 atendimentos remotos136. Ademais, além do 

atendimento no plantão diurno e noturno, a DPE/RJ contou ainda com auxílio do plantão “fim 

de semana” para atendimentos aos sábados e domingos, das 11h às 18h, através do número 

129.  

Com base nos dados expostos, foi possível perceber que em dado momento a 

DPE/RJ deixou de publicar o balanço geral com gráficos, entre outras informações. Por outro 

lado, a instituição passou a divulgar com maior amplitude o sítio criado pela instituição para 

tratar especificamente do tema “atuação da DPE/RJ versus coronavírus”, que pode ser 

acessado até a presente data (https://coronavirus.rj.def.br/). Neste site, além de conter 

informações que também são publicadas no site institucional 

(https://www.defensoria.rj.def.br/), as(os) usuárias(os) possuem acesso apenas as informações 

que versam sobre a pandemia. Explicando melhor, atualmente a instituição conta com 2 

                                                           
131 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Em dois meses, DPRJ atende mais de 69 

mil usuários à distância. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10283-Em-dois-
meses-DPRJ-atende-mais-de-69-mil-usuarios-a-distancia>. Acesso em: 25 de jul. de 2021. 
132 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DPRJ realiza mais de 89 mil atendimentos 

a distância na quarentena. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10309-DPRJ-
realiza-mais-de-89-mil-atendimentos-a-distancia-na-quarentena>. Acesso em: 25 de jul. de 2021. 
133 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DPRJ ultrapassa marca 100 mil 

atendimentos realizados a distância. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10338-
DPRJ-ultrapassa-marca-100-mil-atendimentos-realizados-a-distancia>. Acesso em: 25 de jul. de 2021. 
134 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Polos remotos já contabilizam 144 mil 

atendimentos durante pandemia. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10376-
Polos-remotos-ja-contabilizam-144-mil-atendimentos-durante-pandemia>. Acesso em: 25 de jul. de 2021. 
135 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Polos remotos da Defensoria realizam 

mais de 196 mil atendimentos. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10418-Polos-
remotos-da-Defensoria-realizam-mais-de-196-mil-atendimentos>. Acesso em: 25 de jul. de 2021. 
136 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Plantão noturno registra mais de oito mil 

atendimentos em três meses. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10397-Plantao-
noturno-registra-mais-de-oito-mil-atendimentos-em-tres-meses>. Acesso em: 28 de jul. de 2021. 

https://coronavirus.rj.def.br/
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domínios diferente, sendo um geral que, inclusive, conta com as informações acerca do atual 

contexto e outro exclusivo para tratar dos assuntos relacionados a pandemia da COVID-19.  

Diante de uma breve análise deste outro domínio, criado especificamente para este 

triste contexto, as(os) usuárias(os) conseguem realizar pesquisas relevantes como, por 

exemplo, acessar informações acerca do atendimento – como ele está sendo realizado, 

telefones e horários de atendimento, protocolos de segurança e análise do cenário e polos de 

atendimento. Ademais, pode ter acesso as notícias da DPE/RJ; redes de apoio; publicações e 

cartilhas informativas; análise do cenário e, por fim, resoluções e comunicados.  

Indubitavelmente, a DPE/RJ agiu de maneira rápida e se dedicou para entregar para o 

seu público-alvo a maior quantidade de informações possíveis, bem como priorizou a 

excelência no atendimento prestado às pessoas em situação de vulnerabilidade.  

 

 
       Fonte: Site institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (2020) 

 

É claro que, assim como o mundo inteiro, a DPE/RJ precisou se adequar a essa “nova 

(e lamentável) realidade”. Por ser uma instituição muito presente em diversos âmbitos, passou 

a promover eventos, aulas e cursos de extensão on-line, com temas de suma relevância para o 

atual contexto. Cita-se, como exemplo, o Webinar que tratou sobre a “Defesa e Garantia dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes”137 e o curso de extensão sobre “Direitos 

Humanos, saúde mental e racismo”. Não é demais mencionar que, o canal do YouTube138139 

                                                           
137 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Direitos das crianças e dos adolescentes 

serão debatidos em webinar. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10830-Direitos-
das-criancas-e-dos-adolescentes-serao-debatidos-em-webinar>. Acesso em: 28 de jul. de 2021. 
138 CANAL DO YOUTUBE DA DEFENSORIA PÚBLICA RJ. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/channel/UCxfK8fA5D95ClVoK5D6oKHg>.  



80 
 

da instituição, atualmente conta com 21,2 mil inscritas(os) e é atualizado diariamente com 

vídeos de tutoriais, ciclo de debates, transmissões ao vivo, entre outros.  

Outra preocupação da DPE/RJ é o acesso à informação de temas sensíveis que, na 

pandemia, foram ainda mais discutidos. Assim, a instituição passou a publicizar cartilhas com 

diversos temas relevantes como, por exemplo, “Direito do Consumidor durante a pandemia de 

coronavírus”140 – este material foi elaborado seguindo uma linguagem simples e objetiva, para 

fins de atingir o maior número de pessoas. Outro marco importante da instituição foi a 

realização de mediações por videochamada, sendo que as sessões virtuais somente são 

realizadas mediante a concordância dos participantes141. 

Além de todo serviço prestado, a DPE/RJ obteve êxito em liminares importantes 

durante a pandemia, garantido direitos básicos à população em situação de vulnerabilidade. 

Tem-se como exemplo, as asseguraram a alimentação dos alunos mesmo sem aula 

presencial142. Outro fato notório da instituição foi a criação de canais para denúncias 

relacionadas ao sistema de saúde143. Este canal foi criado em 21 de maio de 2020 e tão logo 

registrou 650 acessos e 13 denúncias de pacientes, profissionais de saúde e de familiares de 

pacientes nos municípios de Arraial do Cabo, Belford Roxo, Campos, Duque de Caxias, 

Araruama e Maricá. Atualmente, ainda é possível acessá-lo para fins de realizar denúncias144. 

                                                                                                                                                                                     
139 CANAL DO YOUTUBE DA DEFENSORIA PÚBLICA RJ. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/channel/UCxfK8fA5D95ClVoK5D6oKHg>. 
140  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Cartilha da DPRJ informa sobre os 

direitos do consumidor na pandemia. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10170-
Em-novo-canal-DPRJ-informa-sobre-direitos-do-consumidor-na-pandemia>. Acesso em: 01 de ago. de 2021. 
141 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Durante isolamento social, DPRJ promove 

mediação por videochamada. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10211-Durante-
isolamento-social-DPRJ-promove-mediacao-por-videochamada>. Acesso em: 01 de ago. de 2021. 
142 Complementarmente: “Novas liminares obtidas pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) garantirão 
a alimentação dos estudantes da rede pública de ensino durante a pandemia do novo coronavírus. As decisões 
foram proferidas contra as prefeituras de Quatis, Cabo Frio, Duque de Caxias e Itaocara. Esses municípios 
deverão fornecer cestas básicas ou realizar a transferência de renda para os alunos que estão sem aulas desde 
março, em razão das medidas de isolamento social decorrente da pandemia. Com o início do isolamento social, a 
Defensoria Pública, por meio da Coordenação de Infância e Juventude, encaminhou recomendação ao Estado do 
Rio de Janeiro e a todas as 92 prefeituras para sugerir o fornecimento de gêneros alimentícios e/ou transferência 
de renda em valor correspondente ao número de refeições que cada criança fazia na escola, uma vez que as 
instituições de ensino continuam recebendo recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE). Muitos municípios não responderam à recomendação, o que levou a DPRJ à Justiça para requerer a 
alimentação aos estudantes. Ao todo, a Defensoria moveu 21 ações civis públicas e conseguiu liminares contra o 
Estado do Rio de Janeiro e os municípios de Areal, Barra do Piraí, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Paraíba 
do Sul, Queimados, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Vassouras – além de Quatis, Cabo Frio Duque de 
Caxias e Itaocara, mais recentemente”. Disponível em: < 

https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10495-Liminares-obtidas-pela-DPRJ-garantem-alimentacao-
para-alunos>. Acesso em: 01 de ago. de 2021. 
143 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DPRJ cria canal para receber denúncias 

problemas no sistema de saúde. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10295-DPRJ-
cria-canal-para-receber-denuncias-problemas-no-sistema-de-saude>. Acesso em: 01 de ago. de 2021. 
144 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Denúncias sobre problemas no Sistema de 

Saúde Pública no Estado do RJ. Disponível em: < 
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Neste período, a DPE/RJ continuou produzindo conteúdo para o seu podcast “Acesso 

à Justiça”, que atualmente está com 19 episódios. Inclusive, a instituição foi premiada, sendo 

vencedora na categoria Mídia Radiofônica do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça em 

outubro de 2020145. Já em março de 2021, a DPE/RJ foi além e lançou um novo podcast 

intitulado como “Defensoria Digital: Acesso à Justiça na era da tecnologia” – este, atualmente 

está com 2 episódios146.   

Embora todos estes sejam dados de suma relevância, não é possível listar neste 

trabalho cada atuação envolvendo a DPE/RJ de forma pormenorizada. Isso porque, tal 

instituição que desde sempre é envolvida em diversos programas e ações, no período, ao que 

parece, aumentou os seus esforços para continuar próximo das pessoas em situação de 

vulnerabilidade e, claro, trabalhou o máximo possível para ajudar aqueles que estavam tendo 

os seus direitos sensíveis vilipendiados na pandemia. 

Sobre a transparência da DPE/RJ, nota-se que ela implementou o denominado 

“Sistema Verde”147. Neste, é possível ter acesso às informações da instituição desde agosto de 

2019 até a presente data. Os painéis são divididos em (i) painel de intimação e (ii) de 

distribuição de iniciais. O primeiro conta com 8 gráficos informativos sobre quantidade de 

intimações, sigilo, tipo de assistidos, órgãos mais recorrentes além dos gráficos especificados 

pelos filtros; já o segundo, apresenta o quantitativo de petições iniciadas ou distribuídas pelo 

Sistema Verde, órgãos que mais receberam, competências, gênero, raça e localidade do(a) 

autor(a).  

É claro que, a intenção da DPE/RJ de organizar todas as informações pertinentes em 

apenas um sistema foi excelente. Todavia, sob uma perspectiva prática e pessoal, a utilização 

da plataforma é notadamente complicada, pois as informações e as disposições dos dados não 

são minimamente organizadas. Ademais, os filtros não geram resultados claros, o que 

compromete o entendimento de quem deseja buscar informações. Tanto é verdade que, para 

suprir a carência de dados da presente pesquisa, foi necessário solicitar as mesmas 

informações do “Sistema Verde” no portal da transparência, haja vista a impossibilidade para 

                                                                                                                                                                                     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyf4N9m252fFB8fwdJygAJxkHQpDu1rQ-
stYA66kp6Wm_v8A/viewform>. Acesso em: 01 de ago. de 2021. 
145  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Podcast Acesso à Justiça ganha Prêmio 

Nacional de Comunicação. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10778-Podcast-
Acesso-a-Justica-ganha-Premio-Nacional-de-Comunicacao>. Acesso em: 01 de ago. de 2021. 
146  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Defensoria digital: o novo podcast da 

Defensoria Pública do Rio. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/11163-
Defensoria-digital-o-novo-podcast-da-Defensoria-Publica-do-Rio>. Acesso em: 08 de ago. de 2021. 
147 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Verde em Dados. Disponível em: < 

https://defensoria.rj.def.br/Institucional/verde-em-dados>. Acesso em: 08 de ago. de 2021. 
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extrair os recortes pertinentes para a presente pesquisa no referido sistema – neste ponto, 

conforme será visto a diante, a dificuldade foi ainda maior. Entretanto, nota-se que é um 

sistema que foi implementado recentemente (em março de 2021) e que ainda vem sofrendo 

modificações e atualizações que, com certeza, irão resultar na finalidade esperada: o acesso e 

facilidade para obtenção de dados e informações da DPE/RJ por qualquer usuário.  

Tratando ainda do assunto “facilidades” a DPE/RJ ousou ao criar um aplicativo 

próprio para celular, cuja finalidade é que a parte assistida tenha acesso “rápido e fácil” a 

determinadas informações, sem precisar entrar em contato com a instituição através do e-mail, 

telefone e/ou WhatsApp. Neste aplicativo, a parte pode marcar atendimento, consultar 

agendamentos, buscar processos, verificar as intimações recebidas, consultar os seus casos e, 

ainda, as notificações. O referido aplicativo foi lançado em outubro de 2020 e desde a sua 

criação, diversos(as) usuários(as) puderam opinar sobre ele. Inclusive, foram essas pessoas 

que, de forma democrática, escolheram o nome148 do aplicativo através de votação nas redes 

sociais – ao todo, foram 635 votos no Instagram e no Facebook149 e, assim, com base no 

resultado, o aplicativo ganhou o nome de “Defensoria RJ”. Perceba,  

 

   
                        Fonte: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (2021) 

 

                                                           
148 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Seguidores escolhem o nome do novo app 

da Defensoria. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10716-Seguidores-escolhem-
o-nome-do-novo-app-da-Defensoria>. Acesso em: 15 de ago. 2021.  
149 Até a data da elaboração deste trabalho (2021), a conta verificada do Instagram da DPE/RJ possui 37 mil 
seguidores; já a conta verificada do Facebook possui com 114.811 pessoas que curtiram a página.  
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No dia 15 de outubro de 2020150, o aplicativo já estava disponível no Google Play 

com a promessa de permitir que as pessoas tenham acesso direto à Defensoria – isso pois, a 

ferramenta, em tese, oferta aos usuários dos serviços da DPE/RJ uma gama de opções fáceis e 

“sem juridiquês”, garantindo, assim, mais um meio de atendimento para o público-alvo. Já em 

novembro de 2020, o aplicativo já estava disponível para os usuários do IOS151. Nota-se que 

esta ferramenta, aparentemente, foi um sucesso, haja vista que na primeira semana totalizou 

8.920 downloads152 – e, em um mês foram 33.577 downloads153. Com base neste último dado, 

a instituição noticiou que eram 19.695 usuários cadastrados na plataforma, com 14.130 

solicitações de verificação e validação de identidade. Ademais, ainda neste período foram 

realizados 7.530 agendamentos pelo aplicativo, enquanto CRC foram 16.720. Ou seja, do 

total de 24.250 agendamentos realizados em um mês pelos canais da Defensoria, 31% foram 

feitos via aplicativo. Sendo que em agosto de 2021, a instituição noticiou que desde outubro 

de 2020, quando foi lançado, o aplicativo Defensoria RJ havia registrado quase 279 mil 

downloads154.  

A DPE/RJ demonstrou sua satisfação quanto à adesão do aplicativo e garantiu que o 

atendimento via WhatsApp diminuiu consideravelmente155. Já em março de 2021, elucidou 

que quase metade dos agendamentos do mencionado mês foram realizados através do 

aplicativo156, resultando o percentual de 45%. Todavia, a instituição não é clara ao tratar sobre 

o universo quantitativo dessa pesquisa – ora, pois tal percentual foi apresentado sem qualquer 

comparação entre números de pessoas, por exemplo. Além disso, até então o atendimento 

prestado pela DPE/RJ era via WhatsApp, e-mail e telefone, sendo o aplicativo complementar 

                                                           
150 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Aplicativo da Defensoria já está disponível 
no google play. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10775-Aplicativo-da-
Defensoria-ja-esta-disponivel-nas-lojas-virtuais>. Acesso em: 15 de ago. 2021. 
151 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. App Defensoria RJ agora disponível para 

iOS. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10966-App-Defensoria-RJ-agora-
disponivel-para-iOS>. Acesso em: 15 de ago. de 2021. 
152 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. App Defensoria RJ registra quase 9 mil 

downloads em uma semana. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10794-App-
Defensoria-RJ-registra-quase-9-mil-downloads-em-uma-semana>. Acesso em: 15 de ago. de 2021. 
153 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Após um mês no ar, app Defensoria RJ 

ultrapassa 33 mil downloads. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10869-Apos-
um-mes-no-ar-App-Defensoria-RJ-ultrapassa-33-mil-downloads>. Acesso em: 15 de ago. de 2021. 
154 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Grupos de riscos já imunizados voltam ao 

trabalho presencial na DPRJ. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/11550-
Defensoria-inicia-retorno-de-vacinados-ao-trabalho-presencial>. Acesso em: 15 de ago. de 2021. 
155 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Quase metade dos agendamentos de março 

foram feitos pelo aplicativo. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/11283-Quase-
metade-dos-agendamentos-de-marco-foram-feitos-pelo-aplicativo>. Acesso em: 15 de ago. de 2021. 
156 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Quase metade dos agendamentos de março 

foram feitos pelo aplicativo. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/11283-Quase-
metade-dos-agendamentos-de-marco-foram-feitos-pelo-aplicativo>. Acesso em: 15 de ago. de 2021. 
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a estes. Ou seja, não se sabe ao certo o percentual de atendimentos prestados por cada um 

destes, para fins de constatar se o uso do aplicativo é consideravelmente mais elevado.  

Eis que chega o momento de elucidar um dos momentos mais importantes para a 

instituição: o plano de retomada para o atendimento presencial.  

Inicialmente, é necessário expor que embora muitos órgãos já estejam em pleno 

funcionamento, até a presente data a DPE/RJ não retomou (por completo) o atendimento 

presencial nas sedes dos Municípios. Todavia, desde setembro de 2020, a instituição vem 

estudando uma etapa de retorno gradual. Em conjunto com este estudo, há ainda a análise do 

cenário – e, de acordo com a Resolução conjunta DPGERJ/Corregedoria-Geral nº 28 de 16 de 

julho de 2021, o retorno se dará gradativamente com base nas fases de cada Municípios. 

Detalhadamente, perceba,  

 

Art. 9º - As atividades presenciais nas unidades da Defensoria Pública no Estado do 
Rio de Janeiro serão regulamentadas em fases distintas (fase 1, fase 1 mitigada, fase 
2 e fase 3), de acordo com a avaliação do cenário epidemiológico e respectiva 
classificação pelo Comitê de Gestão de Crise, podendo haver alteração das datas 
definidas para a implementação, conforme as condições epidemiológicas e 
informações estratégicas em saúde de cada região de saúde. 

 

Art. 10 - A fase 1 é destinada precipuamente ao trabalho interno das equipes nos 
órgãos de atuação, devendo ser obedecidas as seguintes regras: I - o atendimento 
continuará a ser realizado, prioritariamente, de forma remota, devendo ser informado 
à Central de Relacionamento com o Cidadão, pelo e-mail crc@defensoria.rj.def.br, 
os canais de contato do órgão; II - somente será realizado atendimento presencial no 
caso de urgência que não possa aguardar a modalidade remota; de quem não 
disponha de acesso a recursos tecnológicos; ou ainda nas hipóteses de extrema 
vulnerabilidade, aferida pelo(a) defensor(a) público(a); III - cada defensor(a) 
público(a) fará a escala de trabalho presencial da sua equipe, comunicando-a à 
Corregedoria-Geral no prazo que esta fixar; IV - as defensoras(es) públicas(os) que 
trabalhem em órgãos que dividem a mesma sede física poderão estabelecer em 
conjunto uma escala de trabalho presencial, a ser comunicada à Corregedoria-Geral 
no prazo que esta fixar, observando-se o limite máximo de 25% de todas as pessoas 
trabalhando presencialmente em cada dia; V - os órgãos que não dividem espaço 
físico deverão respeitar o limite máximo de 25% de pessoas trabalhando 
presencialmente em cada dia, havendo a presença, ao menos, de um defensor 
público ou um servidor; VI - as equipes permanecerão, no máximo, 5 (cinco) horas 
na unidade da Defensoria Pública, mantendo-se equipes em trabalho remoto ao 
longo de todo o expediente fixado na Resolução nº 896, de 03 de outubro de 2017. 
(...) 

 

Art. 11 - A fase 1 mitigada configura situação intermédia entre as fases 1 e fase 2, 
permanecendo aplicáveis as disposições previstas em relação à fase 1, conforme art. 
10, entretanto, será permitido o atendimento presencial agendado via Central de 
Relacionamento com o Cidadão, ou pelo próprio órgão. 

 

Art. 12 - A fase 2 contempla o retorno agendado do atendimento presencial, 
devendo ser obedecidas as seguintes regras: I - o atendimento será mantido, 
preferencialmente, pelas vias remotas já existentes; II - o atendimento presencial 
será realizado somente mediante agendamento via Central de Relacionamento com o 
Cidadão, ou pelo próprio órgão, salvo no caso de urgência que não possa aguardar a 
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modalidade remota; ou quando a pessoa a ser atendida não dispuser de acesso a 
recursos tecnológicos; ou nas hipóteses de extrema vulnerabilidade, aferida pelo(a) 
defensor(a) público(a); 
 
[...] 
 
III - os agendamentos deverão ser dimensionados em atenção às regras de 
distanciamento mínimo, escalonados ao longo do horário de funcionamento dos 
órgãos e registrados na pauta do Sistema Verde, evitando concentração de pessoas 
no mesmo horário; IV – cada defensor(a) público(a), observado o protocolo de 
distanciamento, fará a escala da sua equipe, a ser enviada à Corregedoria-Geral no 
prazo que esta fixar, mantendo-se 50% de pessoas trabalhando presencialmente em 
cada dia; V - as equipes de cada órgão permanecerão, no mínimo, 5 (cinco) horas na 
unidade da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com atendimento ao 
público, mantendo-se equipes em trabalho remoto ao longo de todo o expediente 
fixado na Resolução nº. 896, de 03 de outubro de 2017. [...]  
 
Art. 14. A fase 3 se dará com o retorno de todos (as) os (as) defensores (as) públicos 
(as), servidores (as), residentes e estagiários (as) ao trabalho presencial e sem escala, 
quando: I - declarado o fim da pandemia; ou II - por decisão conjunta do Defensor 
Público-Geral e da Corregedoria-Geral, considerados o estágio de disseminação da 
pandemia e a existência de condições sanitárias favoráveis. 

 

Assim sendo, as sedes que se encontram na fase 1 (mitigada ou não), podem prestar 

atendimento ao público de forma presencial – mas é necessário agendamento pelo próprio 

órgão ou pela CRC, observando as regras sanitárias estabelecidas no plano de retomada 

gradual. Já as sedes que se encontram na fase 2, o atendimento ao público continua sendo 

preferencialmente remoto, mas há possibilidade de este ocorrer de forma presencial, mediante 

agendamento. A fase 3, que é a tão esperada por todos, se refere ao retorno presencial. 

Entretanto, até o presente momento nenhuma decisão nesse sentido foi publicizada e o atual 

contexto de pandemia não teve fim – o que, de fato, impossibilita que as sedes adotem a fase 

3.    

De acordo com as informações prestadas no site institucional, em agosto de 2021157, 

é possível notar que a fase 2 é mais restritiva e, curiosamente, é a que predomina no âmbito 

Estadual. Assim, pode-se dizer que, atualmente, embora 50% das equipes de cada órgão 

tenham retornado por, no mínimo, 5 horas/dia, o atendimento permanece preponderantemente 

remoto – e como, bem visto, o atendimento presencial nesta fase requer agendamento prévio. 

Nota-se,  

 

                                                           
157 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Plano de Retomada. Disponível em: < 

https://coronavirus.rj.def.br/wp-content/uploads/2021/08/mapa-Plano-de-Retomada-Regioes_AGO21.pdf>. 
Acesso em: 18 de ago. de 2021.  
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         Fonte: Site institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (2020) 

Com base nas exposições trazidas, pode-se dizer que como a maioria dos Municípios 

se encontram na fase 2, o atendimento prestado pela DPE/RJ atualmente permanece sendo, 

preferencialmente, pelas vias remotas já existentes. Por fim, embora esta instituição tenha se 

valido de diversos meios tecnológicos que, em tese, demonstram que ela não perdeu o seu 

foco principal, qual seja: a prestação de assistência jurídica de qualidade às pessoas em 

situação de vulnerabilidade; e, ainda, tenha demonstrado dados consideravelmente oportunos, 

torna-se necessário refletir acerca dos efeitos dessa “tecnologização” exacerbada.   

 

4.2.2. A “tecnologização” da DPE/RJ: garantia de acesso para todos?  

 

O presente trabalho tem sido categórico ao demonstrar a transição da atuação da 

DPE/RJ à luz do atendimento remoto. Agora, basta saber se as medidas adotadas por esta 

instituição foram suficientes para alcançar todos aqueles em situação de vulnerabilidade ou se 

resultou no afastamento em relação ao seu público-alvo. Pois bem, embora não existam 

pesquisas que apresentem resultados específicos para o presente trabalho – como, por 

exemplo, quantidade de assistidas(os) da DPE/RJ que possuem acesso à internet, celular, 

computador, tablets, entre outros – torna-se necessário uma análise sob o viés comparativo e a 

partir das diversas fontes de informações obtidas. 

De início, é imperioso analisar a praticidade que o acesso à internet comumente 

traduz em nossas vidas. Nos dias de hoje, o uso da tecnologia facilita e substitui diversas 

transações cotidianas como, por exemplo, uma transferência bancária. Ademais, as pessoas 

tendem a utilizar a internet do momento em que acordam até o final do dia – sendo inegável 



87 
 

que, para muitos, este uso potencializa suas relações pessoais e profissionais, através da 

modalidade on-line. Inclusive, em pesquisa realizada recentemente pelo IPEA (2021) 

demonstrou-se que o equipamento mais usado para acessar a internet é o aparelho celular, 

encontrado em 99,5% dos domicílios que acessavam a rede158.  

Por outro lado, em pesquisas realizadas em 2019, constatou-se que quase 40 milhões 

de brasileiros não tinham acesso à internet – assim, os resultados figuraram que 1 a cada 5 

brasileiros não possuíam acesso à essa rede. Desse quantitativo divulgado pelo IBGE159, os 

motivos apresentados foram: 43,8% disseram não saber utilizar; 31,6% afirmaram não ter 

interesse; já para 18%, o custo financeiro foi a justificativa para não acessar o serviço. 

Complementar a isso, e de acordo com a pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Centro 

Regional e Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic)160, em 2019, 

74% da população tinha acesso à internet, o que correspondia a 134 milhões de pessoas e 71% 

dos lares do país. 

Nota-se, pois, que a realidade denota paralelos distintos. Para tanto, as indagações 

apresentadas visam compreender se a relação destes dados, mediante uma análise 

comparativa, torna o uso da tecnologia uma aliada para a DPE/RJ com vistas as atingir a sua 

atividade-fim ou se é apenas uma mera utopia – que jamais alcançará com plenitude o seu 

público-alvo. Como visto, a partir da pandemia o uso da tecnologia se tornou ainda mais 

necessário em vários aspectos da vida. Mas, a realidade brasileira é notadamente diferente 

quando comparada a países de primeiro mundo – como bem elucida Franklyn Roger, no 

Brasil, “o fornecimento de serviço de internet não é completo, vide o fato de que o Plano de 

Banda Larga projetado em 2011 ainda não foi concretizado e a cobertura de internet móvel 

também não está a pleno vapor”161.  

Ao relacionar tais fragilidades ao público-alvo da DPE/RJ, é possível elucidar que, 

por vezes, o uso exacerbado da tecnologia pode “estimular o surgimento de vulneráveis 

digitais” – já que as pessoas “deixam de buscar a tutela de seus direitos por não terem a 

                                                           
158 IBGE. PNAD Contínua TIC 2019: internet chega a 82,7% dos domicílios do país. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/30521-pnad-
continua-tic-2019-internet-chega-a-82-7-dos-domicilios-do-pais>. Acesso em: 18 de ago. de 2021. 
159 RADIO AGÊNCIA NACIONAL. Um em cada cinco brasileiros não têm acesso à internet, segundo IBGE. 
Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2021-04/um-em-cada-cinco-
brasileiros-nao-tem-acesso-internet-segundo-ibge>. Acesso em: 18 de ago. de 2021. 
160 RAQUEL, Martha. Quem são as pessoas que não têm acesso à internet no Brasil? Disponível em: 
<https://www.brasildefato.com.br/2020/08/10/quem-sao-as-pessoas-que-nao-tem-acesso-a-internet-no-brasil>. 
Acesso em: 18 de ago. de 2021. 
161 SILVA, Franklyn Roger Alves. Tecnologia da informação como recurso ou obstáculo ao acesso à Justiça. 
Revista Consultor Jurídico (CONJUR). Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mai-07/tribuna-
defensoria-tecnologia-informacao-recurso-ou-barreira-acesso-justica>. Acesso em: 20 de ago. de 2021. 
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compreensão e aptidão necessárias ao manuseio de novas tecnologias”162. Assim, torna-se 

viável o questionamento trazido por Eduardo Mesquita Gibrail163: “é possível a utilização de 

tecnologias digitais do serviço público jurídico-assistencial no Brasil?” – para responder essa 

indagação, o referido autor preleciona que há tempos as Defensorias “vem implementando 

recursos tecnológicos, especialmente voltados à divulgação e difusão de informações em sites 

e redes sociais, e à aproximação do contato entre Instituição e usuário, de maneira mais 

dinâmica”. Entretanto, nunca se viu “a efetiva “tecnologização” da assistência jurídica, de 

forma integral e substitutiva ao atendimento presencial”. 

Ao analisar as percepções pessoais do supracitado autor e a temática deste trabalho, 

torna-se possível considerar que embora a DPE/RJ apresente dados consideravelmente 

oportunos em relação a implementação do uso da tecnologia, há certa preocupação em relação 

aos efeitos da vulnerabilidade digital. Ora, pois, tal vulnerabilidade resulta em um novo grupo 

de pessoas que devem ser notadas pela DPE/RJ: os “excluídos digitais”. Este termo 

apresentado por Fernanda Tartuce164  advém da ideia de que “a exclusão digital pode se dar 

pela insuficiência econômica que impede o acesso a computadores e outros equipamentos. 

Contudo, não se resume a tanto: há quem, apesar de dispor do aparato físico, tenha 

dificuldades de utiliza-lo”. Pode-se dizer, assim, que a vulnerabilidade digital não se relaciona 

tão somente com a falta de acesso à internet. Isso porque, conforme elucidado nos capítulos 

anteriores, existem outros tipos de vulnerabilidades que podem estar ou não relacionadas. 

Cita-se como exemplo as de cunho socioculturais – isto é, no caso das pessoas idosas que, 

mesmo quando não são estão em situação de vulnerabilidade econômica, podem apresentar 

(em sua maioria) dificuldade para acessar estes tipos de serviço e/ou programas digitais.  

É certo que, como exposto ao longo deste capítulo, a DPE/RJ demonstrou 

sensibilidade em relação a este ponto, oferecendo atendimento presencial àqueles que não 

possuem condições e/ou meios para lidar com os instrumentos digitais. Todavia, para fazerem 

uso destes serviços, é necessário agendamento prévio junto a instituição – o que acaba 

culminando o mesmo problema: o uso da tecnologia. Ora, pois, como bem visto, os 

                                                           
162 SILVA, Franklyn Roger Alves. Tecnologia da informação como recurso ou obstáculo ao acesso à Justiça. 
Revista Consultor Jurídico (CONJUR). Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mai-07/tribuna-
defensoria-tecnologia-informacao-recurso-ou-barreira-acesso-justica>. Acesso em: 20 de ago. de 2021. 
163 GIBRAIL, Eduardo Mesquita. A crise da Covid-19 e a tecnologização da Defensoria Pública. Revista 

Consultor Jurídico (CONJUR). Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-jul-07/tribuna-defensoria-
crise-covid-19-tecnologizacao-defensoria-publica#sdfootnote5sym>. Acesso em: 20 de ago. de 2021. 
164 TARTUCE, Fernanda. Vulnerabilidade processual no Novo CPC. Coleção Repercussões do Novo CPC – v.5 
– Defensoria Pública. Fredie Didier Jr; José Augusto Garcia de Sousa. (Org.). 1 ed. Salvador: Juspodvum, 2016, 
v. 1, p. 283-311. Disponível em: <http://www.fernandatartuce.com.br/wp-
content/uploads/2016/01/Vulnerabilidade-no-NCPC.pdf>. Acesso em: 17 de jul. de 2021. 
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agendamentos podem ser feitos através do telefone, e-mail, aplicativos como WhatsApp. 

Assim, se a pessoa já possui fragilidade em relação ao atendimento remoto, que é on-line, 

como poderia se valer de programas digitais para agendar o seu atendimento presencial? 

Ademais, sob a perspectiva prática, o atendimento feito pelo número 129 é apenas aqueles(as) 

que já são assistidos(as) da instituição – assim, quando o contato é feito, a parte deve informar 

alguns dados específicos para, então, conseguir o atendimento. Por vezes, a parte assistida não 

consegue contato com a instituição e, por isso, consideram o atendimento presencial mais ágil 

e que atinge a finalidade esperada.  

Dada outra perspectiva, há quem defenda a ideia de que os “vulneráveis” digitais não 

poderiam ser equiparados aos grupos em situação de vulnerabilidade econômica e tampouco 

considerados como “excluídos digitais”. Nota-se as indagações trazidas por Luís Eduardo 

Carvalho Peres165,  

 
[...] estes possuem presença na rede, apenas não possuindo conhecimento para 
exercer as tarefas solicitadas pela Defensoria de maneira satisfatória ou célere. 
Destarte, há uma categoria de hipossuficiência a ser identificada e trabalhada junto à 
Defensoria, o Hipossuficiente Digital. Assim, são aqueles que, embora possuam 
acesso aos recursos tecnológicos que viabilizam o teleatendimento, não possuem o 
saber técnico – ou ajuda de quem o tenha – para realizar as tarefas necessárias para 
que se dê andamento ao feito. Trata-se aqui dos que possuem dificuldades em 
manusear a câmera para capturar seus documentos; aqueles que encontram 
obstáculos no uso do e-mail e, por consequência, enfrentam maior demora em seus 
atendimentos;  

 

Contudo, a partir das linhas anteriores, especialmente do que exposto no Capítulo 1, 

discordamos dessa perspectiva. Isso pois, a teoria é pensada para um cenário – que, ao ser 

adotada na prática, pode não atingir os objetivos esperados. Assim, se analisarmos 

hipoteticamente a situação de que, se antes da pandemia, isto é, com uso o atendimento 

totalmente presencial os(as) assistidos(as) já enfrentavam inúmeras dificuldades para 

conseguirem o respectivo atendimento, no atual e lamentável contexto essa realidade não seria 

diferente.  Basta verificar por um viés inicialmente lógico: a DPE/RJ é uma instituição 

destinada a prestar serviços jurídicos-assistenciais para pessoas com as mais variadas 

situações de vulnerabilidades – desde já, nota-se que este órgão deve ser sensível a diversas 

questões que podem dificultar o acesso à Justiça deste grupo.   

                                                           
165 PERES, Luís Eduardo Carvalho. O acesso à justiça e a hipossuficiência digital: reflexos sobre a defensoria no 
decurso e no pós-pandemia. Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: DPGE-RJ, v. 29, n. 30, p. 268-281, 2020. Disponível em: 
<https://defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/5bee1fde959e42bca7cc7421910af58e.pdf>. Acesso em: 20 de jul. 
de 2021. 
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Nesse sentido, considerando tais fatores questionáveis, um exemplo prático que 

ocorre com frequência é a dificuldade da parte assistida em realizar a entrega de documentos 

requeridos pela instituição ou até mesmo a dificuldade que a própria DPE/RJ encontra ao 

tentar contato com a parte assistida – seja pelo motivo de ela não ter celular, não ter 

atualizado os seus dados cadastrais, entre outros. Outra situação comum é o fato de a parte 

assistida não conseguir ir até o órgão presencialmente, pois o horário de funcionamento é 

compatível com o horário comercial – assim, se ela estiver trabalhando, por exemplo, não 

consegue ir até a sede para acompanhar o seu processo, entregar documentos, entre outros. 

Esses são apenas exemplos simples, pois na prática as dificuldades enfrentadas tanto pela 

instituição como pela(o) assistida(o) são ainda maiores.  

Com base nesse ponto, pode surgir a permeada ideia de que o uso da tecnologia só 

tende a beneficiar as(os) assistidas(os). Ora, relacionando com os exemplos acima, o 

aplicativo da DPE/RJ seria suficiente para resolver esse problema – haja vista que a partir dele 

é possível enviar documentos, realizar agendamentos, acompanhar processos, entre outras 

funcionalidades. Mas, conforme vem sendo defendido ao longo deste capítulo, não basta 

substituir o atendimento presencial pelo on-line, precisa garantir que a parte que carece deste 

sabe utilizar as ferramentas adequadamente. Na realidade, diversas pessoas possuem 

dificuldades para criar uma conta no e-mail, enviar documentos via WhatsApp, e-mail etc., ou 

até mesmo sequer sabe converter uma foto “PNG” para “PDF” – além de inúmeros outros 

exemplos que poderiam ser citados. 

Assim, demonstra-se que, atrelar a vulnerabilidade digital a outros tipos de 

vulnerabilidade é plenamente possível – e, em boa parte dos casos, a Defensoria reconhece 

que não são todos que lidam com as ferramentas digitais adequadamente, sem dificuldades e 

de forma célere. Trata-se de uma situação que também afeta a Defensoria Pública da União e 

as demais Defensorias Estaduais, pois o público-alvo possui, em sua maioria, não consegue 

lidar com tais ferramentas – e, um exemplo que pode confirmar essa afirmativa mesmo que 

afeto à Defensoria Pública da União, mas inserido no tema maior relativo à Defensoria 

Pública brasileira, decorre das discussões para o cadastro e recebimento do auxílio 

emergencial. Neste, além da(o) requerente precisar ter um aparelho celular com acesso à 

internet para baixar o aplicativo “Caixa Tem”, criar e-mail, senha, realizar confirmação de 

dígitos via SMS. Nesse período, Edilson Santana Gonçalves Filho166 assertivamente elucidou 

                                                           
166 FILHO, Edilson Santana Gonçalves. Acesso à Justiça é impactado pela vulnerabilidade digital. Revista 

Consultor Jurídico (CONJUR). Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-jun-23/tribuna-defensoria-
acesso-justica-impactado-vulnerabilidade-digital>. Acesso em: 20 de ago. de 2021. 
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a preocupação das Defensorias com relação ao procedimento para requerer o auxílio do 

governo. Perceba,  

 

No Brasil, o governo federal, ao estabelecer benefício assistencial destinado às 
pessoas que tiveram sua renda comprometida no período e se enquadrem nos demais 
critérios econômicos estabelecidos, vinculou o recebimento à necessidade do 
beneficiário possuir aparelho celular e endereço de e-mail, baixar aplicativo do 
programa e receber mensagens via SMS (serviço de mensagens curtas) para acioná-
lo, o que gerou graves empecilhos de acesso ao direito por parte de grupos 
vulneráveis e levou a Defensoria Pública a ajuizar Ação Civil Pública visando 
superar tais exigências. 

 

Ora, se a Defensoria Pública como um todo reconhece a existência de determinado 

público que possui dificuldade para lidar com a tecnologia e, ainda, com programas 

específicos que exigem acesso ao e-mail, SMS, entre outros – como poderia cogitar que a 

disponibilização de aplicativos para atendimento on-line resolveria essa sensibilidade? Em 

parte, pode ser que tenha “facilitado” algumas ações para as(os) assistidas(os), pois há pessoas 

que preferem requerer um agendamento via aplicativo a ligar para instituição, por exemplo – 

mas, é errôneo pensar que os canais disponibilizados foram capazes de erradicar as principais 

dificuldades vivenciadas pela parte assistida pela instituição.  

Não obstante a série de problemas indiretos que possam dificultar o acesso da parte 

assistida à internet, é notório que a maioria das propostas firmadas pela DPE/RJ apresentaram 

resultados consideravelmente bons. Sendo assim, reconhecer que a tecnologia pode, em 

determinados casos, facilitar o contato com a instituição não é totalmente equivocado. 

Todavia, o atendimento remoto jamais deve substituir o atendimento presencial, pois “a 

informatização da assistência jurídica gratuita carece, justamente, do reconhecimento 

do status social de vulnerabilidade tecnológica o qual estamos inseridos e da correlata empatia 

– para driblar mais este obstáculo de acesso à justiça”167. 

Nesse sentido, o primeiro olhar da DPE/RJ deve ser sempre destinado à parte 

assistida e, claro, deve continuar trabalhando arduamente para que a sexta onda renovatória 

resulte em benefícios e melhorias ao serviço jurídico-assistencial prestado; e não em mais 

obstáculos ao acesso à Justiça. Sob esse viés, uma coisa é certa: a DPE/RJ não poupou 

esforços para garantir a sua proximidade com a parte assistida – mas, a ausência de dados 

concretos comprometeu a análise desta pesquisa, não sendo possível afirmar, com plena 

sabedoria, se o público-alvo deste órgão considera esse esforço plenamente satisfatório. Por 

                                                           
167 GIBRAIL, Eduardo Mesquita. A crise da Covid-19 e a tecnologização da Defensoria Pública. Revista 

Consultor Jurídico (CONJUR). Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-jul-07/tribuna-defensoria-
crise-covid-19-tecnologizacao-defensoria-publica#sdfootnote5sym>. Acesso em: 20 de ago. de 2021. 
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fim, o contato presencial da Defensoria com o seu assistido(a) é intrínseco aos valores da 

instituição – quem sabe, no futuro, esta instituição consiga potencializar o atendimento 

presencial, utilizando a ferramenta tecnológica apenas como complementar – garantindo, 

assim, o alcance aos grupos que possuem certa aversão à tecnologia e outros que acreditam 

que ela seja uma apenas uma ferramenta facilitadora.   

 

4.3. APRESENTAÇÃO DOS DEMAIS DADOS ESTATÍSTICOS E PONDERAÇÕES 
FINAIS 

 

Conforme mencionado neste capítulo, a base para o desenvolvimento do presente 

trabalho levou em consideração análise de pesquisas publicadas, notícias e dados estatísticos 

disponibilizados pela DPE/RJ. Cumpre esclarecer que, a pesquisa presencial restou 

impossibilitada em razão da pandemia – embora fosse a primeira opção metodológica a ser 

seguida. Nessa toada, em razão da dificuldade para manusear e extrair alguns dados 

estatísticos do “Sistema Verde”, o uso do portal da transparência foi um aliado e, claro, os 

dados obtidos a partir do mencionado portal serão apresentados com objetivo de findar ideias 

trazidas até aqui.  

Após apresentar detalhadamente os dados estatísticos extraídos do site institucional, 

é necessário verificar brevemente os levantamentos da Pesquisa Nacional da Defensoria 

Pública (2021)168. Complementarmente ao que já foi exposto no tópico 3.2.1., a pesquisa 

elucida que atualmente 89,6% dos membros da DPE/RJ prestam atendimento ao público por 

via remota – sendo que a quantidade de atendimentos pelo e-mail é de 81,0%; por aplicativos 

de mensagens é de 79,6%; por telefone convencional é de 55,3% e, por fim, por aparelhos de 

telefonia celular é de 47,2%.  Menciona-se que, não foi possível extrair o universo 

quantitativo (razão do número de pessoas e atendimentos) que resultou estes dados acima 

apresentados.  

Acerca da adequação da estrutura tecnológica, nota-se que diante da progressiva 

informatização da justiça e pela virtualização do atendimento jurídico-assistencial prestado à 

população, 52,4% das(os) Defensoras(es) Públicas(os) do Estado do Rio de Janeiro 

consideram a estrutura tecnológica como sendo adequada para o desempenho das suas 

funções institucionais. Apenas 2,1% destes membros consideraram muito adequada, seguido 

dos 39% que consideraram nada adequada e dos 6,5% que consideraram nada adequada. 

                                                           
168 PESQUISA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (2021). Disponível em: < 
https://pesquisanacionaldefensoria.com.br/pesquisa-nacional-2020/analise-por-unidade-federativa/defensoria-
publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/>. Acesso em: 12 de jun. de 2021. 
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Verifica-se que, os dados da DPE/RJ são notadamente bons quando comparados com os 

dados das demais Defensorias Públicas Estaduais. Isso pois, a análise nacional demonstrou 

que 52,5% das(os) Defensoras(es) Públicas(os) Estaduais (de todo Brasil) consideram a 

estrutura tecnológica como sendo pouco ou nada adequada para o desempenho de suas 

funções institucionais. Detalhadamente, apenas 3,7% destes membros consideraram muito 

adequada, seguido dos 43,7% que consideraram adequada; dos 44,2% que consideraram 

pouco adequadas e, por fim, 8,3% que consideraram nada adequada.  

Sobre as iniciativas tecnológicas, a DPE/RJ possui 05 ferramentas consideradas 

“novas”, quais sejam: o sistema SEI; o Sistema Verde; o Aplicativo “Defensoria RJ”; o 

Projeto Luiz Gama (uso da inteligência artificial no Sistema Verde) e o Verde em Dados. 

Perceba,  

 

 
Fonte: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro/Pesquisa Nacional da Defensoria Pública (2021) 

 

Noutro giro, ante a dificuldade para manusear o “Sistema Verde”, algumas 

solicitações foram feitas no portal da transparência. Assim, no primeiro contato foi autuado 

processo administrativo de nº E-20/001.001484/2021. A partir da análise deste processo – de 

março de 2021, é possível perceber que alguns dados disponibilizados apresentaram 

divergências que refletem diretamente na atuação da DPE/RJ no atual contexto de pandemia, 

tornando-se possível, então, questionar a “tecnologização” desta instituição. Pois bem, a 

Coordenação da CRC respondeu via e-mail um comparativo entre os anos de 2019 e 2020 (até 

o mês de março). Assim, perceba,  
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2019: 

Nº de ligações no período regular 657.814 ligações 

Nº de agendamentos 215.970 agendamentos (pelo 129 e atendimento on-line) 

Atendimento on-line 68.671 mensagens respondidas 

Nº de ligações nos dias não úteis 23.826 ligações (atendimento de plantão) 

 

2020: 

Nº de ligações no período regular 301.793 ligações 

Nº de agendamentos 118.023 agendamentos (pelo 129 e atendimento on-line) 

Atendimento on-line 119.996 mensagens respondidas 

Nº de ligações nos dias não úteis 38.906 ligações (atendimento de plantão) 

Nº de agendamentos pelo app 15.357 agendamentos 

Polos Remotos 36.136 atendimentos 

 

Nota-se que, embora desde o início da pandemia a DPE/RJ tenha se valido de 

diversos meios para garantir a prestação do serviço jurídico-assistencial, os dados 

demonstram que de um ano para outro (até março/2020) o número de ligações realizados no 

período regular (expediente forense) apresentou uma queda de 356.021 ligações. Já o 

quantitativo de agendamentos realizados pelo telefone 129 e pelo CRC também apresentou 

uma queda de 97.947. Por outro lado, o atendimento on-line apresentou um aumento de 

51.325 mensagens respondidas. Assim, remonta-se a consideração que já fora exposta durante 

esse capítulo – logo no início de 2020 a DPE/RJ ampliou os seus canais de comunicação. 

Assim, eventualmente, as quedas demonstradas podem ter ocorrido em virtude da 

disseminação do atendimento por outros canais. Todavia, os dados apresentados pela 

instituição através da transparência são simplórios, o que dificulta uma análise mais 

aprofundada.  

Novamente em março de 2021, a DPE/RJ forneceu outro relatório estatístico 

referente aos anos de 2019 e 2020. Nota-se,  
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Fonte: processo administrativo de nº E-20/001.001484/2021 

 

Com base nisso, é possivel concluir que o número total de atendimentos diminuiu 

consideravelmente – pois, em 2019 foram realizados 1.693.375 atendimentos já ao final de 

2020 foram apenas 198.997 atendimentos prestados. A quantidade de ofícios expedidos 

também apresentou uma queda elevada, já que em 2019 foram expedidos 265.297 ofícios, já 

ao final de 2020 foram apenas 17.659. Sobre os processos oficiados, em 2019 foram ao todo  

1.222.221 de processos, ao passo que ao final de 2020 foram apenas 294.378 processos. Já 

sobre a quantidade de peças protocolizadas, nota-se que em 2019 foram 766.778 e ao final de 

2020 os números tambem caem, totalizando 183.219 peças. Por fim, em relação a quantidade 

de Habeas Corpus, os números de 2019 foram de 6.645, já ao final de 2020 foram de 3.196. 

Nota-se os referidos quantitativos de acordo com os gráficos (anos de 2019 e 2020),  
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Nesse sentido, pode-se perceber que os números noticiados tendem a trazer a incerta 

percepção de que a quantidade de atendimentos em 2020 foi consideravelmente maior do que 

em relação ao ano de 2019 (período antes da pandemia). Entretanto, a partir da análise dos 

dados apresentados pela própria instituição, percebe-se que, pelo menos em 2020, embora a 

atuação defensorial tenha permanecido latente – quando se compara com o ano de 2019, 

algumas quedas estatísticas puderam ser devidamente notadas. Mas, um fato de suma 

relevância é que independente do quantitativo de atendimento prestado, a DPE/RJ é uma 

instituição modelo, que está sempre buscando melhorar as condições dos seus assistidos(as) e 

atingir o seu público-alvo – é claro que, o contexto de pandemia revelou diversas fragilidades, 

não apenas para este órgão, mas para diversos outros setores públicos e privados. Agora, resta 

saber se a DPE/RJ permanecerá por muito mais tempo priorizando o atendimento remoto ou 

se usará essa ferramenta como complementar ao atendimento presencial – pois, ao que parece, 

o atendimento presencial parece ser preferível pelo público-alvo e, claro, a DPE/RJ (assim 

como as demais Defensorias) devem sempre adotar medidas que não afastem a atenção das 

pessoas que realmente contam com os seus serviços, quais sejam os grupos em situação de 

vulnerabilidade.  

Com base no exposto, é possível perceber que a tecnologia pode ser um instrumento 

de facilitação do acesso à Justiça (às vistas da sexta onda renovatória) – como vem sendo 

utilizada cada vez mais pelo Poder Judiciário como um todo. Mas, alguns órgãos devem 

buscar certo equilíbrio em relação ao uso desta tecnologia, pois ao utilizá-la exageradamente, 

os efeitos podem ser diversos daquele que fora esperado. Assim, instituições como a 
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Defensoria Pública devem estar sempre atentas às necessidades do seu público-alvo, que, por 

vezes, não serão supridas remotamente.  
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5. CONCLUSÃO 
 

 

Com base em todo exposto, a pesquisa revelou que buscar um conceito único para o 

acesso à Justiça não é uma tarefa fácil. Assim, foi necessário expor as definições que versam 

sobre o sentido clássico (formal) e contemporâneo (material). Nota-se que, neste primeiro, 

basta reporta-se a interpretação literal do art. 5º, XXXV da CRFB/1988; o qual denota certa 

vagarosidade. Por outro lado, o segundo leva em consideração a concepção ética, axiológica e 

valorativa – que, notadamente, aduz a ordem jurídica justa. Porquanto, foi possível perceber 

que embora as discussões sejam latentes, o acesso à Justiça é um direito fundamental, cuja 

definição está em constante modificação e, que atualmente, não significa apenas o acesso aos 

órgãos judiciários, sendo muito mais amplo – garantindo o acesso na esfera judicial e 

extrajudicial.  

Para além disso, também restou demonstrado que a natureza do acesso à Justiça 

também é diversificada. Embora alguns autores sustentem que seja um direito de natureza 

social, foi demonstrado neste trabalho que, na verdade, se trata de um direito com caráter 

primordialmente civil. Isso porque, é indispensável ao exercício da liberdade humana e do 

respeito à igualdade jurídica dos cidadãos.  

Outro ponto importante é que, os obstáculos do acesso à Justiça e as consequentes 

ondas renovatórias (soluções) não são taxativos – ou seja, não se esgotaram às vistas da 

teorização de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, haja vista que atualmente novas ondas 

renovatórias estão surgindo a fim de atacar os obstáculos nascidos na contemporaneidade. 

Nessa toada, foi possível relacionar a primeira onda renovatória (assistência judiciária para os 

pobres) com a sexta onda renovatória, a qual visa a promoção do uso de novas tecnologias 

para aperfeiçoar o acesso à Justiça.  

Correlacionando a primeira onda renovatória com os modelos de assistência jurídica 

gratuita existentes, foi possível perceber que o modelo adotado pelo Brasil é o salaried staf 

(ou modelo público), destacando, assim, a importância da Defensoria Pública, com ênfase na 

atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE/RJ). Conforme exposto, o 

trabalho, em sua razão de ser, inicialmente foi pensado para ser complementado por uma 

pesquisa empírica e de campo, mas em razão da pandemia esta última metodologia não pode 

ser realizada.  

Assim sendo, o presente trabalho demandou certa readequação para uma melhor 

análise de dados estatísticos, publicações, noticias, entre outros. Com base nestes, foi possível 
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pontuar a atuação da DPE/RJ ao longo dos anos de 2019 (pré-pandemia) e 2020, quando o 

contexto de pandemia se instalou. Desde logo, foi possível identificar que este órgão não 

poupou esforços para se adaptar nesse “novo” contexto, trabalhando arduamente na transição 

do atendimento presencial para o remoto. Restou claro que, no mesmo período que a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) a DPE/RJ criou 110 Polos de Atendimento Remotos 

(PARs), expandiu os seus canais de comunicação como, por exemplo, a Ouvidoria e a Central 

de Relacionamento com o Cidadão (CRC), bem como criou um site institucional apenas para 

disponibilizar informações sobre a atuação da DPE/RJ no contexto de pandemia.  

Além disso, a DPE/RJ criou um aplicativo, que desde a sua origem, contou com a 

opinião dos cidadãos. A partir do aplicativo “Defensoria RJ” é possível que a parte assistida 

tenha acesso a várias informações relevantes e, ainda, enviar documentos, fazer 

agendamentos, entre outros. Outrossim, diversos outros aspectos atribuem notoriedade à 

instituição como, disponibilização de materiais relevantes traduzindo o direito dos cidadãos 

na pandemia, produção de cursos, webinars e podcasts, etc.  

Levando em consideração o uso da tecnologia, além de adotar alguns programas, a 

DPE/RJ criou o “Sistema Verde” que é alimentado com dados estatísticos dos mais variados 

como público-alvo, número de atendimentos, demandas, principais matérias requeridas 

pelas(os) assistidas(os). Por mais que seja uma ferramenta que consiga agregar parte dos 

dados da instituição, o manuseio é um pouco difícil. Isso porque, embora o sistema comporte 

vários dados estatísticos, é difícil extrai-los, fazer recortes e, ainda, a organização e os 

gráficos ainda estão sendo atualizados. Sendo assim, foi necessário realizar solicitações junto 

ao portal da transparência.   

Os dados estatísticos apresentados neste trabalho foram disponibilizados pela própria 

instituição e após sua análise foi possível perceber que em que pese os esforços da DPE/RJ 

para não se distanciar do seu público-alvo, alguns quantitativos apresentaram uma queda 

considerável entre os anos de 2019 e 2020. Nessa toada, foi possível considerar que parte das 

dificuldades das(os) assistidas(os) não cessaram – e, por outro lado, criou-se um novo grupo 

em situação de vulnerabilidade: os “excluídos digitais”. Um fato que deve ser considerado é 

que, a DPE/RJ reconheceu esse grupo e continuou disponibilizando atendimento presencial, 

mediante agendamento prévio.  

Destarte, ao relacionar a primeira onda com a sexta onda renovatória, concluiu-se 

que, embora o objetivo do uso da tecnologia tenha sido premissa básica para facilitar o acesso 

das(os) assistidas(os), os dados estáticos podem traduzir outra realidade: um novo obstáculo 

ao público-alvo da DPE/RJ. Entretanto, é necessário considerar que essa instituição, assim 



100 
 

como vários outros órgãos (públicos ou privados) foi surpreendida com a pandemia pela 

COVID-19 e fez tudo o que estava ao seu alcance para não perder a qualidade no atendimento 

remoto – embora, ao que parece, os dados estatísticos demonstraram que o atendimento 

presencial é preferível pelo público-alvo da DPE/RJ. Nessa perspectiva, é inteligente pensar 

que o atendimento on-line, foi um grande aliado na atuação da instituição nesse lamentável 

contexto, mas não deve continuar sendo o único.  

Assim, nota-se a DPE/RJ está avançando em seu plano de retomada ao atendimento 

presencial e, não deve abrir mão do uso da tecnologia, apenas utilizá-la como complementar. 

Acredita-se que assim, o alcance em relação ao público-alvo tende a torna-se mais possível – 

e uso da tecnologia passa a ser apenas uma ferramenta facilitadora e não um mecanismo 

tecnológico que gera aversão. Por fim, mesmo diante de todas as considerações expostas, 

sejam elas boas ou ruins, restou claro ao longo do desenvolvimento deste trabalho que a 

DPE/RJ foi e continua a ser um instrumento constitucional de garantia do acesso à Justiça, 

cuja atuação não se limita apenas às pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e, 

sim, enxerga e presta serviço jurídico-assistencial aos grupos que estão em situação das mais 

variadas vulnerabilidades. Louvável é o esforço desta instituição que “não assegura apenas a 

igualdade de direito de acesso à Justiça, mas também a igualdade na fruição de todos os 

demais direitos previstos no ordenamento jurídico”169.  
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