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RESUMO 
 
 
O presente trabalho busca conhecer de maneira ampla a instituição conhecida mundialmente 
como Ombudsman, ou Defensoria del Pueblo, a partir do estudo de sua origem e 
desenvolvimento, tanto no âmbito europeu quanto no âmbito ibero-americano. Analisa os 
requisitos mínimos para a sua implantação e regular desempenho de suas atividades, bem como 
sua relação com o direito fundamental de acesso à justiça. Apresenta a sua relação com a difusão 
dos direitos humanos e com o combate à violação desses, fazendo uma ligação com o histórico 
da tentativa de implantação da referida instituição em solo brasileiro. Trata, ainda, sobre o 
desenvolvimento do acesso à justiça no Brasil, do papel da Defensoria Pública na efetivação 
desse direito e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Por fim, aborda-se sobre 
a relação existente entre as missões institucionais e as atividades exercidas pela Defensoria 
Pública e pelo Ombudsman, evidenciando a possibilidade de assunção desse papel por aquela, 
a fim de suprir a lacuna deixada pela ausência de uma instituição específica. 
 
Palavras-chave: Ombudsman. Defensoria Del Pueblo. Instituição Internacional. Defensoria 
Pública. Direitos humanos. Violação. Garantia. 
 
  



 

ABSTRACT 
 

 
The present work seeks to know in a wide way the institution known worldwide as Ombudsman, 
or Defensoria del Pueblo, from the study of its origin and development, both in the European 
and in the Ibero-American scope. It analyzes the minimum requirements for its implementation 
and for the regular performance of its activities, as well as its relationship with the fundamental 
right of access to justice. It presents its relation with the diffusion of human rights and with the 
fight against the violation of these, linking with the history of the attempt of implantation of 
that institution in Brazilian soil. Also, it discusses the development of access to justice in Brazil, 
the role of the Public Defender in the effectiveness of this right and in the construction of a 
more just and egalitarian society. Lastly, it approaches the relation between the institutional 
missions and the activities performed by the Public Defender and the Ombudsman, highlighting 
the possibility of assuming this role by the latter, in order to fill the gap left by the absence of a 
specific institution. 
 
Keywords: Ombudsman. Defensoria Del Pueblo. International Institution. Defensoria Pública. 
Human rights. Violation. Warranty. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual, seja no contexto interno ou no contexto internacional, a discussão 

acerca da defesa e da garantia dos direitos humanos passou a ocupar um lugar de destaque e de 

verdadeiro reconhecimento quanto a sua relevância, razão pela qual o presente tema foi 

escolhido.  

Essa citada alteração advém principalmente de uma alteração ocorrida com o passar 

dos anos no que se refere ao contexto histórico vivido. Ultrapassado o advento das duas grandes 

guerras, que fizeram com que a sociedade tivesse que lidar com verdadeiras atrocidades, uma 

maior preocupação com a vida e com a dignidade da pessoa humana acabou se desenvolvendo, 

o que provocou uma significativa onda de declarações de tais direitos, que acabaram se 

internacionalizando. 

Diante desse cenário, que possui ideais mais garantistas, mas simultaneamente ainda 

está repleto de situações que configuram graves violações aos direitos fundamentais dos 

indivíduos, inclusive por parte dos Estados, é de suma importância valorizar as instituições que 

atuam na defesa de tais direitos, analisando a efetividade do desempenho de modelos 

internacionalmente utilizados, na tentativa de conhecer tais modelos e traçar não apenas um 

paralelo, mas uma aproximação com os modelos nacionais. 

Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a analisar uma dessas instituições, que 

tem demonstrado enorme eficiência no que se refere à defesa dos direitos humanos. 

Tal instituição, denominada, geralmente, como Ombudsman, possui basicamente dois 

eixos de atuação, o primeiro deles está ligado diretamente ao controle da Administração,  da 

atuação estatal como um todo, sendo essa a atividade originalmente desenvolvida quando do 

surgimento da instituição, e o segundo, relativo especificamente à defesa dos direitos humanos, 

que acabou se desenvolvendo mais significativamente no âmbito ibero-americano, mormente 

em razão do contexto histórico existente em tais localidades. 

Nesse primeiro ponto, trabalha-se ainda acerca da frustrada tentativa de se constituir o 

Ombudsman no Brasil quando da promulgação da Constituição de República de 1988.  

Sendo a referida instituição o ponto inicial deste estudo, o primeiro capítulo se dedica 

a conhecer sua origem e estudar seu surgimento e desenvolvimento, conhecendo a precursora 

vertente europeia e a vertente latino americana, buscando estabelecer um conceito e entender 

seus variáveis requisitos, que se alteram de acordo com o local em que está situada. 

Num segundo momento, já estabelecidos os conceitos e requisitos necessários à 
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integral compreensão do deste estudo, analisa-se a relação do Ombudsman com o acesso à 

justiça, trabalhando o conceito dessa e estudando o acesso à justiça em si, seus obstáculos e 

suas ondas renovatórias, bem como como expõe a atuação dessa instituição como um meio 

alternativo de resolução de conflitos, que, em regra, não se apoia no Judiciário para a resolução 

das queixas recebidas pelos cidadãos. 

Por fim, alcançando o tema central do presente trabalho, faz-se um paralelo entre 

atuação do Ombudsman no plano internacional e do desenvolvimento e atuação da Defensoria 

Pública brasileira, evidenciando suas características fundamentais, que a aproximam do modelo 

institucional do Ombudsman, e defendendo que essa é a instituição brasileira que mais se 

enquadra no perfil necessário para o desempenho das atividades de Ombudsman. 

Este trabalho objetiva, portanto, conhecer e entender o funcionamento da referida 

instituição, o motivo da sua ausência no Brasil e como a Defensoria Pública brasileira tem se 

delineado de forma a suprir essa brecha deixada pelo Constituinte. 

Como metodologia de estudo para o desenvolvimento desse tema, adotou-se uma 

análise de cunho comparativo entre as instituições supracitadas, explorando e examinando a 

literatura nacional e internacional acerca do tema, bem como a legislação nacional. 
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1 O OMBUDSMAN - DEFENSOR DEL PUEBLO 

1.1 Conceito e Requisitos 

 

O Ombudsman que hoje se conhece tem, em tese, duas origens, uma romana e outra 

moderna. Na acepção romana1, muitos reconhecem que tal instituto teria se originado no 

Tribunus Plebis, advindo de uma aliança em que se garantiu aos plebeus chefes oriundos de 

seu meio, eram, pois, sacrosanctus e, como tal, invioláveis.  

Eram um tipo de protetores da plebe, que atuavam a qualquer sinal de abuso que 

pudesse afetar aos seus protegidos. 

A ideia moderna de Ombudsman foi criada nos reinos escandinavos, no século XIX, o 

que hoje seria a Suécia e a Finlândia. Em 1713, pela ordem do rei Carlos XII, foi nomeado o 

que se denominava de Hägsteombudsmännen, um indivíduo com a incumbência de controlar a 

administração feita pelo governo. De outro lado, havia o chanceler de justiça, que deveria velar 

pelo cumprimento da lei pelos funcionários do Estado2. 

Quando o momento político deu espaço a teoria de separação de poderes de 

Montesquieu, pela qual o poder do Estado foi dividido em três órgãos independentes e limitados 

por eles próprios, o poder foi dividido entre Executivo, Tribunais e Parlamento, no qual o 

modelo de Ombudsman sueco, uma espécie de ouvidor da sociedade, apareceu pela primeira 

vez - na Constituição de 1809. 

Na época, foi denominado Justitie Ombudsman e já não era nomeado pelo rei, como 

supracitado, mas, sim, pelo próprio parlamento. Sua função basicamente se mostrava como um 

misto das funções anteriormente exercidas pelo Hägsteombudsmännen e pelo chanceler de 

justiça, ou seja, ele deveria controlar a administração, bem como verificar acerca do efetivo 

cumprimento das leis por parte dos funcionários públicos e, ainda, investigar todas as 

reclamações feitas pelos cidadãos em razão das falhas estatais existentes3. 

Em um primeiro momento, o Ombudsman exercia unicamente as supramencionadas 

funções, todavia, alguns anos depois, o Parlamento (Riksdag) entendeu pela necessidade de 

criação de uma instituição capaz de supervisionar inclusive as forças armadas, motivo pelo qual 

criou o militie ombudsman, o qual, apesar da semelhança, funcionava de maneira autônoma ao 

                                                
1 BEZERRA, Helga Maria Saboia. Defensor do Povo: origens do instituto do Ombudsman e a malograda 
experiência brasileira. Direito Estado e Sociedade, n. 36, 2010, p. 49. Disponível em: 
<http://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/media/3bezerra36.pdf>. Acesso em: 08 mai. 2018. 
2 MORA, Antonio; IMBERNÓN, Maria José García. El libro del defensor del pueblo. Madrid, 2003. 299 p., p. 
31. Disponível em: <https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/06/LDP_I_origen.pdf>. Acesso 
em: 08 mai. 2018. 
3 MORA, Ibid., p. 30. 
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ombudsman convencional.4 

Posteriormente, mesmo que inicialmente autônomos, os dois órgãos se fundiram, 

tornando-se um único Ombudsman, o que não se sustentou durante muito tempo, em razão da 

imensidão de trabalhos que as duas vertentes unidas possuíam. Assim, em 1975, o órgão foi 

fracionado em áreas de atuação mais específicas.5 

Embora tenha passado por diversas alterações, a figura do Ombudsman continua hoje 

expressa na Constituição Sueca: 
  
 
Parliamentary Ombudsmen 
Art. 6. The Riksdag elects one or more Parliamentary Ombudsmen who shall 
supervise the application of laws and other regulations in public activities, 
under terms of reference drawn up by the Riksdag. An Ombudsman may 
institute legal proceedings in the cases indicated in these terms of reference. 
Courts of law, administrative authorities and State or local government 
employees shall provide an Ombudsman with such information and opinions 
as he or she may request. Other persons coming under the supervision of the 
Ombudsman have a similar obligation. An Ombudsman has the right to access 
the records and other documents of courts of law and administrative 
authorities. A public prosecutor shall assist an Ombudsman if so requested. 
More detailed provisions concerning the Ombudsmen are laid down in the 
Riksdag Act and elsewhere in law.6 
 
  

A expressão sueca ‘Ombudsman’, embora conhecida mundialmente, não fez muito 

sucesso entre os povos da Península Ibérica e os da América Latina, tomando, em virtude disso, 

diversas denominações. 

Mesmo não tendo feito sucesso, a referida expressão é muito utilizada na esfera ibero-

americana quando se quer se referir à instituição de maneira globalizada, seja quando se quer 

abranger todos as denominações utilizadas, seja quando se quer conceder ou reafirmar os seus 

                                                
4 TACITO, Caio. Ombudsman - O Defensor do Povo. Separata de: Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro: p. 15-26, jan./mar. 1988. p. 17. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/ 
article/viewFile/45696/44035>. Acesso em: 08 mai. 2018. 
5 TACITO, Ibid., P. 15-26. 
6 SUÉCIA. Constituição Sueca. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/se/se122en.pdf>. 
Acesso em: 11 mai 2018. Tradução livre: Provedores Parlamentares Art. 6º. O Riksdag elege um ou mais 
parlamentares Provedores de Justiça que supervisionam a aplicação das leis e outros regulamentos em atividades 
públicas, sob termos de referência elaborado pelo Riksdag. Um Ombudsman pode instituir nos casos indicados 
nestes termos de referência. Tribunais, autoridades administrativas e autoridades estatais ou locais. funcionários 
do governo devem fornecer ao Ombudsman informações e opiniões que ele possa solicitar. De outras pessoas que 
se encontrem sob a supervisão do Provedor de Justiça tenham uma obrigação semelhante. Um Ombudsman tem o 
direito de acessar os registos e outros documentos dos tribunais e autoridades administrativas. Um promotor 
público assistirá um Provedor de Justiça, se assim for solicitado. Provisões mais detalhadas relativo aos Provedores 
de Justiça estão previstos no Acto de Riksdage em outro lugar na lei. 
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fundamentos e bases históricas.7 

Quanto às denominações, são inúmeras: Procurador del Ciudadano, Provedor de 

Justiça, Defensor de los Habitantes, Procurador de los Derechos Humanos, Valedor do Pobo, 

Síndic de Greuges,8 Defensor del Pueblo, Defensor de los Habitantes; Comisionados 

Nacionales de Derechos Humanos9. 

Embora tenha origem sueca, seguida pela Finlândia e pela Dinamarca, foi pela Nova 

Zelândia que o Ombudsman ganhou espaço nos países que seguiam common law, justamente 

por fazer parte da Commonwelth.10 

Paralela e consequentemente a essa enorme diversidade de nomes usados ao redor do 

mundo, surgiram, ao longo dos anos, uma pluralidade de instituições que possuíam a missão de 

fiscalizar a administração pública em si e sua atuação no que se refere ao respeito e ao 

comprometimento com os diretos daqueles a ela submetidos.11 

Quando se fala acerca do Ombudsman, como muito bem ensinam Antônio Mora e 

María José Imbernón Garcia no livro intitulado “El Libro del Defensor Del Pueblo”12, é preciso 

ter em mente dois enfoques básicos que atuaram na construção de sua história e de seu 

desenvolvimento. O primeiro deles trata do crescimento significativo ocorrido no âmbito da 

valorização dos direitos humanos no decorrer dos anos e, o segundo, da implantação daquilo 

que se denomina como Estado Social de Direito, bem como das consequências de sua 

administração.  

Quanto à primeira vertente, sabe-se que desde as antigas civilizações já era possível 

identificar traços da ideia que hoje se defende como Direitos Humanos. Todavia, não se tratava 

de um conceito idêntico, posto que, embora a ideia fosse de que os seres humanos gozavam de 

direitos essenciais e inalienáveis, esses estavam intimamente ligados a uma entidade superior, 

qual seja: Deus. Assim, os direitos essenciais eram ligados ao direito natural, sendo algo já 

                                                
7 MORA, Antonio; IMBERNÓN, Maria José García. El libro del defensor del pueblo. Madrid, 2003. 299 p., p. 
09. Disponível em: <https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/06/LDP_I_origen.pdf>. Acesso 
em: 26 mar. 2018. 
8 MORA, Ibid., p. 09. 
9 ELIZONDO, Gonzalo; AGUILAR, Irene. La institución del Ombudsman en América Latina: Requisitos mínimos 
para su existência. Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH. p. 01. Disponível em: 
<http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Ombudsman/Articulos/Ombudsman_requi
sitos.doc>. Acesso em: 26 mar. 2018. 
10 MELO, Daniela Vieira. Os Reais Contornos da Defensoria Pública Brasileira: Exercendo Função de 
Ombudsman em Defesa dos Direitos Humanos. Separata de: Revista da Defensoria Pública da União, Brasília: n. 
10, p. 1-504, jan./dez. 2016. p. 14. Disponível em: <http://www.dpu.def.br/images/esdpu/revista/revista9/Artigo 
5.pdf> Acesso em: 26 mar. 2018. 
11 ELIZONDO, op. cit., p. 01. 
12 MORA, op. cit., p. 12. 
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provido por Deus, razão pela qual não era preciso persegui-los13. 

Já na atualidade, o enfoque acerca dos direitos humanos, aqueles direitos básicos e 

fundamentais e inerentes à toda e qualquer pessoa humana, que muito se alterou, cuida-se muito 

mais de uma incessante busca pela garantia de direitos básicos, inerentes a pessoa humana pela 

simples qualidade de ser humano, independente e autônomo a quaisquer influências místicas. 

Com efeito, é preciso lembrar que as declarações de direitos que surgiram no mundo 

muito influenciaram na construção das bases e do ideal atual de direitos humanos14. 

A Declaração dos Direitos de Virgínia, feita em 1776, trouxe uma noção básica e muito 

importante de direitos, tratou sobre igualdade, separação de poderes e outras liberdades, 

influenciando não apenas a Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas também A 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. 
 
 
El principio del artículo primero es desde entonces un punto de referencia para 
el inicio de toda declaración – y toda mera aproximación – relativa a los 
Derechos Humanos: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 
derechos”. Fue algo más que uma declaración. Jules Michelet la llamó el 
“Credo de la Nueva Era”. 
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, además de 
enunciar una serie de principios fundamentales de orden político, atribuye a 
los pueblos y a los indivíduos unos derechos permanentemente actuales: el 
derecho a la resistencia contra la opresión (artículo 2), la presunción de 
inocencia (artículo 9), la libertad de opinión y de religión (artículo 10), la 
libertad de expresión (artículo 11) o el derecho a la propiedad (artículo 17).15 
  
 

Os resquícios da Revolução Francesa, seguidos pelos impactos decorrentes das duas 

guerras mundiais, fizeram crescer a preocupação com os direitos humanos e, 

consequentemente, o número de declarações tratando do tema16.  

Com isso, após a Segunda Guerra, quando se viu deslanchar a preocupação com os 

                                                
13 MORA, Antonio; IMBERNÓN, Maria José García. El libro del defensor del pueblo. Madrid, 2003. 299 p., p. 
15. Disponível em: <https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/06/LDP_I_origen.pdf>. Acesso 
em: 26 mar. 2018. 
14 MORA, Ibid., p. 16. 
15 MORA, Ibid., p. 16. Tradução livre: O princípio do primeiro artigo é desde então um ponto de referência para 
o início de toda declaração - e toda a mera aproximação - relacionada aos Direitos Humanos: "Os homens nascem 
e permanecem livres e iguais em direitos". Foi mais que uma declaração. Jules Michelet chamou o "New Age 
Creed". A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, além de enunciar uma série de princípios 
fundamentais de natureza política, atribui aos povos e aos indivíduos direitos permanentemente atuais: o direito à 
resistência contra a opressão (artigo 2º), a presunção de inocência (artigo 9), liberdade de opinião e religião (artigo 
10), liberdade de expressão (artigo 11) ou direito à propriedade (artigo 17). 
16 MELO, Daniela Vieira. Os Reais Contornos da Defensoria Pública Brasileira: Exercendo Função de 
Ombudsman em Defesa dos Direitos Humanos. Separata de: Revista da Defensoria Pública da União, Brasília: n. 
10, p. 1-504, jan./dez. 2016. p. 06. Disponível em: <http://www.dpu.def.br/images/esdpu/revista/revista9/Artigo 
5.pdf> Acesso em: 26 mar. 2018. 
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direitos do homem, se firmou a Declaração Universal de Direitos Humanos, onde, nas palavras 

de MORA, A.; IMBERNÓN M. J. G., pela primeira vez os direitos humanos são reconhecidos 

sem distinção alguma de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política, origem nacional ou 

social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição.  

Tal declaração, conforme o moderno ideal de direito humanos supracitado, não apenas 

se limita a indicar quais são tais direitos, mas também se preocupa com a efetividade e aplicação 

desses. 
 
 
Los Derechos Humanos quedaron definidos internacionalmente en estos 
términos y alcance: “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas 
progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto en los pueblos de los Estados 
membros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.17 
 
  

Ponto muito importante advindo de uma Declaração Universal de Direitos Humanos, 

que a estudo muito interessa, especialmente para se compreender a forma como o Ombudsman 

se expandiu, não apenas na Europa do pós-guerra e nos Estados Unidos, que possuíam um 

ambiente propício ao desenvolvimento dos dois aspectos tratados pelo Ombudsman, mas no 

mundo, é exatamente sua natureza, seu alcance universal, implicitamente expresso em seu 

texto: 
 
 
El artículo 30, que cierra el texto de la Declaración, es el que le da el carácter 
que determina su alcance mundial, cosa que no ha hecho más que afirmarse y 
confirmarse a lo largo de los años: “Nada en esta Declaración podrá 
interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un 
grupo o a una persona, para emprender y desarrollar, actividades o realizar 
actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración”.18 
 

                                                
17 MORA, Antonio; IMBERNÓN, Maria José García. El libro del defensor del pueblo. Madrid, 2003. 299 p., p. 
20. Disponível em: <https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/06/LDP_I_origen.pdf>. Acesso 
em: 26 mar. 2018. Tradução livre: Os direitos humanos foram definidos internacionalmente nestes termos e 
alcance: "um ideal comum pelo qual todos os povos e nações devem se esforçar para que indivíduos e instituições, 
constantemente inspirados por ele, promovam, por meio do ensino e da educação, do respeito por estes direitos e 
liberdades, e assegurar por medidas progressivas de caráter nacional e internacional seu reconhecimento universal 
e efetivo e aplicação, tanto nos povos dos Estados-Membros e entre os dos territórios colocados sob sua jurisdição. 
18 MORA, Ibid., p. 20. Tradução livre: O artigo 30, que encerra o texto da Declaração, é o que lhe confere o caráter 
de determina seu alcance global, que só foi afirmado e confirmado como ao longo dos anos: Nenhuma disposição 
da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou 
indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e 
liberdades aqui enunciados. 
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Sob a ótica das declarações que defendem os direitos humanos, a partir da ideia de 

alcance universal e buscando a efetividade dos direitos humanos, surgiu dentro da ONU o 

espírito de implantação de instituições que buscassem e garantissem esses direitos19. Para tanto, 

em 1978, a própria ONU estabeleceu genericamente as funções e estruturas de tais instituições, 

a saber: 
 
 
Las funciones que se fijaron entonces fueron: – Ser fuente de información 
sobre esos derechos para los gobiernos y para la población del país; – 
contribuir a la educación de la opinión pública y promover la conciencia y el 
respeto de los Derechos Humanos; – considerar cualquier situación particular 
que pudiera existir en el país que afectara a los Derechos Humanos; – dar su 
opinión sobre cualquier cuestión que afecte a esos derechos. Respecto a la 
estructura de las instituciones, las recomendaciones aprobadas fueron las 
siguientes: – Reflejar la composición más amplia posible de la población, de 
tal forma que hagan participar a todos los sectores en el proceso de adopción 
de decisiones relativas a los Derechos Humanos; – un funcionamiento regular, 
con un acceso inmediato a cualquier particular o autoridad; – estar dotadas, en 
su caso, de órganos locales o regionales de asesoramiento.20 
 
  

Como dito acima, o Ombudsman não foi aplicado por todas as nações em que foi 

adotado de maneira padronizada. Em cada uma delas existem peculiaridades, por mais que 

tenham sido norteadas por um padrão de atuação, o que acabou construindo instituições muito 

semelhantes, mas não idênticas. 

Essa ausência de identidade ocorre pois em cada país em que se desenvolveu, o 

Ombudsman teve obrigatoriamente que se adaptar aos contextos histórico, social e político 

então existentes, os quais, por fatores culturais e até mesmo geográficos, muito divergem de 

um local para o outro21. 

Assim, se torna uma tarefa muito difícil estabelecer com clareza e certeza quais seriam 

os requisitos para funcionamento e eficácia da referida instituição, sendo preciso compreender 

que para se alcançar certa especificidade, a análise e consequente conclusão deveriam ser 

                                                
19 MORA, Antonio; IMBERNÓN, Maria José García. El libro del defensor del pueblo. Madrid, 2003. 299 p., p. 
21. Disponível em: <https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/06/LDP_I_origen.pdf>. Acesso 
em: 26 mar. 2018. 
20 MORA, Ibid., p. 21. Tradução livre: As funções que foram definidas então eram: - Ser uma fonte de informação 
sobre esses direitos para os governos e a população do país; - contribuir para a educação da opinião pública e 
promover a conscientização e o respeito pelos direitos humanos; - considerar qualquer situação particular que 
possa existir no país que afeta os direitos humanos; - Dê sua opinião sobre qualquer assunto que afete esses direitos. 
Em relação à estrutura das instituições, as recomendações aprovadas foram as seguintes - Refletir a composição 
mais ampla possível da população, de forma a envolver todos os setores no processo decisório em matéria de 
Direitos Humanos; - operação regular, com acesso imediato a qualquer indivíduo ou autoridade; - estar equipado, 
se for caso disso, com órgãos consultivos locais ou regionais. 
21 MORA, Ibid., p. 38. 
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casuísticas22. 

Todavia, em que pese essa diferenciação necessária, a qual não se pode deixar de 

considerar, através de um método comparativo, é possível estabelecer para uma sociedade ideal 

– entenda-se como a que possui um sistema democrático estruturado, sedimentado e fortalecido 

– condições mínimas para criação e efetivo funcionamento da instituição. Nas palavras de 

Roberto Cuéllas Martínez:  
 
 
Para entenderlo mejor, la cultura de derechos humanos que cada país y pueblo 
tenga, será un referente necesario para establecer los requerimientos mínimos 
que una oficina de Ombudsman debe tener, en el entendido que sea una 
propuesta realizable, realista y eficaz. No obstante, sí podría hablarse de 
algunas condiciones sine qua non que deberían estar presentes en toda gestión  
de Ombudsman, siendo la más importante gozar de plena independencia para 
poder tener un radio de acción que no vulnere su misión de órgano de 
fiscalización y monitoreo del respeto y promoción de los derechos humanos 
dentro de la función pública.23 
 
  

A relevância do detalhamento desses requisitos mínimos consiste especificamente na 

diferenciação das instituições que verdadeiramente constituem Ombudsman daquelas que, 

apesar das semelhanças, não comportam essa denominação24. 

Na América Latina, o Instituto Interamericano de Direitos Humanos delineou algumas 

características entendidas como requisitos mínimos25.  

A primeira condição relevante se refere à sua forma de criação. Para que se tenha 

efetivamente o Ombudsman é necessário que a instituição tenha sua criação prevista na própria 

Constituição do Estado que o instituir, bem como seja regulada por lei específica e, ainda, tenha 

                                                
22 MARTÍNEZ, Roberto Cuéllar. Estándares mínimos para el establecimiento y funcionamiento del ombudsman. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH, 2002. p. 01. Disponível em: 
<http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Ombudsman/Articulos/Estandares%20min
imos_ombudsman.doc>. Acesso em: 26 mar. 2018. 
23 MARTÍNEZ, Ibid., p. 01. Tradução livre: Para entender melhor, a cultura de direitos humanos que cada país e 
povo tem será um referencial necessário para estabelecer os requisitos mínimos que o Ombudsman deve ter, que 
devem ser entendidos como uma proposta viável, realista e eficaz. No entanto, é possível falar em algumas 
condições sine qua non que devem estar presentes na administração de qualquer Ouvidoria, sendo a mais 
importante gozar de plena independência para ter um raio de ação que não viole sua missão como órgão de 
fiscalização e monitore o respeito e a promoção dos direitos humanos no serviço público. 
24 ELIZONDO, Gonzalo; AGUILAR, Irene. La institución del Ombudsman en América Latina: Requisitos 
mínimos para su existência. Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH. p. 01. Disponível em: 
<http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Ombudsman/Articulos/Ombudsman_requi
sitos.doc>. Acesso em: 15 mai. 2018. 
25 MELO, Daniela Vieira. Os Reais Contornos da Defensoria Pública Brasileira: Exercendo Função de 
Ombudsman em Defesa dos Direitos Humanos. Separata de: Revista da Defensoria Pública da União, Brasília: n. 
10, p. 1-504, jan./dez. 2016. p. 16. Disponível em: <http://www.dpu.def.br/images/esdpu/revista/revista9/Artigo 
5.pdf> Acesso em: 26 mar. 2018. 
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a capacidade de se autorregular.26 

Essa segurança advinda de uma fonte legislativa autônoma garante que o Ombudsman 

tenha legitimidade e independência em suas atuações e evita que um governo futuro tende 

desarticula-lo ou mesmo reduzir sua capacidade de atuação.27 

Ademais, é necessário que a normas legais que regulam a vida da instituição 

proporcionem a essa competência para atuar nos mais diversos setores da administração 

pública, para que não ocorra uma divisão setorizada do Ombudsman, o que pode acarretar em 

uma atuação não efetiva28. 

A segunda característica essencial é especificamente a independência, que, como 

exposto, provem da previsão legal e que aparenta ser efetivamente a mais importante da 

instituição. Em virtude dela o Ombudsman não está submetido a nenhum outro órgão ou poder, 

podendo ser o único capaz de controlar e valorar suas decisões e atitudes29. 

Essa independência se manifesta em diversos aspectos, quais sejam, o político, o 

administrativo e o funcional. Nesse contexto, sabe-se que cada um deles possui sua relevância 

específica, mas apenas em conjunto são capazes de efetivamente proporcionar à instituição um 

cenário de atuação receptivo e adequado30. 

A ideia é que a instituição não esteja sujeita às interferências de nenhuma outra coisa 

que não seja o próprio ordenamento jurídico e a defesa dos direitos humanos. Para tanto, precisa 

ter liberdade para atuar, determinar sua gestão e seu orçamento, de maneira que não esteja 

vinculada a nenhum órgão hierarquicamente superior. 

A independência administrativa, que inclui as questões econômicas, é fundamental 

para que o órgão não tenha que sofrer limitações, ponderações de interesses que não sejam os 

seus próprios e os daqueles em favor de quem atue. Assim, essa autonomia financeira é 

fundamental quando se fala em uma instituição que tem como tarefa o controle da 

administração, caso contrário estaria constantemente sujeita à boicotes, o que 

consequentemente causaria a paralisação31 de suas funções, criando-se mais um elefante branco 

que apenas suga os cofres estatais e que não cumpre suas funções32. 

                                                
26 ELIZONDO, Gonzalo; AGUILAR, Irene. La institución del Ombudsman en América Latina: Requisitos 
mínimos para su existência. Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH. p. 02. Disponível em: 
<http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Ombudsman/Articulos/Ombudsman_requi
sitos.doc>. Acesso em: 15 mai. 2018. 
27 ELIZONDO, Ibid., p. 02. 
28 ELIZONDO, Ibid., p. 03. 
29 ELIZONDO, Ibid., p. 02. 
30 ELIZONDO, Ibid., p. 03. 
31 ELIZONDO, Ibid., p. 03. 
32 MARTÍNEZ, Roberto Cuéllar. Estándares mínimos para el establecimiento y funcionamiento del ombudsman. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH, 2002. p. 10. Disponível em: 
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Salienta-se ainda o grande papel que historicamente o Ombudsman exerce no combate 

à corrupção, que evidentemente seria anulado de maneira absoluta caso não contasse com a 

referida autonomia. 

Quando se fala em independência política, se deve ter em mente que, mais do 

financeiramente, o Ombudsman deve estar isento de qualquer ideologia política que não seja 

especificamente a proteção dos direitos humanos, preciso atentar, no entanto, que nesse ponto 

não se está a abrir um precedente para a vinculação do Ombudsman a partidos que sustentem 

essa bandeira, ao contrário, a isenção deve ser completa, não podendo existir nenhum tipo 

subordinação, sequer ideológicas, por melhores que pareceram ser. A independência política é, 

portanto, essencial para produção de um trabalho justo e igualitário33. 

Ademais, tem o condão especial de não desvirtuar o Ombudsman no sentido de torna-

lo um trampolim que facilita o acesso à carreira política, nem o contrário. Foi nesse sentido que 

a Assembleia Legislativa da Costa Rica determinou que não é possível a um titular da 

instituição concorrer a um cargo político quando cessadas suas funções.34 

A independência funcional, por sua vez, está ligada intimamente à forma de 

organização, de gestão e de atuação da própria instituição em si, que necessita pode gerenciar 

seu pessoal e ações da forma mais conveniente ao cumprimento de sua missão como 

Ombudsman35. 

A última condição essencial estabelecida pelo Instituto Interamericano de Direitos 

Humanos é especialmente a função de defender os direitos humanos propriamente ditos, isso 

porque na América Latina36 esse é o principal enfoque do Ombudsman, haja vista que tal 

instituição funciona majoritariamente na promoção dos direitos humanos, com o objetivo de 

combater a massivas violações que por aqui perpetuavam e funcionar como uma forma de 

resistência ao retorno dos governos autoritários outrora vigentes na maior parte dos países 

                                                
<http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Ombudsman/Articulos/Estandares%20min
imos_ombudsman.doc>. Acesso em: 26 mar. 2018. 
33 ELIZONDO, Gonzalo; AGUILAR, Irene. La institución del Ombudsman en América Latina: Requisitos 
mínimos para su existência. Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH. Disponível em: 
<http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Ombudsman/Articulos/Ombudsman_requi
sitos.doc>. Acesso em: 19 mai. 2018. 
34 ELIZONDO, Ibid., p. 04. 
35 MARTÍNEZ, Roberto Cuéllar. Estándares mínimos para el establecimiento y funcionamiento del ombudsman. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH, 2002. p. 09-10. Disponível em: 
<http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Ombudsman/Articulos/Estandares%20min
imos_ombudsman.doc>. Acesso em: 26 mar. 2018. 
36 MELO, Daniela Vieira. Os Reais Contornos da Defensoria Pública Brasileira: Exercendo Função de 
Ombudsman em Defesa dos Direitos Humanos. Separata de: Revista da Defensoria Pública da União, Brasília: n. 
9, p. 1-504, jan./dez. 2016. p. 17. Disponível em: <http://www.dpu.def.br/images/esdpu/revista/revista9/Artigo 
5.pdf> Acesso em: 26 mar. 2018. 
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latinos.37  

É preciso ter em mente que o Ombudsman Europeu difere um pouco no Ombudsman 

Ibero-americano, que como dito é muito mais voltado para a defesa dos direitos humanos em 

si do que para o controle da administrativo dos atos de governo, como o clássico europeu38. 

Na Europa, berço do Ombudsman, muito se preocupa com a definição dos elementos 

essenciais que devem ser preenchidos para a configuração da referida instituição39.  

Mais uma vez essa importância se refere à necessidade de distinguir o Ombudsman 

das demais instituições que não apresentem especificamente a mesma formatação, o que se faz 

na tentativa de restringir a atuação e assegurar tanto a manutenção quanto o fortalecimento do 

Ombudsman, a fim de que se preserve sua estrutura frente a outros tipo de organizações que 

apenas de maneira simplista se aproximariam de suas funções40. 

É preciso assegurar que o Ombudsman seja constituído por meio do Parlamento, ou do 

Poder Legislativo – respeitadas as diferenças de estrutura de governo, todavia, prezando sempre 

pelo distanciamento ao partidarismo, visto que o Ombudsman deve ser instituição não partidária 

para o exercício regular e integral de suas funções, inclusive de investigação.41 

Em síntese:  
 
  
a) O ombudsman é um funcionário independente e não influenciado pelos 
partidos políticos, representante da legislatura, em geral estabelecido na 
Constituição, que vigila a administração; 
b) ocupa-se de queixas específicas do público contra as injustiças e os erros 
administrativos; 
c) tem o poder de investigar, criticar e dar publicidade às ações 
administrativas, mas não o de revogá-las.42 
 
  

Detalhando os elementos essências do Ombudsman Europeu, tem-se os seguintes: 

Independência, Representatividade da Legislatura, Previsão Constitucional, Vigilância da 

Administração, Atendimento a Queixas do Público, Atuação Contra Injustiças e Erros 

                                                
37 ELIZONDO, Gonzalo; AGUILAR, Irene. La institución del Ombudsman en América Latina: Requisitos 
mínimos para su existência. Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH. p. 04. Disponível em: 
<http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Ombudsman/Articulos/Ombudsman_requi
sitos.doc>. Acesso em: 19 mai. 2018. 
38 ELIZONDO, Ibid., p. 04. 
39 BEZERRA, Helga Maria Saboia. Defensor do Povo: origens do instituto do Ombudsman e a malograda 
experiência brasileira. Direito Estado e Sociedade, n. 36, 2010, p. 57-58. Disponível em: 
<http://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/media/3bezerra36.pdf>. Acesso em: 08 mai. 2018. 
40 BEZERRA, Ibid., p. 57. 
41 BEZERRA, Ibid., p. 57. 
42 BEZERRA, Ibid., p. 57. 



  20 

Administrativos, Poder Investigatório e Poder de Crítica e de Dar Publicidade43. 

Independência – é a mais importante de seus atributos. O Ombudsman não está 

submetido a nenhum partido político nem a qualquer dos Poderes do Estado, possuindo total 

autonomia em relação a esses, que não podem intervir em seu funcionamento nem interno nem 

em relação aos administrados, ou editar diretrizes, estando submetido unicamente ao 

ordenamento jurídico de seu Estado.44 

Representação da Legislatura – é importante entender que o Ombudsman não é um 

representante do governo, o que ocorre em razão do requisito supramencionado, pois não está 

vinculado a ele. Não trabalha para o Poder Executivo, não sendo sequer escolhido por ele, mas 

sim pelo Parlamento, no qual há representantes que ostentam os requerimentos e vontades do 

próprio povo.45 

Previsão Constitucional – provém do entendimento que para se alcançar estabilidade 

e respeito, deve ser instituído pela norma fundamental do Estado. No caso Europa, está previsto 

no Tratado de Funcionamento da União Europeia, em seu artigo 22846. 

Vigilância da Administração – Como citado no início desde Capítulo, desde os 

primórdios da fundação do Ombudsman, nos reinos escandinavos, sua função basilar sempre 

foi a de regulação do cumprimento das normas e das leis parte dos integrantes da administração 

na realização do próprio governo e na prestação de seus serviços. Assim, essa é a sua principal 

função na defesa dos administrados. Aqui, é preciso ressaltar que o próprio Ombudsman 

também está submetido a vigilância, que é feita, em razão de sua natureza, pelos próprios 

beneficiários.47 

Atendimento às Queixas do Público e Atuação Contra Injustiças e Erros 

Administrativos – no âmbito europeu, qualquer residente de um Estado membro da União 

Europeia que tenha se sentido lesionada em decorrência de alguma atuação estatal advinda do 

exercício regular, de algum abuso, injustiça ou arbitrariedade, ou pode apresentar seu 

requerimento ou reclamação ao Ombudsman, que poderá, sem nenhuma interferência, decidir 

sobre qual seria a melhor solução ou atitude a ser tomada autônoma e casuisticamente. 48 

Poder Investigatório – O Ombudsman Europeu também possui funções relacionadas à 

                                                
43 BEZERRA, Helga Maria Saboia. Defensor do Povo: origens do instituto do Ombudsman e a malograda 
experiência brasileira. Direito Estado e Sociedade, n. 36, 2010, p. 59-61. Disponível em: 
<http://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/media/3bezerra36.pdf>. Acesso em: 08 mai. 2018. 
44 BEZERRA, Ibid., p. 59-62. 
45 BEZERRA, Ibid., p. 59. 
46 BEZERRA, Ibid., p. 59. 
47 BEZERRA, Ibid., p. 60. 
48 BEZERRA, Ibid., p. 60. 



  21 

investigação, devem, portanto, promover diligências para verificar as queixas dos 

administrados, para, inclusive abrir a parte reclamada a possibilidade de defesa49. 

Poder de Crítica e de Dar Publicidade – Como visto, não possui o poder de alterar ou 

revogar atos, assim, como forma de solução, o Ombudsman possui a alternativa de expor 

opiniões, dar recomendações e até mesmo tornar públicas os requerimentos objetivando 

efetividade de prestação de serviços públicos50. 

Como se nota, a partir de uma análise comparativa entre o Ombudsman no âmbito 

ibero-americano e no âmbito europeu, os próprios requisitos mínimos estabelecidos são 

diferentes, o que ocorre em razão das diferenças apresentadas em cada uma dessas regiões, 

conforme incialmente citado. 

Embora também atue na defesa dos direitos humanos, pois esse é um dos pilares do 

Ombudsman, o modelo europeu é muito mais voltado para o controle da atuação estatal e para 

as violações decorrentes dessa atuação, que chegam à instituição por meios das queixas 

recebidas51. 

De outro lado, o modelo ibero-americano precisa atuar de acordo com a realidade de 

países que são majoritariamente pouco ou até mesmo não desenvolvidos, o que provoca a 

necessidade de se atuar em uma vertente diretamente mais defensiva e próxima aos cidadãos, 

capaz de efetivamente fomentar os direitos humanos na tentativa de fazer frente as violações 

que são certamente massivas em razão do contexto em que se vive52. 

Todavia, mister se faz esclarecer que, assim como no modelo europeu, não se trata de 

um enfoque exclusivo, mas sim prioritário, em atendimento a demanda apresentada pelos 

administrados53. 

Entendidos os requisitos mínimos elencados pelo Instituto Interamericano de Direitos 

Humanos, é preciso pensar de forma pragmática, acerca do modo de implantação do 

Ombudsman na América Latina. Conhecer tais requisitos pode tornar possível distinguir o 

Ombudsman de outras instituições similares e entender em tese o que é preciso para que seja 

implantada, entretanto, não é suficiente para entender quais são as dificuldades práticas da 

referida implementação. 

                                                
49 BEZERRA, Helga Maria Saboia. Defensor do Povo: origens do instituto do Ombudsman e a malograda 
experiência brasileira. Direito Estado e Sociedade, n. 36, 2010, p. 61. Disponível em: 
<http://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/media/3bezerra36.pdf>. Acesso em: 08 mai. 2018 
50. BEZERRA, Ibid., p. 61. 
51 MORA, Antonio; IMBERNÓN, Maria José García. El libro del defensor del pueblo. Madrid, 2003. 299 p., p. 
52. Disponível em: <https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/06/LDP_I_origen.pdf>. Acesso 
em: 26 mar. 2018. 
52 MORA, Ibid., p. 38. 
53 MORA, Ibid., p. 52. 
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1.2 Histórico do Ombudsman no Brasil 

 

Apenas nos anos 60, em pleno período ditatorial, o Ombudsman chegou ao Brasil. Na 

época, o professor Caio Tácito, embora sinteticamente, tratou do instituto, chegando até mesmo 

a conceitua-lo. Nas palavras do ilustre professor: 
 
 
Trata-se de um comissário parlamentar, escolhido pelo Poder Legislativo, 
com atribuições especiais de acompanhar e fiscalizar a regularidade da 
administração civil ou militar, apreciando queixas que lhe sejam 
encaminhadas ou realizando inspeções espontâneas nos serviços públicos. Os 
seus poderes são limitados, não exercendo competência anulatória, nem 
disciplinar ou criminal, mas, segundo o depoimento dos autores, a sua 
advertência ou a iniciativa de processos penais contribui expressivamente para 
a contenção dos abusos do poder administrativo.54 
 
  

Todavia, em razão do período político no qual se vivia, não compreendia, naquele 

momento, o Ombudsman como uma solução viável: 
 
 
Parece-nos, no entanto, modelo apenas adequado a países de populações 
reduzidas e de apreciável índice educacional, com serviços administrativos 
altamente concentrados. Encaramos com ceticismo a transposição desse 
sistema, mais suasório do que coercitivo, diante das proporções de nossa 
estrutura territorial e administrativa, como de nossos hábitos políticos e 
administrativos.55 
  
 

Em verdade, diante daquele contexto, a referida instituição não apenas seria inviável 

como inútil, pois, diante de uma ditadura militar, não seria possível garantir nenhuma forma de 

dignidade da pessoa humana, no aspecto garantista de direitos humanos, muito menos fomentar 

qualquer tipo de fiscalização sobre o governo56. 

Ultrapassado o período ditatorial e frente a reinauguração de um momento 

democrático que naturalmente estava ocorrendo, começaram a nascer no Brasil interesses 

defendidos pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais no Congresso Nacional57 pela 

                                                
54 TÁCITO, Caio. O controle da administração e a nova Constituição do Brasil. Separata de: Revista de Direito 
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56 TÁCITO, Ibid., p. 29. 
57 MELO, Daniela Vieira. Os Reais Contornos da Defensoria Pública Brasileira: Exercendo Função de 
Ombudsman em Defesa dos Direitos Humanos. Separata de: Revista da Defensoria Pública da União, Brasília: n. 
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figura do Ombudsman, principalmente por Cândido Antônio Mendes de Almeida, advindos da 

necessidade de implantação de uma instituição que atuasse na defesa dos direitos humanos58. 

Em 1981, foi apresentada Proposta de Emenda Constitucional de número 79, pela qual 

se sugeria a criação de um Procurador-Geral do Povo, que dentre suas funções estariam as 

verificar as violações das normas e dos direitos fundamentais do cidadão.59 

Ainda naquele ano um novo projeto foi apresentado, dessa vez na tentativa de criar a 

Procuradoria-Geral do Poder Legislativo, que também não foi aceito.60 

A primeira vez61 que a palavra Ombudsman foi especificamente usada no Brasil se deu 

em uma tentativa de implantação da instituição que ocorreu no ano de 1933, por meio de um 

projeto de lei, era em verdade o Ombudsman trazendo esperança na corrida anticorrupção.62 

Embora todas as tentativas até então tivessem sido frustradas, elas não se esgotaram. 

Em 1984, dois novos projetos foram apresentados, um que objetivava criar a denominada 

Procuradoria Popular, que deveria receber queixas e denúncias escritas dos cidadãos em 

detrimento da administração e apura-las, e o segundo que visava instituir um órgão chamado 

de Ouvidor-Geral o qual, com uma função muito similar, deveria apurar tanto as queixas quanto 

as denúncias de qualquer um que se sentisse prejudicado por um ato do governo.63 

Apenas quando do surgimento de uma nova Constituição adaptada ao novo sistema 

democrático que no momento ressurgia, inovou-se, no âmbito interno, no anteprojeto, que, pela 

primeira vez, de fato se tratou da criação de um órgão denominado Defensoria do Povo64. 

Vejamos o artigo que tratou do instituto: 
 
 
A ele se referiu o art. 56 do anteprojeto da Comissão de Notáveis, nos termos 
seguintes: 
Art. 56. É criado o defensor do povo, incumbido, na forma de lei 
complementar, de zelar pelo efetivo respeito dos poderes do Estado aos 

                                                
19, p. 1-504, jan./dez. 2016. p. 06. Disponível em: <http://www.dpu.def.br/images/esdpu/revista/revista9/Artigo 
5.pdf> Acesso em: 26 mar. 2018. 
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59 TACITO, Caio. Ombudsman - O Defensor do Povo. Separata de: Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro: p. 15-26, jan./mar. 1988. p. 18. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/ 
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direitos assegurados nesta Constituição, apurando abusos e omissões de 
qualquer autoridade e indicando aos órgãos competentes as medidas 
necessárias a sua correção ou punição. 
§ 1. ° O defensor do povo poderá promover a responsabilidade da autoridade 
requisitada no caso de omissão abusiva na adoção das providências 
requeridas. 
§ 2. ° Lei complementar disporá sobre a competência, a organização e o 
funcionamento da Defensoria do Povo, observados os seguintes princípios: 
I - o defensor do povo é escolhido, em eleição secreta, pela maioria absoluta 
dos membros da Câmara dos Deputados, entre candidatos indicados pela 
sociedade civil e de notório respeito público e reputação ilibada, com mandato 
renovável de cinco anos; 
II - são atribuídos ao defensor do povo a inviolabilidade, os impedimentos, as 
prerrogativas processuais dos membros do Congresso Nacional e os 
vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal; 
III - as Constituições Estaduais poderão instituir a Defensoria do Povo, de 
conformidade com os princípios constantes deste artigo.65 
  
 

Como se vê o anteprojeto clara e expressamente pretendia criar no Brasil o Defensor 

do Povo, basicamente seguindo os mesmos passos do Defensor del Pueblo – uma instituição 

que tem como função assegurar os direitos constitucionalmente garantidos, zelando pelo 

cumprimento desses por parte das autoridades – ou seja, uma instituição criada de maneira a 

reafirmar as bases de atuação do Ombudsman. 

Todavia, como explicita Caio Tácito em seu texto Ombudsman - O Defensor do Povo 

(1988), a ideia da Defensoria do Povo, até então inovadora em solo nacional, foi abandonada, 

tendo sido suas funções parcialmente atribuídas ao Ministério Público. 

Essa transmissão das atribuições pertencentes ao Defensor do Povo para o Ministério 

Público não ocorreu de maneira desmotivada. Pelo contrário, tal alteração e omissão do 

Ombudsman se deu em razão de um intenso lobby que acabou por influenciar a Constituinte, 

feito por membros do Parquet, que se deu por meio de uma carta que revelava as reivindicações 

das categorias profissionais à Constituinte, na qual foi requerida a referida absorção.66 
 
 
Sumiu na proposta constituinte a figura do Defensor do Povo, transferindo-se 
para o Ministério Público a tarefa de escrutinar e promover a responsabilidade 
do abuso de poder de qualquer governante. Mas o arremedo mostra a 
irrecusabilidade da tarefa e ao mesmo tempo o quão impossível é trazê-la ao 
controle interno do sistema de poderes. Seu equilíbrio se rompe por esta 
supercompetência conferida aos procuradores, sem freio no exercício da 
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função excrescente. Na prática, talvez, o risco se amortece pela própria 
dinâmica tépida da entrada em cena da moral da corporação, temperando o 
controle inovador — por mais desassombrados que sejam a vontade ou o 
caráter postos na tarefa. No jogo das regras do poder e ao contrário da 
homeopatia caseira, o símile não cura o símile. Réus e cérberos, gatos pretos 
ou pardos conhecem, enfastiados, todos os guizos no mundo da organização. 
E a presente redação da proposta não só evidencia a mossa enorme, mal 
escondida no tapete da competência do Ministério Público. Entremostra o 
desvio de ótica que comprova a tese, enquanto só se fala de correções de 
abusos do poder governamental. Nada se diz sobre o pior deles que é, 
exatamente, a omissão das autoridades públicas protraídas cada vez mais na 
inércia burocrática, presas à sua estrita e imediata dinâmica de interesses. 
Claro — mostra a redação — a burocracia não vê a burocracia e o instituto 
que substitui a defensoria do povo nasceu já de boca torta. (...) Ainda é  tempo 
de voltarmos ao defensor do povo. Sem carreiras nem mordomias nem 
reeleição. Escolhido pelo Congresso para um só desempenho. Apoiado no 
próprio despertar da sociedade, no trabalho universitário como alternativa do 
serviço militar — na flexibilidade e riqueza da iniciativa que é um dos 
segredos fundamentais da nova confiabilidade do poder na Espanha de Felipe 
González. Atua ali o instituto sem meias travas e a todo o risco.67 
  
 

Promulgada o texto da Constituição Federal de 1988, suprimida foi a possibilidade de 

efetivamente se instituir o Ombudsman em solo brasileiro. Suas funções ficaram, portanto, 

reduzidas àquelas atribuídas ao Ministério Público 68, sendo elas: “zelar pelo efetivo respeito 

dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 

Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;”69 e “promover o inquérito 

civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 

de outros interesses difusos e coletivos.”70 

Em que pese ter o Ministério Público supostamente assumido o papel de Ombudsman, 

esse, por motivos óbvios, não pode ser realizado da maneira como se idealizou no Anteprojeto, 

com contornos constitucionais, pois, ao contrário do que se imaginou, tem-se um controle que 

está sujeito aos interesses de uma categoria profissional. Para Helda Bezerra, “O Ministério 

Público como defensor do povo parece não haver convencido.”71 

Em 1993, em sede de Revisão Constitucional, mais uma vez se tentou incluir o Defensor 
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do Povo nos moldes propostos no Anteprojeto, todavia, mais uma vez foi frustrada.72 

Em que pesem todas as tentativas até o momento não foi instituído Ombudsman no Brasil, 

sendo um dos únicos países latinos que não conta com essa instituição. Dai a grande importância 

do tema, haja vista que não é possível que o Ministério Público permaneça eternamente acumulando 

também a função de Defensor Del Pueblo.73 

A diferença mais significativa entre a atuação do Ministério Público no Brasil e o Defensor 

del Pueblo nos demais países da América Latina é essencialmente o enfoque de atuação. O Parquet 

atua sob uma ótica jurídica, inclusive sobre os problemas sociais nacionais, já o Defensor del 

Pueblo, embora também possa recorrer ao Judiciário, atua em outra vertente, muito mais política, 

portanto, desempenha suas funções de um jeito mais informal.74 

Em verdade, apensar de ter assumido constitucionalmente algumas de suas funções, o 

Ministério Público não possui a delineação essencial do Defensor del Pueblo. 
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2 O OMBUDSMAN E O ACESSO À JUSTIÇA 

 

Como exposto, a atuação do Ombudsman possui grande intimidade com os cidadãos 

dos países nos quais está constituído, em virtude se seu papel desenvolvido na sociedade de 

apoio às vítimas das ofensas a direitos praticadas pelo Estado e pela sociedade em geral. 

Nesse ponto, diante dessa proximidade, a instituição possui extrema capacidade de 

intervir de maneira determinante em relação à promoção do acesso à justiça àquelas pessoas 

que não possuem autonomia no exercício desse direito, não sob a ótica de resolução de lides, 

visto não ser essa finalidade central de atuação da instituição, mas por meio de sua atuação 

extrajudicial na sociedade. 

Assim, necessário analisar o desenvolvimento de tal direito, seus conceitos e 

obstáculos, bem como sua relevante influência na garantia do exercício dos demais direitos 

mínimos dos cidadãos, a fim de compreender a relevância da atuação do Ombudsman na 

garantia de direitos humanos. 

 

2.1 Histórico e Desenvolvimento do Acesso à Justiça 

  

A partir da noção de Estado Democrático de Direito, sendo esse o tipo estatal que 

objetiva a garantia dos direitos humanos dos seus administrados, no qual teoricamente se vive, 

sabe-se que a dignidade da pessoa humana,  qualidade essencial e inerente ao ser humano como 

pessoa, é um dos fundamentos da República do Brasil75. Nesse ponto, mister se faz 

compreender que tal fundamento está intimamente ligado a um dos objetivos fundamentais da 

nossa República, a saber: o de construir uma sociedade livre, justa e solidária76 

Todavia é cediço que tal Estado não abrange de forma homogênea a toda a população, 

pois, em verdade, a medida que ele cresce e alcança determinada parte dessa população, ele se 

torna mais restrito a certos conjuntos sociais. Assim, as camadas mais vulneráveis da sociedade 

acabam sendo excluídas desse sistema. Tem-se, pois, um verdadeiro estado de exceção em que 

a igualdade é apenas aparente77. 
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Esse é, portanto, o ponto que gera tanta dificuldade e que provoca nesses tipos estatais 

a indispensabilidade de se criar uma instituição que atue fiscalizando a atuação estatal de 

maneira a zelar pelos direitos humanos78, que não são protegidos pelo Estado, ao contrário, esse 

em geral é de fato o maior violador dos direitos humanos e o mais difícil de combater. 

Um verdadeiro Estado Democrático de Direito só pode ser constituído se a sua 

população for capaz e tiver a oportunidade de exercer o seu direito de acesso à justiça, esse 

deve ser sempre um dos mais relevantes direitos, pelo qual se deve zelar, sendo função básica 

do Estado construir meios de torna-lo efetivo. A redemocratização do país e a concomitante 

promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe consigo uma nova ordem, na qual se deve 

buscar garantir os direitos fundamentais, mormente o da igualdade perante a lei79. 

Quando se analise tal objetivo, aliado ao fundamento supracitado, é preciso entender 

qual é, ou quais são, os principais meios de transformação da sociedade contemporânea. Nesse 

aspecto, é preciso entender, aceitar e valorizar a importância daquilo que se chama de justiça, 

em sua forma mais ampla e efetiva possível80. 

Mas o que se poderia denominar como justiça? Aquilo que está positivado nas normas 

da sociedade? 

Para alguns o direito seria a expressão da justiça e, também, aquilo que está na lei81. 

O conceito de justiça inclui duas ideias básicas: a de liberdade e a de igualdade. Para 

que se aplique a lei de forma justa, aqueles a ela submetidos devem ser tratados materialmente 

de maneira justa, inclusive no que se refere a sua escolha82. 

Como sugere Norberto Bobbio, a ideia de justiça e igualdade estão intimamente 

conectadas: 
 
 
Os dois valores da liberdade e da igualdade remetem um ao outro no 
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pensamento político e na história. Ambos se enraízam na consideração do 
homem como pessoa. (...) Liberdade indica um estado; igualdade, uma 
relação. O homem como pessoa (...) deve ser, enquanto indivíduo em sua 
singularidade, livre; enquanto ser social, deve estar com os demais indivíduos 
numa relação de igualdade.83 
 
  

Inicialmente, deve-se analisar a ideia de justiça a partir das matrizes clássicas teóricas 

até se alcançar as modernas. Sobre elas, três são os autores que aqui mister se faz comentar: 

Aristóteles, Hobbes, Kant, Kelsen e Rawls. 

 Para os gregos havia dois tipos de ordenamento, o positivo e o natural, sendo este 

superior aquele. Nos ensinamentos de Aristóteles equidade é a expressão da justiça, sendo essa 

confundida com o direito84. 

Para esse autor estaria na própria natureza humana a capacidade de reconhecer e 

diferenciar aquilo que é justo daquilo que não o é, e isso acontece pois a ideia de justiça é 

intrínseca ao ser humano, que é dotado de razão e emoção, devendo sempre encontrar um meio 

termo entre suas paixões e suas ações, para que suas condutas se baseiem sempre na virtude, 

que consequentemente alcançaria a equidade. 
 
 
(...) A virtude diz respeito às paixões e ações em que o excesso é uma forma 
de erro, assim como a carência, ao passo que o meio-termo é uma forma de 
acerto digna de louvor; e acertar e ser louvada são características da virtude. 
Em conclusão, a virtude é uma espécie de mediania, já que, como vimos, ela 
põe a sua mira no meio-termo85.  
 
  

O agir com equidade é agir com bom senso, ou seja, na prática, é aplicar a justiça, 

buscando fazer o bem, que nada mais é que a própria finalidade básica da justiça, que deve ser 

bem aplicada, razão pela e para a qual o Estado existe. 

Importante ressaltar ainda que para esse pensador a racionalidade, ou a ausência dela, 

não pode ser justificativa para a injustiça, que é ato racional.86 
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A lei não teria razão de existir, a justiça não seria uma atitude praticável se o 
homem não possuísse, intrinsecamente, a faculdade de optar pela obediência 
à lei, a capacidade de concluir, por meio de sua própria razão, sem coerções 
externas, que a sua felicidade e a felicidade suprema dependem desta 
obediência, sendo estas leis a expressão legal da justiça87.  “E necessário que 
o bom cidadão saiba e seja capaz de obedecer e de ordenar; a sua própria 
virtude está em formar os homens livres sob esta dupla relação”.88 
 
  

Aristóteles, desse modo, busca um conceito absoluto de justiça, uma definição exata e 

considera o direito e a justiça como indissociáveis, algo único. 
 
 
O homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo, evidentemente todos 
os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos; porque os atos prescritos 
pela arte do legislador são legítimos, e cada um deles, dizemos nós, é justo. 
Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira 
a vantagem comum, quer de todos, quer dos melhores ou daqueles que detêm 
o poder ou algo nesse gênero; de modo que, em certo sentido, chamamos de 
justo aqueles atos que tendem a produzir e a preservar, para a sociedade 
política, a felicidade e os elementos que a compõem.89 
 
 

Jusnaturalista da Idade Moderna, pelo qual se defende que o ser humano é dotado de 

direitos naturais imutáveis90, e propulsor da Teoria Contratualista, Hobbes defendia a ideia de 

Estado como aquele ente que, oriundo da necessidade que o indivíduo tem de viver em 

sociedade e criado por este, funciona como um garantidor da paz entre as pessoas que a 

compõem e da decorrente manutenção da própria vida humana91. 

Para ele, os homens são iguais em virtude da própria natureza, o que os faz fortes e 

simultaneamente vulneráveis. Dai nasce a necessidade da existência de um Estado, pois se o 

homem não é suficientemente capaz de parar um semelhante, o Estado, superior, centralizado 

e ilimitado, o é, e o faz através da lei.92 

Nessa busca pelo estado de paz é necessário para o homem abdicar das leis naturais e 

se submeter à lei civil, por meio da qual alcançará a liberdade. É o Estado, portanto, que define 

o que é justo ou injusto, assim, justiça não é algo inerente ao ser humano, mas sim algo 

proveniente da ideia de Estado, que seria o único capaz de dar aos homens a verdadeira 
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liberdade93. 

Para Kant, o homem é racional e exatamente por ser dotado dessa razão é um ser livre. 

A compreensão do que é a justiça vem do exercício dessa liberdade. O homem respeita as leis, 

pois é suficientemente livre para entender que essa é a melhor forma de conviver em sociedade, 

é como se deve agir, e que assim devem fazer para que todos possam usufruir de forma integrada 

dessa liberdade94. 

Assim, não cabe ao homem a discricionariedade sobre o respeito às leis, essa é uma 

obrigação, um imperativo proveniente da razão humana e não de atitudes coercitivas. O arbítrio 

é inerente ao homem, mas “não é (...) uma capacidade de escolher entre cumprir a lei moral ou 

contrariá-la, mas a capacidade de determinar-se pela lei moral fazendo dela a sua máxima, 

entendido, contudo, que nem toda máxima tem como motivo a lei moral.95”  

Essas leis a que os homens em virtude de sua racionalidade devem respeito são 

positivadas pelo Estado, sendo esse o motivo dele existir, a promoção da liberdade, 

diferentemente da ideia de Hobbes, na qual o Estado limitava o agir dos homens. O Estado 

materializa o direito, que se origina na liberdade. A justiça se baseia na união dos conceitos de 

universalidade, igualdade e reciprocidade - “E justa toda a ação que por si, ou por sua máxima, 

não constitui um obstáculo à conformidade da liberdade do arbítrio de todos com a liberdade 

de cada um, segundo leis universais.96”  A ética do homem não está ligada a felicidade, como 

para Aristóteles, ela é um dever. 

Nas matrizes modernas, Kelsen apresenta críticas as teorias acimas expostas. Para ele 

a concepção normal de que a justiça é oriunda na natureza humana, como um ser racional e em 

virtude dessa característica, não é aceitável, pois ou ela apresentaria um caráter metafísico ou 

seria proveniente da natureza, que como tal não pode predeterminar o comportamento dos 

homens.97 

Para ele justiça seria a busca pela felicidade social, passando pela ideia de felicidade 

para cada um, que pode se apresentar em modelos consideravelmente diferentes, mas que apesar 

disso deve ser relevada pelo bem social: 
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A norma fundamental de uma ordem jurídica não é de forma alguma uma 
norma de Justiça. Por isso o Direito Positivo, isto é, um a ordem coativa criada 
pela via legislativa ou consuetudinária e globalmente eficaz, nunca pode estar 
em contradição com a sua norma fundamental, ao passo que esta mesma 
ordem pode muito bem-estar em contradição com o Direito Natural, que se 
apresenta com a pretensão de ser o Direito justo.98 
 
  

Assim, nota-se que justiça não tem relação direta com o direito positivo. O direito pode 

ser moral ou não, sem que isso anule a validade do sistema, sendo justiça e validade da norma 

conceitos absolutamente distintos. 

Para Eduardo Carlos Bianca Bittar99, a concepção Kelsiana sobre o fenômeno do que 

seria a justiça pode ser resumido na ideia de que a Justiça deve ser um valor inconstante, 

relativo, dissolúvel e mutável. Ademais, “pensar justiça significa pensar acerca da existência 

do justo e do injusto, o que nem sempre é claro e unânime, em que pese se ter certeza acerta de 

sua existência e relatividade”100 

Já Rawls enxerga o homem como um ser racional, capaz de diferençar o bem e o mal, 

que possui um bom senso de justiça e que precisa viver em sociedade101. 

Todavia, diferentemente dos contratualistas, não há um pacto que faz com que os 

homens abdiquem de seus direitos na tentativa de garantir sua sobrevivência, para ele, para 

conviver em sociedade, o homem ignora as condições sociais nas quais os demais homens 

vivem, para que assim eles vivam em uma situação igualitária, pois anuladas as diferenças, os 

homens devem buscar o bem comum a todos102. 

O que se deseja, portanto, é que os indivíduos em conjunto cheguem a um tipo de 

acordo de paz, no qual se estabeleçam genericamente as normas gerais para uma convivência 

pacífica e as normas de justiça, de forma que não se prefira ou beneficie as necessidades de um 

ou outro. Assim, esses indivíduos que realizaram esse acordo podem finalmente viver de modo 

livre e pleno em sociedade, na qual se deve ter instituições básicas para que se garanta a 

manutenção do interesse social.103 

Segundo Yara Caubet, “Dois elementos são fundamentais na construção da justiça 
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rawlsiana: a liberdade e a igualdade.”104 Assim, o homem, em sua maior expressão de liberdade 

– o poder de fazer escolhas e de determinar por elas, principalmente por intermédio de uma 

vida em democracia, de cooperação mútua, é capaz de alcançar uma sociedade justa, o que 

ocorre através de uma distribuição equitativa dos interesses da sociedade entre todos os 

homens105. 

Ultrapassada essa noção básica e sintética acerca do conceito de justiça, mister se faz 

lembrar que o acesso à justiça funciona em sua forma mais básica como instrumento de 

democratização do acesso ao próprio Estado.  

Isso ocorre, pois, o direito ao acesso à justiça – que compõe o rol de direitos humanos 

– nada mais é que uma forma de se buscar garantir e dar efetividade aos demais direitos, sendo 

eles econômicos, sociais ou culturais, tendo, portanto, o objetivo de se opor ao sistema 

discriminatório106.  

Nesse contexto, é muito importante lembrar que o Brasil, apesar de ser uma máquina 

estatal causadora de massivas violações aos direitos humanos, é signatário107 da Convenção 

Americana sobre Direitos humos, tendo, portanto, a obrigação garantir que toda pessoa tem 

direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 

tribunal competente, independente e imparcial, para que se determinem seus direitos ou 

obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza, conforme dispõe o Art. 

8º da referida Convenção108. 

De acordo com Cappelletti & Garth 
 
 
A expressão acesso à Justiça é reconhecidamente de difícil definição, mas 
seve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema 
pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios 
sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível 
a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e 
socialmente justos.109 
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O acesso à justiça nos estados liberais se referia a um direito formal de uma pessoa 

buscar o auxílio do Estado para resolver seus conflitos e problemas, sempre, em contrapartida, 

pagando um determinado valor por tal auxílio, que era consideravelmente custoso. Se tratava 

de um acesso formal, qual seja, a possibilidade de ajuizar uma ação ou de atuar dentro dela na 

defesa de seus interesses, sendo um direito exercido exclusivamente por aqueles indivíduos que 

podiam pagar por ele. A justiça, portanto, bastava em si, em resolver conflitos pessoais daqueles 

que possuíam condições econômicas de pagar por essa solução individualista, sem que 

houvesse uma atuação social, uma verdadeira preocupação relacionada a capacidade e 

possibilidade que os indivíduos possuíam de acessar a justiça110. 

Com a transformação social sofrida pela sociedade moderna, especificamente a 

advinda da Revolução Francesa, a necessidade de uma sociedade mais igualitária, que atendesse 

aos interesses e garantisse ao menos basicamente os direitos sociais dos indivíduos, estampados 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fez surgir, ou ressaltar, o papel do acesso 

à justiça como meio garantidor de uma realidade que respeitasse os direitos individuais e 

coletivos do homem111. 

Na busca da efetivação desses direitos, o acesso à justiça passa a ser tratado sob um 

novo enfoque, capaz de reconhecer a sua real importância e fundamental influência nessa 

concretização dos direitos mínimos. 
 
 
À medida que as sociedades do laissez-faire cresceram em tamanho e 
complexidade, o conceito de direitos humanos começou a sofrer uma 
transformação radical. A partir do momento em que as ações e 
relacionamentos assumiram, cada vez mais, caráter mais coletivo que 
individual, as sociedades modernas necessariamente deixaram para trás a 
visão individualista dos direitos, refletida nas ‘declarações de direitos’, típicas 
dos séculos dezoito e dezenove. O movimento fez-se no sentido de reconhecer 
os direitos e deveres sociais dos governos, comunidades, associações e 
indivíduos. Esses novos direitos humanos exemplificados pelo preâmbulo da 
Constituição Francesa de 1946, são, antes de tudo, os necessários para tornar 
efetivos, quer dizer, realmente acessíveis a todos, os direitos antes 
proclamados. Entre esses direitos garantidos nas modernas constituições estão 
os direitos ao trabalho, à saúde, à segurança material e à educação. Tornou-se 
lugar comum observar que a atuação positiva do Estado é necessária para 
assegurar o gozo de todos esses direitos sociais básicos. Não é surpreendente, 
portanto, que o direito ao acesso efetivo à justiça tenha ganho particular 
atenção da medida em que as reformas do welfare estate têm procurado armar 
os indivíduos de novos direitos substantivos em sua qualidade de 
consumidores, locatários, empregados e, mesmo, cidadãos. De fato, o direito 
ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de 
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importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que 
a titularidade é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua 
efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, 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.112 (grifo nosso) 
 
  

Embora tratem o acesso à justiça como requisito fundamental de um sistema jurídico 

moderno, não se pode ignorar que esse pode ocorrer também externamente ao Poder Judiciário. 

A ideia do acesso à justiça é, portanto, mais ampla, no próprio texto Cappelletti e Garth apontam 

que não são as cortes a única forma de solução de conflitos a ser considerada, havendo inúmeras 

alternativas a essas. 

Se o referido acesso é um requisito fundamental em um sistema jurídico moderno, o 

requisito basilar para a efetiva promoção e alcance desse acesso é a cidadania. Nas sociedades 

democráticas contemporâneas, o acesso à justiça, em verdade, é uma forte expressão da 

cidadania, pois nada mais relevante para o exercício das liberdades individuais de uma pessoa 

que vive em sociedade do que o reconhecimento de que essa verdadeiramente integra uma 

comunidade e que é sujeito passivo de direitos mínimos assegurados pelo Estado. 

 

2.2 Obstáculos  

 

Para Cappelletti & Garth, o acesso à justiça precisa, para ser o mais eficaz possível, 

ultrapassar obstáculos. Ele considera utópico que o direito ao acesso seja absoluto e supere 

todas as dificuldades, mas incentiva a busca pela paridade de armas entre as partes, por 

intermédio da transposição das barreiras.113 

 

2.2.1  Obstáculo Econômico 

 

Assim como os demais serviços prestados pelo Estado, a Justiça possui um custo, que 

não é de valor insignificante. Para que o acesso à justiça seja alcançado pelos indivíduos, estes 

devem, necessariamente, arcar com as despesas processuais, tanto no que se refere ao próprio 

Estado, como no caso das custas e taxas judiciárias, quanto no que se refere ao serviços prestado 

pelos advogados, que, em regra, são obrigatórios e de valor elevado.114 
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Em verdade, conforme estudos de Garth e Cappelletti, os gastos relativos aos 

honorários advocatícios são os mais significantes, principalmente nos países em que vigora o 

Princípio da Sucumbência.115 
 
 
Por essas razões, pode-se indagar se a regra da sucumbência não erige 
barreiras de custo pelo menos tão substanciais, quanto as criadas pelo sistema 
americano. De qualquer forma, torna-se claro que os altos custos, na medida 
em que uma ou ambas as partes devam suportá-los, constituem uma 
importante barreira ao acesso à justiça.116 
 
  

Outra dificuldade econômica encontrada é aquela inerente às pequenas causas, ou seja, 

demandas de reduzida complexidade. Muitas vezes o valor gasto com as despesas processuais 

e honorários são tão elevados que supera o proveito econômico que as partes poderiam alcançar 

com a solução da demanda judicial, o que transforma em ainda mais delicada a situação 

daquelas pessoas que possuem direitos de reduzido valor pecuniário117. 

Além disso, o tempo também é um fator prejudicial ao efetivo acesso à justiça, pois 

em razão da demora até se conseguir a resolução do processo, os gastos são majorados e se 

torna um tipo de pressão econômica118. 

Como se vê, o primeiro obstáculo enfrentado por aqueles indivíduos que em razão de 

alguma situação pessoal precisam demandar judicialmente para dirimir seus problemas, é o 

econômico, o que acaba limitando o acesso à justiça àquelas pessoas que podem dispender dos 

valores necessários para tanto. 

 

2.2.2  Possibilidade das Partes 

 

Quanto tratam da possibilidade das partes, Garth e Cappelletti destacam o fato de que 

partes de uma mesma demanda em diversas vezes estão litigando em uma relação de 

disparidade, apresentando, cada uma delas, reciprocamente, vantagens e desvantagens119. 

Os principais aspectos tratados nesse reconhecimento dessa diferenciação são: os 

recursos financeiros dos quais cada parte pode dispor, a capacidade que cada uma delas possui 

para demandar em juízo e a frequência com que cada uma das partes costuma demandar o 
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Judiciário120. 

Nesse primeiro aspecto se faz referência não apenas àqueles obstáculos econômicos 

supracitados, pois, a despeito daqueles, que também aqui não podem ser ignorados, é preciso 

reconhecer que uma parte não está em desvantagem em relação a outra, no que se refere ao 

aporte financeiro que pode fazer, apenas em relação a possibilidade de buscar acesso e de 

sustentar o tempo e o custo de uma demanda, mas também na possibilidade que as partes 

possuem de intervir no curso do processo, principalmente quanto à produção de provas.121 

De outro lado tem-se a influência direta da realidade social na qual o indivíduo está 

inserido, nesse ponto também se superam as barreiras financeiras para que se atinjam as sociais. 

Muito mais do que não ter condições financeiras de buscar a justiça, as partes diversas vezes 

por contextos culturais e educacionais, sequer tem conhecimento pleno de seus direitos e do 

que pode ser feito para assegurá-los e, além disso, o afastamento também ocorre em razão da 

formalidade encontrada no sistema. Como se vê, tal fator está ligado ao obstáculo econômico, 

mas não depende apenas dele122. 

O terceiro aspecto apontado por Cappelletti e Garth está relacionado à frequência com 

que as pessoas buscam o Judiciário, diferençando as pessoas com base nessa frequência em 

litigantes eventuais, aqueles que buscam o sistema judicial com menor frequência, e os 

habituais, que por sua vez o buscam com maior frequência e, consequentemente, por terem 

maior experiência com o mundo do direito podem planejar o litígio, testar estratégias, dentre 

outros, fazendo com isso que suas demandas sejam mais proveitosas.123  

 

2.2.3  Problemas Especiais dos Interesses Difusos 

 

Primeiramente, deve-se lembrar que interesses difusos, em apertada síntese, são 

aqueles que não possuem um destinatário específico, sendo, em verdade, toda a coletividade. 

Assim, em que pese ser do interesse de um particular defender um direito ou evitar uma lesão, 

até em razão da própria lesão individual da qual pode vir a ser vítima, acaba sendo muito difícil 

para um indivíduo sozinho enfrentar e arcar com os custos de uma demanda que envolva 

interesses difusos. 

Ademais, mesmo que existam particulares efetivamente interessados em reivindicar 
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um interesse difuso, “as barreiras à sua organização podem, ainda assim, evitar que esse 

interesse seja unificado e expresso.”.124 
 
 
Um exame dessas barreiras ao acesso, como se vê, revelou um padrão: os 
obstáculos criados por nossos sistemas jurídicos são mais pronunciados para 
as pequenas causas e para os autores individuais, especialmente os pobre; ao 
mesmo tempo, as vantagens pertencem de modo especial aos litigantes 
organizacionais, adeptos do uso do sistema judicial para obterem seus próprios 
interesses. 125 
 
  

No contexto interno do Estado brasileiro, deve-se ressaltar que se de um lado se está 

diante um país de dimensões continentais como o nosso, em que as desigualdades sociais, 

culturais e econômicas são tão evidentes, de outro tem-se assegurados em nossa constituição 

direitos básicos e essenciais ao homem, como a igualdade material e da inafastabilidade do 

Poder Judiciário126 a qualquer pessoa que sofra alguma lesão ou tenha seus direitos ameaçados, 

demonstrando a vontade do Constituinte de oferecer à população condições dignas de vida. 

 

2.3 Modelos – Ondas renovatórias 

 

Nas palavras de Garth e Cappelletti: 
 
 
Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso – a primeira “onda” 
desse movimento novo – foi a assistência judiciária; a segunda dizia respeito 
às reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses 
“difusos”, especialmente nas áreas da proteção ambienta; e do consumidor; e 
o terceiro – e mais recente – é o que nos propormos a chamar simplesmente 
“enfoque de acesso à justiça” porque inclui os posicionamentos anteriores, 
mas vai muito além, representante, dessa forma, uma tentativa de atacar as 
barreiras ao acesso de modo mais articulado e compreensivo.127 
  
 

A primeira onda faz referencia à necessidade de o Estado prover aos mais necessitados 

assistência judiciária, a fim de que esses possam de fato alcançar à justiça e lutar pela defesa de 

direitos128.  
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Como se viu, em muitos momentos na história os homens tiveram que abrir mão de 

seus direitos por simplesmente não terem condições financeiras de enfrentar um processo 

judicial ou mesmo buscar a adequada solução de seus conflitos por outros meios em razão das 

condições de vida nas quais se encontravam. 

Durante muito tempo existiam basicamente duas formas de tais pessoa buscarem seus 

direitos, através de um esforço desumano que prejudicava seu sustento e de suas famílias ou 

por meio de uma assistência concedida por advogados particulares em um ato de quase 

caridade. 

Ocorre que não se pode deixar nas mãos desses profissionais liberais um serviço que 

deve ser oferecido pelo próprio Estado, isso pois é obrigação e, como vimos, objetivo dos 

Estados Democráticos de Direito fornecer o adequando acesso à justiça, além do mais não é 

possível para os advogados particulares suprir a enorme demanda existente e completar de 

maneira adequada e integral essa lacuna estatal. 

Assim, reformando a forma de prestação de assistência judiciária, nasceu o Sistema 

Judicare. Por meio dele aquelas pessoas vulneráveis que não possuíam condições de pagar por 

uma assistência prestada por um profissional particular passam a ter o direito a esse serviço. 

Todavia, em razão da impossibilidade de tais pessoas arcarem com preços cobrados, seria o 

Estado, na figura de garantidor de direitos, quem deveria arcar com todos os custos, que em 

verdade não significa nada além do que pagar aos profissionais particulares em substituição 

àqueles que não podem fazê-lo129. 

Em que pese pareça ser uma solução bastante eficiente, o Sistema Judicare em verdade 

não se demonstrou suficiente para transpor os demais obstáculos que não o financeiro, pois 

embora os Estado possam cobrir esse custo com os advogados particulares, as demais barreiras, 

como a social, a cultural e a geográfica, continuam existindo e dificultando o efetivo acesso. 

O segundo modelo de assistência existente na tentativa de solucionar a problemática 

questão130 da assistência judiciária é aquele em que se tem advogados sendo pagos diretamente 

pelo cofres públicos para que prestem um serviço direcionado às camadas mais carentes131. 

A principal diferença entre esse sistema e o Judicare é justamente o fato de ele tentar 

atacar as outras barreiras que, como dito, o Judicare não é capaz de transpor132. 

                                                
129 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988. 168p. p. 35. 
130 MELO, Daniela Vieira. Os Reais Contornos da Defensoria Pública Brasileira: Exercendo Função de 
Ombudsman em Defesa dos Direitos Humanos. Separata de: Revista da Defensoria Pública da União, Brasília: n. 
9, p. 1-504, jan./dez. 2016. p. 07. Disponível em: <http://www.dpu.def.br/images/esdpu/revista 
/revista9/Artigo_5.pdf> Acesso em: 26 mar. 2018 
131 MELO, Ibid., p. 39. 
132 MELO, Ibid., p. 40. 
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Os profissionais continuam sendo pagos pelo Estado, todavia, o serviço prestado é 

diferente, pois não se trata de um escritório comum que apenas envia a conta ao final do mês 

ao Estado pelos serviços prestados às pessoas hipossuficientes, mas, sim, de escritórios 

específicos e especializados, mantidos pelo Estado e localizado em locais de fácil acesso133. 

Esse segundo modelo amplia os horizontes das pessoas vulneráveis, que passam, pois, 

a ser tratadas diretamente como uma classe e, consequentemente, a ter menos dificuldades de 

buscar a defesa de seus direitos, uma vez que não precisam sofrer os constrangimentos 

propiciados quando enfrentam uma realidade da qual não fazem parte134. 

Todavia, apesar de superar barreiras que o não superadas pelo Judicare, não é um 

modelo perfeito. Primeiro por não garantir um auxílio de qualidade, segundo, pois em razão 

dos limitados recursos alguns casos de menor repercussão podem acabar sendo negligenciados, 

terceiro porque dependendo da forma como é prestado pode ter conotações discriminatórias e 

por último, pois o fato de ser vinculado e submetido ao Estado pode influenciar na realização 

de algumas demandas135. 

Considerando que ambos os sistemas apresentam falhas, há países, como a Suécia e o 

Canadá, que, os utilizando em conjunto, criando um tipo de sistema combinado, em que tanto 

o modelo Judicare quanto o modelo de profissionais pagos pelos cofres público atuam. Dessa 

forma, se consegue aumentar o diâmetro de promoção do acesso à justiça, aproveitando o que 

há de benéfico entre os dois sistemas e usando-os de maneira reciprocamente complementar136. 

Entretanto, mesmo diante desses três modelos de assistência, a verdade é que eles não 

são suficientes e que há inúmeras outras limitações, como o número de advogados que se 

dispõem a prestar esse serviço e as barreias, já expostas, relativas às pequenas causas e às 

demandas de interesse difuso, que tornam o acesso à justiça tão difícil.  

É justamente a partir dessa preocupação relativa à defesa e garantia dos interesses 

difusos que surge a segunda onda renovatória de Cappelletti e Garth, qual seja, a da 

Representação dos Interesses Difusos. 

Nela ocorre uma transição do direito individual para o coletivo, que deixa de lado 

aquela preocupação exclusiva com os interesses individuais, que obviamente apresentavam 

uma caráter majoritariamente patrimonialista, para dar atenção a essa nova perspectiva, que há 
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muito estava sendo ignorada, justamente pela dificuldade de representação decorrente da 

necessidade uma mais complexa organização para propositura da demanda e para a eventual 

solução da lesão e, ainda, pela própria natureza em si do processo e do judiciário, que tem toda 

uma estrutura voltada para demandas simples em que as partes são bem definidas ou facilmente 

representadas137.  

Há formas aparentemente eficientes para suprir essa falha e solucionar o problema, 

como a representação individual para os casos que envolvam interesses difusos, a criação por 

parte do governo de instituições capazes de atuar coletivamente na defesa desses direitos e 

também de instituição privadas que desempenham um papel complementar, haja vista que no 

que os interesses difusos não representam uma preocupação apenas das pessoas que não 

possuem muitos recursos financeiros138. 

A terceira e última onda renovatória trazida por Cappelletti e Garth, chamada de 

“enfoque de acesso à justiça”, supera em amplitude as duas primeiras, haja vista não se resumir 

na questão da representatividade dos indivíduos incapazes de arcar com os custos da 

contratação de sua assistência, mas sim ao “conjunto geral de instituições e mecanismos, 

pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades 

modernas.”139 

Nesse contexto, apesar de incluir as preocupações presentes nas ondas anteriores, se 

preocupa majoritariamente com a criação e com a efetividade dos meios adequados de solução 

de conflito – na tentativa de descongestionar o judiciário e tornar cada vez maior e mais fácil o 

contato dos indivíduos com seus direitos. Por Cappelletti & Garth: 
 
 
É necessário, em suma, verificar o papel e importância dos diversos fatores e 
barreiras envolvidos, de modo a desenvolver instituições efetivas para 
enfrenta-los. O enfoque de acesso à Justiça pretende levar em conta todos 
esses fatores. Há um crescente reconhecimento da utilidade e mesmo da 
necessidade de tal enfoque no mundo atual.140 
 
  

É exatamente a partir dessa ideia de criação e efetividade dos meios alternativos de 

solução de conflitos, exposta no parágrafo anterior, que o Ombudsman se insere, pois tendo em 

vista o seu poder de atuar diante dos casos de violações de direito como mediador da relação 

entre Estado e a vítima e também da vítima com a sociedade, a referida instituição se destaca 
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como uma fomentadora dessa solução alternativa, sendo, inclusive, como será posteriormente 

exposto, o próprio meio.  

 

2.4 Os meios alternativos e o Ombudsman 

 

Nesse contexto das dificuldades existentes em relação ao efetivo de acesso à justiça, o 

Ombudsman é uma alternativa capaz de influenciar de maneira verdadeiramente benéfica na 

caminhada em busca da exequibilidade de tal direito. 

Isso ocorre, pois tal instituição é capaz de dar voz às mais diversas demandas, de 

maneira extensiva a todo e qualquer cidadão que necessite de auxílio na defesa de algum direito 

lesionado ou em iminente lesão, independente de suas características pessoais, sejam elas quais 

forem141. 

Se o acesso à justiça é um dos pilares de um Estado Democrático, e isso ocorre 

especificamente, pois apenas através dele os indivíduos conseguem alcançar uma vida digna, 

em que reinem a igualdade e a justiça, independentemente da sua forma de expressão, o 

Ombudsman pode funcionar como um dos pilares da promoção desse acesso142. 

Dessa forma, nada mais justo do que reconhecer ao Ombudsman o status de integrante 

de um famoso rol dos meios alternativos de resolução de conflitos ou Alternative Dispute 

Resolution.143 

Diante desse enquadramento deve-se lembrar que, embora seguindo as tendências 

clássicas muitos o façam, acesso à justiça não é sinônimo de acesso ao Poder Judiciário, 

mormente se considerando que esse Poder não é a única forma de se solucionar todas as 

demandas e que inclusive sequer possui essa capacidade144. 

Os meios alternativos, ou adequados, de solução de conflitos comumente conhecidos, 

que podem ser classificados em duas categorias, a saber, heterônomos ou consensuais, são 

três145: a conciliação, a mediação e a arbitragem146. 
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Os meios heterônomos são aqueles em que a resolução do conflito não está 

completamente nas mãos das partes, ou seja, embora as partes possam livremente acordar, um 

terceiro pode e deve intervir na solução. Já os meios consensuais, embora também contem com 

a presença de um terceiro, são autônomos, haja vista que esse terceiro não tem poder decisório, 

podendo apenas auxiliar na construção da solução.147 

Em síntese, na conciliação, há a intervenção de um terceiro estranho ao conflito que 

auxilia no contato entre as partes, que em tese não tinham um contato anterior, a fim de que 

elas possam juntas alcançar um ponto comum e solucionar o litígio. O conciliador tem a função 

de promover a comunicação entre as partes, funcionando como um facilitador na busca de uma 

solução benéfica a todos os envolvidos148. 

A mediação, por sua vez, possui um caráter mais intimista. O mediador não deixa de 

apresentar uma postura equidistante às partes, todavia, ele promovendo a aproximação entre as 

partes, de forma que elas possam ser capazes de por meio do diálogo, muitas vezes inexistente 

até então por motivos pessoais e anteriores ao problema, deixar de lado as diferenças que 

impedem a negociação e solucionar suas questões149. 

Já a arbitragem, meio mais voltado à resolução de litígios que envolvam situações 

economicamente relevantes, que necessitam de maior sigilo ou que exijam conhecimentos 

específicos, ocorre em razão de um ato de vontade das partes, que optam por resolver seus 

conflitos através de árbitro e não de um juiz150. 

Note-se, dessa forma, que, em que pesem tais meios clássicos tenham contribuído para 

a desobstrução do Judiciário, que é comumente chamado a resolver questões que não estão em 

seu alcance, demonstrando considerável eficiência em seu funcionamento, por certo são meios 

muito específicos e restritos aquelas situações em que o litígio versa sobre algum direito 

disponível que, em geral, possui controvérsias que podem ser solucionadas 

patrimonialmente151. 

Assim, permanece a lacuna sobre o que fazer para solucionar os demais pontos não 

alcançados pelos meios alternativos tradicionais, e a resposta, para esse estudo, parece muito 

fácil: por meio do Ombudsman, instituição que teria a capacidade de atuar pela solução dos 
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conflitos existentes entre o Estado e os cidadãos, sem que busquem o Judiciário para tanto, 

única saída normalmente existente nesses casos152. 

Sua atuação ocorreria, portanto, de maneira complementar, mas não de maneira 

convencional aos demais meios, haja vista possuir natureza absolutamente distinta, que objetiva 

não apenas a solução de conflitos, mas, sim, a partir deles, colaborar para que a administração 

funcione da maneira mais adequada possível e, ainda, zelar pela observância dos direitos 

humanos153. 

Em verdade, mesmo tendo previsão constitucional ou legal, na prática, as atribuições 

do Ombudsman acabam naturalmente superando aquelas positivadas, pois em razão da 

confiança que desperta pelo desempenho de suas atividades, por diversas vezes atua como um 

tipo de mediador em conflitos sociais de repercussão154. 

Exatamente por esse tipo de atividade que o Ombudsman acaba muitas vezes adotando 

uma imagem de uma figura pacificadora, intermediadora, posição que também não está no rol 

de funções normalmente estabelecidas constitucionalmente e provavelmente em nenhuma outra 

fonte, razão pela qual pode ser, na prática, a função desempenhada como mediador de conflitos 

considerada como uma função implícita155. 

Assim, a atividade do Ombudsman acaba pela dinâmica social sendo convertid em 

uma promoção de diálogo; seja diálogo entre a própria instituição e as demais instituições do 

Estado; entre os habitantes e as autoridades, entre proprietários e camponeses, grupos religiosos 

em disputa e empresários e comunidades, etc.156 

Nos ensinamentos do Presidente do Instituto Latino-americano do Ombudsman Calos 

Constenla: 
 
 
El Defensor del Pueblo puede hacer lo que nadie jurídicamente puede hacer. 
Controla a la administración, investiga, recomienda, amonesta y propicia 
reformas legales. Puede así desempeñar uma magistratura de opinión y está 
jurídicamente habilitado para mediar en conflictos entre la sociedad y el 
gobierno; (...) Y para ejercer esas funciones goza de plena independencia, aún 
del organismo que lo designa. En esto se resume su naturaleza jurídica. No es 
un comisionado del parlamento para controlar a la administración; no es un 
órgano del Poder Judicial para verificar la constitucionalidad de las leyes, es 
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um magistrado que, como decía Rousseau refiriéndose a los tribunos de la 
plebe, no puede hacer nada pero puede impedirlo todo.157 
 
  

Através do Ombudsman as demandas pessoais que envolvam violações de direitos são 

apresentadas por meio de queixas direcionadas ao referido órgão pela vítima ou algum 

representante. A apresentação dessa queixa, que deve ser completamente sem custos para o 

reclamante, deve explicitar o problema em sua natureza, as tentativas de resolução, caso tenham 

existido, e as respostas apresentadas158.  

Uma vez verificada a irregularidade advinda do relato de uma denúncia, seja por uma 

ação ou por uma omissão, ele pode fazer recomendações, propor uma reforma, eliminação ou 

melhoria em determinado ato da Administração que haja provocado a lesão. Mesmo não sendo 

competente para modificar, substituir ou para tornar decisões administrativas ineficazes, pode 

propor a modificação dos critérios utilizados159. 

A partir da análise exposta sobre os meios alternativos de resolução de conflitos, é 

possível perceber que o Ombudsman apenas se assemelha a um deles, o que ocorre por sua 

atuação como mediador. 

Certo é que ele não se enquadra em nenhum dos outros dois meios expostos, visto que 

no caso da conciliação pressupõe-se uma atuação judicial – da qual, como já visto, o 

Ombudsman está, em regra afastado, e no caso da arbitragem, requer-se a presença de um 

árbitro com conhecimento técnico específico que soluciona a demanda a partir de uma sentença 

arbitral. 

Dessa forma, o papel desenvolvido pelo Ombudsman apenas se aproxima ao 

desempenhado pela mediação, ao exercer sua tarefa de defesa de direitos através da criação de 
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uma ponte entre a vítima e o ofensor. 

 

2.5 Defensoria del Pueblo e os Direitos Humanos 

 

Como se viu, o Estado Democrático de Direito tem como uma de seus principais 

objetivos o de promover de maneira plena o direito ao acesso à justiça aos seus cidadãos. Ocorre 

que, em razão de obstáculos, que envolvem questões financeiras, culturais, geográficas e 

inclusive questões internas ao sistema jurídico, a problemática que contem tal direito é muito 

mais intensa do que em tese parece ser. 

Com o desenvolvimento do Estado e todas as agressividades cometidas por ele contra 

os seus administrados, os meios de defesa dos direitos não têm demonstrado a efetividade que 

necessitariam proporcionalmente ter. Assim, as ofensas são cada vez mais frequentes e intensas, 

demonstrando que o Estado, mesmo que aparentemente democrático, está muito distante da 

justiça160. 

O Ombudsman, nesse cenário, ostenta uma certa esperança para a maximização do 

controle da arbitrariedade estatal, por meio de suas funções básicas, já anteriormente 

trabalhadas, de análise da gestão administrativa, investigação de suas falhas e das denúncias 

recebidas, da publicidade das falhas, bem como a aplicações de orientações para o 

aperfeiçoamento do sistema e, como última saída, legitimidade para buscar o Judiciário quando 

a questão assim demandar161. 

Salienta-se, entretanto, que apesar de ser um órgão autônomo e de certa forma externo 

à administração, simultaneamente é um órgão de defesa que atua na proteção da vigência e da 

vulnerabilidade dos direitos fundamentais dos administrados.162 

É, portanto, a única instituição estabelecida especificamente para defender os direitos 

fundamentais contra as violações provocadas por outros órgãos públicos, e o faz com sucesso 

sem constituir ou participar de um poder instituído de acordo com os padrões clássicos de 

exercício da soberania popular163 
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Como supramencionado, zelar pela preservação e divulgação dos direitos humanos 

frente às violações é uma de suas características mais essenciais, para tanto, não comporta 

desempenhar suas atividades de maneira neutra164 entre os administrados e o Estado, seu papel 

deve ser exatamente o contrário, completamente envolvido e devotado à defesa dos direitos dos 

seres humanos e à garantia do exercício de tais direitos. Todavia, essa natureza garantista não 

é óbice para que seja exercida sua função supracitada função de intermediação165 

Mais do que um agente de controle do estado em si e das suas atividades, o 

Ombudsman demonstra-se como um agente de controle social, pois preza pela construção de 

uma cultura de direitos humanos, na tentativa de fazer com que cada um dos administrados 

possa criar uma consciência de direitos e, assim, promover nos países em que atua uma 

democracia cada vez mais participativa166 

Como tal, a maior preocupação da instituição deve ser com a efetiva construção de um 

Estado de Direito, no qual a Carta Constitucional seja verdadeiramente respeitada, 

verdadeiramente vigente, sem que se submeta a fatores políticos, sociais e econômicos 

geradores de interesses de acabam por modificar a interpretação de suas disposições, ou mesmo 

por ignorá-las completamente. 
 
 
el papel del Ombudsman no consiste simplemente en supervisar la legalidad 
o implementar los derechos humanos; lo más importante, afirmaba, “es 
verificar que la administración pública, la judicatura y la administración de 
leyes se haga de manera competente y sana” y que en el mejor de los casos “el 
Ombudsman es sólo un instrumento suplementario para conseguir esa 
meta”167 
  
 

O raciocínio exposto pelo autor parece, pois, de grande valia. O Ombudsman não é 

uma instituição milagrosa, capaz de resolver todos os problemas dos cidadãos por mais 

enraizados no sistema que sejam. Para que tenha sucesso no exercício de suas atividades, é 

                                                
164 MARTIJIN, Alba Maria Teresa. Las Herramientas para Proteger y Fortalecer la Eficacia y Autoridad de la 
Institución Ombudsman en el Siglo XXI. Éforos, Buenos Aires: Instituto Latinoamericano del Ombudsman, n. 2, 
p. 113-122, 2015. p. 115. Disponível em: <http://www.ilo-defensordelpueblo.org/images/pdf/revista 
eforos_n2.pdf>. Acesso em: 21 mai. 2018. 
165 LAGUARDIA, Jorge Garcia. Los defensores del pueblo y los problemas de los Derechos Humanos en América 
Latina. Éforos, Buenos Aires: Instituto Latinoamericano del Ombudsman, n. 4, p. 05-20, jun./dez. 2014. p. 09. 
Disponível em: <http://www.ilo-defensordelpueblo.org/images/pdf/revista_eforos_n1.pdf>. Acesso em: 21 mai. 
2018. 
166 LAGUARDIA, Ibid., p. 10. 
167 LAGUARDIA, Ibid., p. 13. Tradução livre: "O papel do Ombudsman não é simplesmente monitorar a 
legalidade ou implementar os direitos humanos"; O mais importante, disse ele, "é verificar que a administração 
pública, o judiciário e a administração das leis são feitos de maneira competente e saudável" e que, na melhor das 
hipóteses, "o ombudsman é apenas um instrumento suplementar para atingir esse objetivo". 
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preciso que tome o papel apenas de instrumento da luta pela garantia de direitos e na busca de 

soluções eficientes. 

O papel exercido pelo governo é altamente importante, como citado, é preciso que a 

administração seja realizada de maneira competente e saudável, sólida, o que é altamente 

complexo na prática168. 

Não é suficiente que a administração não seja uma fonte violadora de direitos 

humanos, o que, embora essa não seja uma realidade na maior parte do mundo, trata-se em 

verdade de uma obrigação. Para desempenhar de maneira satisfatória seu dever social, ela 

precisa impedir que tais direitos sejam violados, combater rigorosamente caso o sejam, 

disseminá-los, para que assim sejam garantidos169. 

É a partir dessa atuação estatal, garantindo a paz e a segurança que se garante a atuação 

de instituições como o Ombudsman e, consequentemente, se assegura o cumprimento dos 

direitos dos homens, pois apenas com tais garantias é que a população aceita com credibilidade 

o sistema democrático e as suas instituições. Caso contrário, a máquina estatal se torna 

vulnerável, o povo carente de seus direitos mais básicos e, assim, diante de tal carência, 

somadas às demais condições negativas nos setores da sociedade, como violência e pobreza, o 

que se tem é um ambiente hostil aos direitos humanos e, portanto, incompatível, no qual tais 

direitos não conseguem sobreviver170. 

Na defesa desses direitos tem-se um ponto facilitador: o significativo progresso do 

direito internacional dos direitos humanos171. Atualmente o movimento tem ganhado cada vez 

mais força, razão pela qual se tem incorporado e reconhecido em muitos países da latinos status 

constitucional aos instrumentos internacionais que tratam sobre o tema172. 

De maneira sintética, é através das suas características e ferramentas 

fundamentalmente garantidas, que são singulares e promovem um ambiente de atuação mais 

propício, e também pelas demais peculiaridades que acabam absorvidas em razão do papel 

                                                
168 LAGUARDIA, Jorge Garcia. Los defensores del pueblo y los problemas de los Derechos Humanos en América 
Latina. Éforos, Buenos Aires: Instituto Latinoamericano del Ombudsman, n. 4, p. 05-20, jun./dez. 2014. p. 13. 
Disponível em: <http://www.ilo-defensordelpueblo.org/images/pdf/revista_eforos_n1.pdf>. Acesso em: 21 mai. 
2018. 
169 LAGUARDIA, Ibid., p. 17. 
170 LAGUARDIA, Ibid., p.18-19. 
171 MARTIJIN, Alba Maria Teresa. Las Herramientas para Proteger y Fortalecer la Eficacia y Autoridad de la 
Institución Ombudsman en el Siglo XXI. Éforos, Buenos Aires: Instituto Latinoamericano del Ombudsman, n. 2, 
p. 113-122, 2015. p. 114. Disponível em: <http://www.ilo-defensordelpueblo.org/images/pdf/revista 
eforos_n2.pdf>. Acesso em: 21 mai. 2018. 
172 MARTIJIN, Ibid., p. 113. 
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exercido, como o poder de interferência advindo do respeito enraizado173, que o Ombudsman 

ou as Defensorias Del Pueblo conseguem responder às expectativas tanto no controle dos 

órgãos da administração quanto no seu papel de vigilante dos direitos humanos, sendo esta a 

principal justificativa para sua existência, mormente nos locais em que o governo não atua de 

maneira satisfatória174.  

Nesse ponto, é preciso abrir os olhos para aqueles países que sofrem com a ausência 

de tais instituições, como o Brasil, e entender como, de maneira alternativa e em razão da 

demanda, se acabou construindo naturalmente uma solução alternativa para a questão. 

  

                                                
173 LAGUARDIA, Jorge Garcia. Los defensores del pueblo y los problemas de los Derechos Humanos en América 
Latina. Éforos, Buenos Aires: Instituto Latinoamericano del Ombudsman, n. 4, p. 05-20, jun./dez. 2014. p. 06. 
Disponível em: <http://www.ilo-defensordelpueblo.org/images/pdf/revista_eforos_n1.pdf>. Acesso em: 21 mai. 
2018. 
174 LAGUARDIA, Ibid., p. 12. 
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3 DEFENSORIA COMO ALTERNATIVA 

3.1 Histórico e Constituição 

 

A primeira Constituição que tratou sobre a assistência judiciais aos indivíduos 

hipossuficientes no Brasil foi a Constituição de 1934175, que o fez em seu artigo 113, XXXII, 

in verbis: 
 
 
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: 
(...) 
XXXII - 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.176 
  
 

Como se pode perceber a partir da leitura do trecho constitucional supracitado, de 

acordo com a Constituição de 1934, caberia apenas à União e aos Estados, através da criação 

de órgão especiais, prover aos indivíduos que necessitavam a assistência judiciária. 

Diferentemente do disposto em 1934, o constituinte de 1937 foi completamente 

omisso no que se refere à assistência judiciária, sequer citando a referida expressão. Quanto a 

essa omissão, é importante salientar que a Constituição de 1937 foi outorgada em um período 

no qual vigia um regime ditatorial, que, por sua natureza, não se preocupa com a manutenção 

ou garantia dos direitos fundamentais dos indivíduos177. 

Posteriormente, em 1939, o Código de Processo Civil então publicado, inovou e trouxe 

um capítulo completo denominado “Do Benefício da Justiça Gratuita”, suprindo a omissão 

existente no texto constitucional. Nos termos do artigo 68 do referido diploma, “A parte que 

não estiver em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou 

da família, gozará do benefício de gratuidade (...)”.178 

Como cediço, após o fim do período ditatorial, foi promulgada a Constituição de 1946. 

Essa fixou a obrigação do Poder Público de promover assistência judiciário aos necessitados, 

                                                
175 GOMES, Marcos Vinícius Manso Lopes. Direitos humanos e princípios institucionais da defensoria pública. 
São Paulo: Saraiva, 2016, 354p. (Coleção defensoria pública: ponto a ponto). p. 150. 
176 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Diário Oficial da 
União, Rio de Janeiro, RJ, 16 jul. 1934. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 10 mai. 2018. 
177 GOMES, op. cit., p. 150. 
178 BRASIL. Decreto-Lei Nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. Coleção das Leis do 
Império do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 18 set. 1939. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 
/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 19 mai. 2018. 
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tratando do assunto, portanto, mais sinteticamente que a constituição de 1937. Em seu capítulo 

“Dos direitos e das Garantias Individuais” tratou: 
 
 
Art. 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a 
segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
§ 35 - O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência 
judiciária aos necessitados.179 
 
  

Em que pese a previsão constitucional, a assistência judiciária aos necessitados somente 

foi efetivamente implantada no Brasil com a Lei nº 1.060 de 1950, que estabelece normas para 

a concessão de assistência judiciária aos necessitados. Foi a partir dai que cresceu a 

preocupação com os serviços de assistência, todavia, não havia previsão expressa acerca da 

implantação da Defensoria Pública nos estados.180 

Seguindo muito mais a linha da Constituição de 1937 do que a do Código de Processo 

Civil de 1939, os constituintes de 1967 e 1969 retrocederam e não trouxeram nenhuma inovação 

sobre o tema.181 Por mais que a Lei nº 1.060 de 1950, que tratava sobre o tema, ainda estivesse 

em vigência, não ter o respaldo constitucional era significativo, principalmente considerando-

se que na época se vivia sob um regime ditatorial, que não respeitava direitos, não protegia seu 

efetivo cumprimento e que certamente não tinha nenhum interesse de fortalecer ou mesmo 

garantir o acesso à justiça. 

O Código de Processo Civil de 1973, que revogou o de 1939, também não trouxe 

nenhuma inovação, sendo inclusive omisso, pois omitiu por completo o capítulo existente no 

anterior sobre o benefício da Justiça Gratuita e não trouxe praticamente nenhuma ressalva 

relativa ao tema. Em que pese se repita a observação acima sobre a vigência da Lei nº 1.060 de 

1950, também se deve reconhecer a interferência do período ditatorial na elaboração e 

aprovação de leis.182 

Foi então em 1988 que as mudanças efetivamente ocorreram. Com o fim do regime 

militar e o advento da Constituição um novo momento começava a nascer, com um sentimento 

democrático e garantista, a partir do qual se positivou diversos direitos dos homens e se buscou 

                                                
179 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Diário Oficial da União, Rio 
de Janeiro, RJ, 19 set. 1946. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicao46.htm>. Acesso em: 10 mai. 2018. 
180 GOMES, Marcos Vinícius Manso Lopes. Direitos humanos e princípios institucionais da defensoria pública. 
São Paulo: Saraiva, 2016, 354p. (Coleção defensoria pública: ponto a ponto). p. 152-153. 
181 GOMES, Ibid., p. 152-153. 
182 GOMES, Ibid., 152. 
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a sua proteção. 

A Constituição de 1988 trouxe expressamente em seu texto um rol extenso de direitos 

essenciais e deixou claro desde o seu primeiro artigo a importância do respeito à dignidade da 

pessoa humana dentro do novo contexto social ao traze-la como fundamento da República.183 

Ademais, muitos outros temas de extrema relevância nesse novo cenário foram tratados, como 

o objetivo contido no art. 3º, inciso I, de se construir uma sociedade livre, justa e solidária, e o 

princípio da prevalência dos direitos humanos, do art. 4, inciso II.184 

Todavia, dentro desse estudo, as mais relevantes inovações foram a do rol de direitos 

fundamentais dentro os quais foram assegurados a igualdade, a inafastabilidade da apreciação 

do Poder Judiciário e assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, e a do Capítulo IV, denominado “Das Funções 

Essenciais à Justiça” que em seu artigo 134 instituiu a Defensoria Pública, nos termos do texto 

original artigo 134:  
 
 
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, 
dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. 
Parágrafo único. 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.185 
  
 

Posteriormente, apenas em 12 de janeiro de 1994, a referida lei complementar, que 

deveria organizar a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e 

prescrever normas gerais para sua organização nos Estados, foi publicada. A partir dela – Lei 

Complementar nº 80 de 1994 – a Defensoria Pública passou a ter um âmbito de atuação mais 

extenso. Deixando de apenas exercer a orientação jurídica e defesa dos necessitados, para ser 

uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida de prestar assistência 

                                                
183 MELO, Daniela Vieira. Os Reais Contornos da Defensoria Pública Brasileira: Exercendo Função de 
Ombudsman em Defesa dos Direitos Humanos. Separata de: Revista da Defensoria Pública da União, Brasília: n. 
9, p. 1-504, jan./dez. 2016. p. 22. Disponível em: <http://www.dpu.def.br/images/esdpu/revista 
/revista9/Artigo_5.pdf> Acesso em: 26 mar. 2018. 
184 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, p. 1, 05 out. 1988. Seção 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil03/constituicao/ 
constituicaocompilado.html>. Acesso em: 19 mai. 2018. 
185 BRASIL. Publicação original da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, p. 1, 05 out. 1988. Seção 1. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal 
-1-pl.html>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
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jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados186. 

A citada lei trata da Defensoria Pública no âmbito da União, do Distrito Federal e dos 

Territórios e também das Defensorias Públicas Estaduais, traçando, de maneira genérica, a cada 

uma delas, três princípios institucionais, sendo eles: a unidade, a indivisibilidade e a 

independência funcional187. 

Todavia, duas relevantes e atuais característica à época foram vetadas, a saber: a 

autonomia administrativa e a autonomia funcional. Nas razões de veto, o então Presidente da 

República Itamar Franco expõe que apensar de as referidas autonomias terem sido incluídas no 

texto legal em razão do interesse público, a Constituição Federal apenas as havia concedido ao 

Poder Judiciário e ao Ministério Público, e que, além disso,  não se poderia concedê-las a um 

órgão que deveria estar sob o comando do Poder Executivo.188 

Tal veto interfere sobremaneira no papel que a Defensoria Pública tinha naquele 

momento o potencial de desempenhar. A mensagem de veto demonstra expressamente o 

entendimento de submissão da instituição ao Poder Executivo, que teria, portanto, o poder de 

interferir e controla-la. 

As funções institucionais trazidas pela referida lei também eram consideravelmente 

limitadas, veja-se: 
 
 
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 
I - promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em conflito de 
interesses; 
II - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública; 
III - patrocinar ação civil; 
IV - patrocinar defesa em ação penal; 
V - patrocinar defesa em ação civil e reconvir; 
VI - atuar como Curador Especial, nos casos previstos em lei; 
VII - exercer a defesa da criança e do adolescente; 
VIII - atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando 
assegurar à pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e 
garantias individuais; 
IX - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, e 
aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com recursos e meios 
a ela inerentes; 

                                                
186 BRASIL. Art. 1º da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Organiza a Defensoria Pública da 
União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
187 BRASIL. Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Organiza a Defensoria Pública da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
188 BRASIL. Mensagem de veto nº 27. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 
Mensagem_Veto/anterior _98/Vep-27-Lcp-80-94.pdf>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
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X - atuar junto aos Juizados Especiais de Pequenas Causas; 
XI - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado;189 
  
 

Como se vê, a tentativa de se criar uma instituição com a função de atuar na defesa 

dos direitos dos vulneráveis foi louvável, mormente depois de um período ditatorial sombrio, 

entretanto, essa evolução ocorreu a passos lentos. Apenas 6 anos depois de publicada a 

Constituição de 1988 é que se editou a lei complementar para iniciar a sua regulamentação e, 

mesmo depois dessa lacuna legislativa, ainda se tinha uma instituição subordinada e com 

competências insuficientes. 

Apesar da fragilidade, as Defensorias Públicas tiveram que sustentar durante anos, 

pois somente em 2009 a Lei Complementar nº 80 de 1994 foi alterada. Nessa alteração, feita 

pela Lei Complementar nº 132 de 2009, não se alterou apenas estruturalmente a instituição, ela 

foi além e trouxe novos conceitos e funções190. 

Prefacialmente, a Lei Complementar nº 132 de 2009 alterou substancialmente o 

significado da instituição em si e o que ela significa no cenário nacional. De acordo com a nova 

redação dada ao Art. 1º da Lei Complementar nº 80, a Defensoria passou a ser uma instituição 

permanente, que desempenha seu papel na defesa dos direitos dos vulneráveis como forma de 

expressão e, pois, expressamente é instrumento do regime democrático. 

Ademais, pela primeira vez, a Defensoria foi tratada oficialmente como uma 

instituição de defesa e promoção dos direitos humanos, o que é essencialmente importante na 

construção de um perfil inovador institucional e fator fundamental na aproximação da 

Defensoria Pública brasileira com o Ombudsman: 
 
 
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.191 (grifo nosso) 
  

                                                
189 BRASIL. Art. 4º da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Organiza a Defensoria Pública da 
União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
190 GOMES, Marcos Vinícius Manso Lopes. Direitos humanos e princípios institucionais da defensoria pública. 
São Paulo: Saraiva, 2016, 354p. (Coleção defensoria pública: ponto a ponto). p. 153. 
191 BRASIL. Art. 1º da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Organiza a Defensoria Pública da 
União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
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Além da ampliação do perfil da Defensoria, também foram propriamente alargadas as 

suas funções institucionais192. Nesse âmbito, houve uma considerável alteração, visto que se 

alterou o campo de atuação da instituição, pois foi deixada de lado a obrigação única de atuar 

na defesa dos necessitados por uma nova atuação mais abrangente, pela qual deve exercer a 

defesa dos interesses individuais e coletivos dos grupos sociais vulneráveis que mereçam a 

proteção do Estado193.  

Esse novo campo de atuação não anula o critério econômico estabelecido como 

requisitos para algumas atuações judiciais, apenas fomenta a ideia de que a Defensoria Pública 

tem um novo papel muito mais amplo e deve atuar além dos aspectos jurídicos. Ademais, 

também relevante são as novas ênfases de uma atuação que prioriza a solução extrajudicial dos 

litígios e da promoção e defesa da tutela de direitos coletivos194. 

Com essa nova conjuntura, pode-se notar que dois novos domínios relacionados à 

Defensoria Pública que até então eram ignorados foram desenvolvidos e positivados pela Lei 

Complementar nº 132 de 2009. O primeiro atinente aos objetivos da instituição e o segundo 

referente aos direitos daqueles por ela beneficiados, os assistidos. 

Quanto aos objetivos, finalmente positivados, são de suma relevância, uma vez que 

definem toda a linha de atuação da instituição, pois ao exercer cada uma de suas funções típicas 

ou atípicas precisa sempre operar sob o norte do art. 3º-A, da Lei Complementar nº 132/09, 

buscando pela primazia da dignidade da pessoa humana, pela afirmação do Estado Democrático 

de Direito, pela prevalência e efetividade dos direitos humanos e pela garantia dos princípios 

constitucionais195. 

A positivação dos direitos dos assistidos196, por sua vez, ao definir desde o direito a 

acessar a instituição em si, o processo, a garantia de um serviço de qualidade e eficiente, a 

                                                
192 BRASIL. Art. 4º da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Organiza a Defensoria Pública da 
União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
193 GOMES, Marcos Vinícius Manso Lopes. Direitos humanos e princípios institucionais da defensoria pública. 
São Paulo: Saraiva, 2016, 354p. (Coleção defensoria pública: ponto a ponto). p. 154. 
194 GOMES, Ibid., 154. 
195 BRASIL. Art. 3º da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 (acrescido pela Lei Complementar nº 
132, de 07 de outubro de 2009). Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e 
prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso 
em: 27 mai. 2018. 
196 BRASIL. Art. 4º da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 (acrescido pela Lei Complementar nº 
132, de 07 de outubro de 2009). Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e 
prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso 
em: 27 mai. 2018. 
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impessoalidade, até o direito ao defensor natural, é essencial para garantir o efetivo 

cumprimento do direito ao acesso à justiça, da forma mais ampla possível, livre de influências 

organizacionais197. 

Por fim, uma das mais importantes alterações trazidas foi a inclusão do Artigo 97-A, 

que, diferentemente da lei anterior, na qual o veto suprimiu as modalidades de autonomia, 

assegurou à Defensoria Pública Estadual autonomia funcional, administrativa e iniciativa para 

elaboração da proposta orçamentária da instituição, nos limites da lei de diretrizes 

orçamentárias, que posteriormente foram estendidas às Defensorias da União e do Distrito 

Federal198. 

Foi em 2014, por meio da Emenda Constitucional nº 80, que parte das alterações 

advindas da evolução conquistada pela Defensoria Pública foram finalmente 

constitucionalizadas. Apesar de reproduzir integralmente a redação trazida em alguns artigos 

pela Lei Complementar 132/09, a inovação e a importância estão representadas na própria 

inclusão em si do tema na Constituição, que evidenciam não apenas a valorização e 

fortalecimento da instituição em si, mas também dos direitos e categorias populacionais que ela 

representada199. 

Para fins comparativos com o texto já supracitado, é válida a leitura parcial do texto 

publicado:  
 
 
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. 
(...) 
§ 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. 
(...) 
Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será 
proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à 
respectiva população. 

                                                
197 GOMES, Marcos Vinícius Manso Lopes. Direitos humanos e princípios institucionais da defensoria pública. 
São Paulo: Saraiva, 2016, 354p. (Coleção defensoria pública: ponto a ponto). p. 154. 
198 BRASIL. Art. 97-A, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 (acrescido pela Lei Complementar 
nº 132, de 07 de outubro de 2009). Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios 
e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso 
em: 27 mai. 2018. 
199 GOMES, op. cit., p. 155. 
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§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão 
contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, 
observado o disposto no caput deste artigo. 
§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos 
defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com 
maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.200 
  
 

Corroborando nesse cenário de valorização demonstra-se a redação do artigo 98, que 

trata da ampliação do alcance da instituição em termos práticos, referentes ao aumento de 

número de Defensores Públicos no desempenho de suas funções. 

Também de grande representatividade foi a reforma processual ocorrida no Código de 

Processo Civil de 2015201, que não apenas trouxe uma seção para tratar especificamente das 

peculiaridades na atuação da Defensoria, como também abriu espaço para a discussão acerca 

da Gratuidade de Justiça, com regras específicas e mais eficientes na promoção do acesso à 

justiça202. 

 

3.2 A missão institucional da Defensoria Pública  

 

A partir desse contexto histórico, portanto, foi instaurada no Brasil Defensoria Pública. 

Instituição que segue o modelo de prestação de assistência denominado salaried staff, sistema 

pelo qual, como mencionado no item que trata sobre os modelos de acesso à justiça, cabe 

exclusiva e integralmente ao Estado remunerar agentes vinculados a ele para que forneçam o 

serviço de assistência jurídica gratuita.203 
 
 
Realmente, o modelo adotado no Brasil é o público e institucionalizado, na 
medida em que refuta a política corporativista, demandista ou simplesmente 
judiciária de atendimento, mas opta por uma política preventiva e informativa 
de atuação, por meios jurídicos-sociais, dotada de métodos multidisciplinares 
e participativos de prevenção e de solução de conflitos, bem como de uma 
gestão democrática, com objetivos e metas dialeticamente definidas. De fato, 
o Brasil opta por um modelo de afirmação do direito de acesso à Justiça em 
benefício das chamadas “minorias” (não em termos de quantidade, mas de 

                                                
200 BRASIL. Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014. Altera o Capítulo IV - Das Funções Essenciais 
à Justiça, do Título IV - Da Organização dos Poderes, e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 05 jun. 2014. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc80.htm>. Acesso em: 28 mai. 2018. 
201 BRASIL. Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 17 mar. 2015. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. 
Acesso em: 28 mai. 2018. 
202 GOMES, Marcos Vinícius Manso Lopes. Direitos humanos e princípios institucionais da defensoria pública. 
São Paulo: Saraiva, 2016, 354p. (Coleção defensoria pública: ponto a ponto). p. 155. 
203 GOMES, Ibid., 167. 
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poder), com declarado foco no interesse público à efetiva e substancial 
igualdade.204 
  
  

Esse tipo de sistema possibilita a prestação de um serviço mais especializado e 

consequentemente de maior qualidade do que o prestado nos demais modelos, uma vez que os 

agentes, denominados Defensores Públicos, atuam exclusivamente nos casos que estão sob os 

cuidados da instituição, sem que possam ter uma carreira externa e com possíveis interesses 

conflitantes205. 

Assim, o Defensor, que deve pautar o exercício de suas atividades sob a ótica dos 

objetivos da instituição, pode manter uma atuação estratégica e de maneira a se tornar um agente 

político de transformação social206, atuando, como já citado, não apenas no âmbito individual 

dos hipossuficientes, mas na defesa dos direitos individuais e coletivos de quaisquer grupos que 

necessitem dessa proteção em razão da sua vulnerabilidade207. 

A Defensoria Pública é, desse modo, instituição que nasceu e tem sido aperfeiçoada 

visando auxiliar na manutenção do Estado Democrático de Direito, instituído na Constituição 

Federal de 1988, conforme citado no tópico anterior acerca dos objetivos da instituição, 

garantindo que se transcenda a ideia teórica de uma democracia participativa, por meio de sua 

contribuição determinante para a defesa dos direitos fundamentais208. 

Tal auxilio é extremamente necessário, pois o Estado, embora tenha a obrigação, não 

possui a capacidade de sozinho, sem qualquer agente intermediador, garantir a efetivação dos 

direitos básicos de sua população. 

Exatamente por tal motivo que atualmente se considera a Defensoria como expressão 

e instrumento do regime democrático209, especialmente por sua função facilitadora no acesso à 

justiça, essencial para a garantia dos demais direitos fundamentais, o que, por sua vez, é 

imprescindível para a garantia de um regime democrático, razão pela qual acaba se construindo 

                                                
204 RÉ apud GOMES, Marcos Vinícius Manso Lopes. Direitos humanos e princípios institucionais da defensoria 
pública. São Paulo: Saraiva, 2016, 354p. (Coleção defensoria pública: ponto a ponto). p. 167. 
205 GOMES, Ibid., 169. 
206 GOMES, Ibid., 171. 
207 GOMES, Ibid., 154. 
208 BRASIL. Art. 3º-A da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 (acrescido pela Lei Complementar 
nº 132, de 07 de outubro de 2009). Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios 
e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso 
em: 27 mai. 2018. 
209 MELO, Daniela Vieira. Os Reais Contornos da Defensoria Pública Brasileira: Exercendo Função de 
Ombudsman em Defesa dos Direitos Humanos. Separata de: Revista da Defensoria Pública da União, Brasília: n. 
9, p. 1-504, jan./dez. 2016. p. 25. Disponível em: <http://www.dpu.def.br/images/esdpu/revista 
/revista9/Artigo_5.pdf> Acesso em: 26 mar. 2018 
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um circulo virtuoso. 

O Estado é responsável por fornecer instrumentos e políticas públicas garantidores e 

capazes de promover esse acesso. Ao lado do Ministério Público e da Advocacia Pública, como 

dispõe a Constituição Federal, Defensoria Pública ocupa o papel de destaque na busca da 

horizontalização dos direitos fundamentais210. 

Nesse contexto, deve-se salientar que possibilitar o acesso à justiça aos vulneráveis é 

promover a dignidade da pessoa humana em si, tornando concretas as orientações 

constitucionais, que fundamentam não apenas a Defensoria Pública, mas o próprio Estado. 

Uma das formas utilizadas nessa garantia de efetividade de acesso à justiça e, 

consequentemente, aos demais direitos, é aproximação da instituição com os vulneráveis, o que 

permite perceber de perto e faticamente a realidade e as dificuldades vividas, de maneira a 

permitir uma atuação específica e sensível na proteção de determinados grupos, principalmente 

nas questões que envolvam a relação existente entre o Estado e os administrados, o que, em 

verdade 
 
 
(...) reflete a preocupação constitucional de garantir a especial tutela das 
pessoas naturalmente frágeis, como os portadores de deficiência (art. 37, 
VIII), as crianças e os adolescentes (art. 227), os idosos (art. 230) e outros 
grupos sociais vulneráveis. Por possuírem todas as pessoas idêntico valor 
intrínseco, deve ser assegurado a todos igualdade de respeito e consideração, 
independente de raça, cor, sexo, religião ou condição social, funcionando a 
Defensoria Pública como instrumento de superação da intolerância, da 
discriminação, da violência, da exclusão social e da incapacidade geral de 
aceitar o diferente.211 
 
   

Nesse cenário, relevante lembrar que dentro os seus objetivos está o promover os 

direitos humanos, a cidadania e o próprio ordenamento jurídico212. Todavia, é preciso ressaltar 

que o papel de promoção de tais direitos supera o âmbito a atuação no campo jurídico. Como 

supramencionado, inclusive, após a Lei Complementar nº 132/09, sua atuação extrajudicial tem 

                                                
210 BRASIL. Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça - da Constituição da República Federativa do Brasil, 
de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, p. 1, 05 out. 1988. Seção 1. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ ccivil03/constituicao/constituicaocompilado.html>. Acesso em: 27 mai. 2018 
211 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios Institucionais da Defensoria Pública. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014, p. 356 e 357. 
212 BRASIL. Art. 3º-A da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 (acrescido pela Lei Complementar 
nº 132, de 07 de outubro de 2009). Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios 
e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso 
em: 27 mai. 2018. 
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sido extremamente valorizada e estimulada213. 

Como o próprio texto do art. 4º, III, da mencionada Lei Complementar indica, a 

contribuição institucional deve ser não apenas no sentido de promover um trabalho defensivo, 

mas também de difusão e conscientização dos direitos humanos, na forma. Assim, resta 

evidente a essencialidade do desenvolvimento de medidas educacionais214. 
 
 
A interação da Defensoria Pública com a sociedade civil é de grande 
importância para o fortalecimento da instituição. Em São Paulo, por exemplo, 
desde sua criação, que contou com forte apoio da sociedade civil organizada, 
a Defensoria Pública vem fazendo uso de mecanismos que permitam a 
comunicação com a sociedade civil. A participação pode ocorrer por meio da 
ouvidoria e seu Conselho Consultivo, presença em pré-conferências regionais 
e conferências estaduais para a formulação dos planos anuais, ou da 
participação da população no “momento aberto” nas sessões do Conselho 
Superior, consultas em audiências públicas para a formulação de ações civis 
públicas, da educação em direito etc.215 
 
 

A promoção desses direitos é, portanto, de grande valia, pois auxilia na derrubada de 

uma das barreiras do acesso à justiça – citada no capítulo anterior – das questões culturais e 

sociais. É de suma importância garantir que os indivíduos conheçam seus direitos, pois apenas 

dessa maneira eles terão a efetiva capacidade de pleiteá-los na busca do mínimo existencial. 

Por tais motivos, passou-se a tratar o Defensor como um agente de transformação 

social, visto que o “novo eixo de trabalho com funções coletivas, preventivas e indutoras de 

novas realidades sociais, define o defensor público não mais como mero operador do direito 

(...).”216. 
 
 
A presença da Defensoria Pública melhor qualifica a democracia e promove a 
inclusão das classes sociais que, historicamente, restavam distantes do acesso 
à justiça. (...) A instituição viabiliza, quando necessário, a postulação, seja 
judicial ou extrajudicial, com a utilização dos meios e recursos adequados à 
efetividade dos direitos, tornando-se, portanto, instrumento do Estado 

                                                
213 BRASIL. Art. 4, II, §4º, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 (alterado pela Lei Complementar 
nº 132, de 07 de outubro de 2009). Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios 
e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso 
em: 27 mai. 2018. 
214 BRASIL. Art. 4º da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 (acrescido pela Lei Complementar nº 
132, de 07 de outubro de 2009). Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e 
prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso 
em: 27 mai. 2018. 
215 GOMES, Marcos Vinícius Manso Lopes. Direitos humanos e princípios institucionais da defensoria pública. 
São Paulo: Saraiva, 2016, 354p. (Coleção defensoria pública: ponto a ponto). p. 186. 
216 GOMES, Ibid., 190. 
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Democrático de Direito, na medida em que busca a realização dos direitos 
assegurados aos cidadãos. Ou seja, a Defensoria Pública transmuda-se mais 
uma vez, daquela instituição destinada a prestar atendimento jurídico integral 
e gratuito, para expressão e instrumento de realização do regime democrático. 
A definição elucida a vinculação, realizada pelo legislador constituinte, de que 
a democracia somente vinga em um Estado que respeita a dignidade da pessoa 
humana, e a Defensoria Pública, nesse contexto, deve ser considera essencial 
ao processo de concretização dos direitos conferidos à pessoa humana.217 
 
  

Diante desse panorama, de que a Defensoria Pública é instituição que deve trabalhar 

buscando a dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, bem como que 

possui o dever de se empenhar na asseguração dos direitos humanos em defesa dos vulneráveis,  

se torna, pois, de fácil compreensão o fato de a própria Constituição ter considerado e incluído 

a Defensoria Pública no rol das funções essenciais à justiça. 

Interessante salientar a importância dessa inclusão da Defensoria Pública no referido 

rol. Observação que se deve fazer é que, em razão dessa inclusão, topograficamente, a 

instituição ficou posicionada fora dos três poderes, ficando, dessa forma, evidenciadas a sua 

independência e autonomia e, inclusive, a sua natureza jurídica de instituição que não advém 

de qualquer dos Poderes, mas que possui um papel constitucional extrapoder.218 

 

3.3 A Defensoria funcionando como Ombudsman - O Defensor del Pueblo no Brasil? 

 
Como se pode ver a partir de uma análise comparativa entre o que é o Ombudsman 

nos demais países do mundo, seja em qual for sua acepção, e o que é a Defensoria Pública no 

Brasil, pode-se notar que, apesar da aproximação, em solo nacional não foi instituída de modo 

literal e com fundamento constitucional a figura do Ombudsman. 

Relembrando o que já foi exposto, o Ombudsman é uma instituição criada através da 

Constituição que tem como finalidade, em conformidade com sua base europeia219, o controle 

dos serviços fornecidos pela Administração, averiguando quaisquer ameaças ou lesões a 

direitos, bem como omissões danosas, ou no molde ibero-americano220, o zelo pela proteção e 

                                                
217 BURGUER; BALBINOT apud GOMES, Marcos Vinícius Manso Lopes. Direitos humanos e princípios 
institucionais da defensoria pública. São Paulo: Saraiva, 2016, 354p. (Coleção defensoria pública: ponto a ponto). 
p. 191. 
218 GOMES, Ibid., p. 208 a 210 
219 MORA, Antonio; IMBERNÓN, Maria José García. El libro del defensor del pueblo. Madrid, 2003. 299 p., p. 
52. Disponível em: <https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/06/LDP_I_origen.pdf>. Acesso 
em: 26 mar. 2018. 
220 ELIZONDO, Gonzalo; AGUILAR, Irene. La institución del Ombudsman en América Latina: Requisitos 
mínimos para su existência. Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH. p. 04. Disponível em: 
<http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Ombudsman/Articulos/Ombudsman_requi
sitos.doc>. Acesso em: 19 mai. 2018. 
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efetividade dos direitos humanos cumulativamente ao controle supracitado. 

Para tanto, a instituição, mesmo admitindo diversas variações que se alternam de 

acordo com o local no qual se encontra estabelecida221, precisa apresentar certas características 

básicas, capazes de proporcionar o pleno exercício de suas atividades, de maneira independente, 

sem quaisquer interferências externas ou relações que a submeta a orientações hierarquicamente 

superiores que possuam poder vinculativo222. 

Essas supramencionadas características garantidoras são, em síntese: a autonomia 

política, a administrativa, a funcional e a orçamentária. São elas que garantem a livre atuação 

da instituição no desempenho de suas funções essenciais223. 

Em que pesem sejam características vinculadas ao Ombudsman, como se viu no início 

deste trabalho, em verdade elas são, basicamente, as mesmas atribuídas à Defensoria Pública 

brasileira224, em que pese a questão ter sido durante muitos anos controvertida no que se refere 

à autonomia225. 

Como apresentado no início deste Capítulo, a Lei Complementar 132/09 e as Emendas 

Constitucionais 45, 69 e 74 finalizaram a discussão acerca da existência da autonomia 

funcional, da autonomia administrativa, bem como da iniciativa de sua proposta orçamentária, 

características anteriormente vetadas quando da edição da Lei Complementar 80/94, fazendo 

com que o fundamento jurídico relativo à autonomia da instituição, deixando assim de ser algo 

discutível para passar a ser a própria Constituição.226 

Em apertada síntese, pode-se definir: 
 
 
Autonomia: (...) poder de autogoverno, de guiar-se de acordo com a 
Constituição e com as leis. É a não subserviência a ninguém e a nenhum dos 
Poderes. 
Autonomia funcional: (...) ausência de relação de subordinação entre a 
Defensoria Pública e o Poder Executivo. A atuação da instituição deve ser 
dirigida para atender seus fins constitucionais, independentemente de 
ingerências de outros órgãos ou Poderes. 

                                                
221 MARTÍNEZ, Roberto Cuéllar. Estándares mínimos para el establecimiento y funcionamiento del ombudsman. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH, 2002. p. 01. Disponível em: 
<http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Ombudsman/Articulos/Estandares%20min
imos_ombudsman.doc>. Acesso em: 26 mai. 2018. 
222 MARTÍNEZ, Ibid., p. 09. 
223 MARTÍNEZ, Ibid., p. 09. 
224 MELO, Daniela Vieira. Os Reais Contornos da Defensoria Pública Brasileira: Exercendo Função de 
Ombudsman em Defesa dos Direitos Humanos. Separata de: Revista da Defensoria Pública da União, Brasília: n. 
9, p. 1-504, jan./dez. 2016. p. 23. Disponível em: <http://www.dpu.def.br/images/esdpu/revista 
/revista9/Artigo_5.pdf> Acesso em: 26 mar. 2018 
225 BRASIL. Mensagem de veto nº 27. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_ 
Veto/anterior _98/Vep-27-Lcp-80-94.pdf>. Acesso em: 27 mai 2018. 
226 MELO, op. cit., p. 21. 
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(...)  
Autonomia administrativa: (...) relacionada à autogestão, aplicando-se 
diretamente suas receitas, tanto na contratação de serviços como também na 
gestão pessoal.  
(...) 
Autonomia financeira: (...) independência no tocante à organização do uso 
de recursos e de estabelecer, dentro dos limites da lei de diretrizes 
orçamentárias, as dotações que poderão ser administradas e aplicadas de 
forma autônoma, a fim de prover as atividades e serviços do órgão, (...).227 
 
 

Diante de tais conceitos, conclui-se que, na busca de efetivação das funções 

competentes à Defensoria, acertadas foram as alterações legislativas que promoveram a 

Defensoria à instituição independente e autônoma, pois apenas assim ela pode cumprir seu 

papel constitucional de instituição permanente e essencial, na forma do Art. 134, da CRFB de 

1988228.  

Todavia, não foi puramente o seu papel institucional que foi aperfeiçoado. Com seu 

status constitucionalmente garantido e com as suas características finalmente sedimentadas no 

plano interno, seu funcionamento foi inevitavelmente fortalecido229. 

Mister se faz ressaltar, nesse contexto, que não havia nenhum impedimento230 para que 

a atuação da Defensoria fosse ampliada infraconstitucionalmente, entretanto, como já 

desenvolvido, foi de suma importância que a Emenda Constitucional 80 de 2014 tenha 

confirmado no seu perfil o papel diretamente relacionado à promoção dos direitos humanos, 

mormente para que hoje tratemos da íntima ligação existente entre as atividades desenvolvidas 

por ela e pela Defensoria Del Pueblo.231 
 
 
(...) a Defensoria Pública foi alçada ao patamar de instituição de promoção de 
direitos humanos. Nesta seara, não se pode delimitar sua atuação apenas em 
favor de violações em face de pobres e miseráveis. O valor da vida é caro para 
todo e qualquer cidadão, não se podendo fazer distinções absurdas para 
impedir a atuação da Defensoria Pública. Tal atuação será legítima sempre 
que intentar conter o vilipêndio aos direitos inerentes à pessoa humana, 
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independentemente de classe social das vítimas do abjeto ataque.232 
 
 

Como instituição de promoção de direitos humanos que não está voltada única e 

exclusivamente para a defesa dos hipossuficientes, mas a todos em situação de 

vulnerabilidade233, a Defensoria pode exercer além de suas funções básicas de assistência 

jurídica, as funções propriamente vinculadas à Defensoria Del Pueblo, que conforme expõe a 

Federación Iberoamerica del Ombudsman, é “dotada de autonomia, cuja finalidade principal é 

proteger os direitos humanos dos cidadãos frente à Administração Pública do país 

respectivo”234. 

Como é possível perceber, a Defensoria possui no Brasil as características básicas 

necessárias para a identificação daquelas instituições que atuam como Ombudsman235. 

Nota-se, assim, que o perfil protecionista dedicado aos indivíduos vulneráveis que são 

vítimas da arbitrariedade estatal, aqueles vitimados pela omissão que tem o condão de acarretar 

lesões, às pessoas que não possuem condições de competir com Estado ou outras potencias 

privadas na defesa de seus direitos, ou que em razão da sua vulnerabilidade não possuem 

condições de defender e buscar seus direitos mínimos garantidos constitucionalmente, é 

idêntico entre ambas as instituições, que, em suma, exercem seus trabalhos em prol da defesa 

dos direitos do homem. 

As prerrogativas ostentadas, muito similares, tornam tanto a Defensoria Pública 

brasileira quanto a Defensoria del Pueblo ibero-americana capazes de desempenhar suas 

atividades autonomamente, sem a influencia de quaisquer partidos políticos, governantes ou 

interesses econômicos e que as fazem livres do controle de quaisquer dos Poderes, sendo 

fundamentais para a concretização da missão institucional constitucionalmente garantidas às 

referida instituições.236 
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A atuação da Defensoria como Ombudsman é, dessa maneira, fundamentada na 

própria Constituição, nas Emendas feitas a esta e na Lei Complementar que a instituíram e 

definiram. Mesmo que literalmente o Ombudsman não tenha sido incluído na Constituição, 

conforme exposto na análise histórica da instituição no Brasil, por sua natureza constitucional, 

esse papel acabou sendo indiretamente atribuído à Defensoria237. 

Daniel Sarmento, em parecer sobre as dimensões constitucionais da Defensoria 

Pública da União solicitado pela Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais238, 

quando perguntado se as Emendas Constitucionais nº 74/2013 e 80/2014 permitiram que os 

Defensores Públicos Federais exercessem a função de Ombudsman no Brasil, foi objetivo e 

convicto: 
 
 
Nesses termos, não resta dúvida de que a Defensoria Pública da União exerce 
função de ombudsman. Como visto, trata-se de entidade autônoma, dotada de 
estatura constitucional, cujas funções institucionais abrangem “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” (art. 134, caput, CF).  
(...)  
Portanto, a resposta ao quesito é positiva. Sem dúvida, as características 
institucionais e a missão constitucional da Defensoria Pública da União 
permitem o seu enquadramento como ombudsman.239 
 
  

O referido professor explica ainda que tal enquadramento da Defensoria Pública como 

Ombudsman não proíbe que outras instituições também acabem praticando algumas atribuições 

do Ombudsman. Em verdade, essa nunca foi uma proibição em nenhum dos países em que a 

instituição seja real e efetivamente prevista, o que ocorre em razão de seu objetivo maior de 

defesa de direitos. 

O que se proíbe, de outro lado, é que essas instituições que não possuam as mesmas 

características essências sejam equiparadas a ela, o que certamente acarretaria um 

enfraquecimento da atuação do Ombudsman240, o que certamente não é o caso da Defensoria 
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Pública brasileira. 

No que diz respeito à atuação judicial, conclui-se que em que pese essa não seja uma 

das atribuições da Defensoria Del Pueblo, não pode ser vista como um impedimento para a 

equiparação que ora se faz. Essa atividade nada mais é do que mais uma das desenvolvidas em 

favor da defesa e concretização dos citados direitos.  

Em verdade, os requisitos expostos no primeiro capítulo são apenas requisitos 

mínimos para que se considere estabelecido o Ombudsman e não requisitos que limitam a 

extensão de sua atuação, que deve, pelo contrário, ocorrer da maneira mais ampla possível, 

inclusive pela via judicial, para a defesa de direitos individuais ou coletivos 

Dentre as formas de desenvolver sua função como Ombudsman, a Defensoria pode 

também atuar de ofício na colheita de informações relativas ao caso em que deve atuar, buscar, 

por meio de sua influência e fazendo uso de suas prerrogativas funcionais, a cooperação de 

outros órgãos direta ou indiretamente ligados ao ocorrido, inspecionar locais, realizar 

verificações in loco, sem que tenha havido qualquer tipo de comunicação prévia.241 

Ademais, ainda no âmbito extrajudicial, é possível requisitar o auxílio de do próprio 

Poder Público, bem como atuar na promoção de direitos por meio da educação sobre os direitos 

humanos. 

Como acima exposto, foi o Ministério Público quem teoricamente absorveu as funções 

de Ombudsman em 1988. Atualmente, tal papel é exercido dentro da estrutura ministerial pela 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que atua na defesa dos direitos individuais 

indisponíveis, coletivos e difusos. Essa Procuradoria Federal tem o papel de controlar as 

Procuradorias Regionais, que realizam seu trabalho em cada unidade da Federação 242.  

Como é possível perceber, a despeito do significativo trabalho realizado por tal órgão, 

em verdade não parecem seguir a estrutura básico do modelo de Ombudsman e, por certo, não 

possui a mesma visibilidade da Defensoria Pública, tampouco está integrado a sociedade de 

maneira tão próxima quanto esta243. 

É justamente essa atuação tão próxima do administrado que permite à Defensoria 
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Pública desempenhar as atividades do Ombudsman no Brasil244, todavia, essa atividade merece 

ser melhor desenvolvida e reconhecida245. 

Diante dessa proximidade que gera uma facilidade de acesso à instituição e 

considerando que essa tem a vocação246 de atuar na defesa dos direitos dos cidadãos, a 

Defensoria Pública possui não apenas os requisitos mínimos exigidos, já anteriormente citados, 

mas também a capacidade de receber as queixas dos indivíduos e buscar solucioná-las, nos 

mesmos moldes dos Ombudsman.247 

Assim, a instituição, que paulatinamente tem ganhado mais reconhecimento da 

sociedade e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores248 no que se refere à autonomia 

funcional, administrativa e financeira, requisitos essenciais para o desempenho da função 249, 

vem desempenhando o papel de Ombudsman em nossa sociedade, atuando na defesa de 

vulneráveis e buscando garantir direitos fundamentais250 

O papel na tutela coletiva de direitos tem avançado, sendo prioridade a resolução das 

questões pela via administrativa antes de se intentar judicialmente251, caso em que a Lei 

Complementar 132 de 2009 e a ADO nº 3943 sedimentaram a possibilidade e a legitimidade de 

a Defensoria Pública propor ação civil pública da defesa de diretos dos cidadãos, bem como na 

tentativa de controlar atos abusivos da administração252 - função clara e intimamente conectada 

a do Defensor del Pueblo.  

Ademais, no desempenho da referida função, a Defensoria tem a possibilidade – 

garantida pela supracitada lei – de convocar audiências públicas253 para discutir matérias 

relacionadas às suas funções institucionais254, também de firmar termos de ajustamento de 
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conduta nos casos necessários255. 

Ainda, na forma da Lei Complementar nº 80 de 1994256, a Defensoria Pública tem a 

possibilidade realizar conferências que aproximam governantes e cidadãos, buscando o 

desenvolvimento de um plano de atuação da instituição, a partir do conhecimento das principais 

demandas dos cidadãos frente ao Estado. 

Para além dessas conferências, a Defensoria Pública pode atuar caso a caso, inclusive 

de ofício, na busca de informações mais completas sobre os casos que envolvam violação de 

direitos humanos257. 

A instituição também pode buscar a solucionar os casos atuando através de sua 

prerrogativa de comunicação oficial, aliada ao seu poder de influência, com autoridades e 

órgãos através de ofícios ou quaisquer outros meios que julgue necessário e eficiente, não 

apenas na busca de uma resposta específica, mas também na busca de auxílio direto ou indireto 

de autoridades, grupos de apoio e outras entidades e equipes multidisciplinares.258 

Há a possibilidade, além das já expostas, de realizar requisições diretas ao Poder 

Público na busca da efetividade dos direitos consagrados e garantia daqueles violados. Além 

de uma atuação conjunta na promoção de propagação de tais direitos de forma a conscientizar 

a sociedade.259 

Por fim, havendo necessidade, pode a instituição realizar verificações in loco, a fim de 

colher informações e de prestar assistência direta às vulneráveis vítimas que tiveram direitos 

violados. 260 

Nesse contexto, pode-se exemplificar, em síntese, o desempenho da Defensoria 

Pública como Ombudsman na prática ao tratarmos da sua atuação na Cracolândia. Sobre o 

cenário do caso: 
 
 

                                                
255 MELO, Daniela Vieira. Os Reais Contornos da Defensoria Pública Brasileira: Exercendo Função de 
Ombudsman em Defesa dos Direitos Humanos. Separata de: Revista da Defensoria Pública da União, Brasília: n. 
9, p. 1-504, jan./dez. 2016. p. 24. Disponível em: <http://www.dpu.def.br/images/esdpu/revista 
/revista9/Artigo_5.pdf> Acesso em: 26 mar. 2018 
256 BRASIL. Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Organiza a Defensoria Pública da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jan. 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/Lcp80.htm>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
257 GOMES, Marcos Vinícius Manso Lopes. A Função Ombudsman da Defensoria Pública na Cracolândia. 
Revista Consultor Jurídico, Tribuna da Defensoria, 2017. p. 04. Disponível em: < 
https://www.conjur.com.br/2017-jun-06/tribuna-defensoria-funcao-ombudsman-defensoria-publica-
cracolandia>. Acesso em: 01 jun. 2018. 
258 GOMES, Ibid., p. 04. 
259 GOMES, Ibid., p. 05. 
260 GOMES, Ibid., p. 06. 



  69 

Especificamente no caso envolvendo a cracolândia, notou-se um cenário 
nefasto, com inúmeras violações de direitos humanos, notadamente de uma 
camada da população desprovida dos direitos mais básicos que compõe o 
mínimo existencial. Consoante exposto em excelente trabalho realizado por 
defensores públicos, no caso apresentado, idosos, gestantes, crianças e 
pessoas com deficiência foram expulsas de suas residências com a roupa do 
corpo, uma vez que imóveis foram lacrados sem que fosse autorizada a 
retirada de pertences pessoais e documentos; comércios foram interditados, 
sem qualquer aviso prévio; bens de uso pessoal, tal como roupas e cobertores 
foram confiscados; inúmeros imóveis foram interditados e até mesmo 
demolidos; como se não bastasse, o Poder Público buscou a apreensão de 
pessoas em situação de drogadição com a finalidade de avaliação para, 
eventualmente, realizar a internação compulsória.261 
 
  

Diante das circunstâncias descritas, a Defensoria Pública de São Paulo atuou in loco 

com o apoio de equipes multidisciplinares, conhecendo estratégica e verdadeiramente da forma 

mais próxima possível as queixas da população, da maneira humanizada que o caso e a o 

desempenho da função exigem, buscando nos órgãos responsáveis do Poder Público apoio e 

soluções efetivas para a situação, além da produção de relatórios e pareceres sobre o caso, sem 

prejuízo de sua atuação judicial.262 

Como Ombudsman a Defensoria pode, portanto, desenvolver seu trabalho de maneira 

estratégica, extensiva a toda e qualquer ameaça ou violação de direitos, de forma integrada a 

outras áreas que atuem na defesa de direitos de vulneráveis e principalmente, no desempenho 

de sua atividade de mediação e conciliação, priorizando o incremento de sua atividade 

extrajudicial, da forma como, inclusive, orienta sua lei reguladora.263 

Embora o ofício do Ombudsman não esteja expressamente entre as reconhecidas à 

Defensoria Pública na legislação nacional, a sua performance como tal é verdadeiramente uma 

das formas mais eficientes de se alcançar seus objetivos institucionais, mormente o da primazia 

da dignidade humana e consequente redução das desigualdades sociais e da efetividade dos 

direitos humanos264. 

Dessarte, é evidente que, a despeito da ausência em solo nacional de uma instituição 

específica constitucionalmente constituída da Defensoria do Povo, o que aparentemente se 
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demonstra como uma situação que dificilmente será modificada, a Defensoria Pública, diante 

de sua missão institucional de defesa dos direitos humanos, tomou para si e tem ampla 

capacidade – em verdade já o faz – de exercer as funções atribuídas constitucionalmente ao 

Ombudsman de forma humanizada e eficiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em um mundo no qual, todos os dias, nos mais diversos lugares e setores sociais, é 

possível deparar-se com violações extremas e massivas aos direitos mais básicos e 

fundamentais do homem, o Ombudsman nasce como uma instituição capaz de emanar 

esperança. 

Não se trata de uma instituição milagrosa, mas apenas uma instituição que tem como 

vocação principal se dedicar na defesa de qualquer indivíduo que se encontre em uma situação 

de vulnerabilidade, mesmo que momentânea. 

Sua atuação, em síntese, pode se dar em dois eixos, a depender do local em que foi 

estabelecido. Em sua clássica versão europeia, se dedica prioritariamente ao controle dos 

Estados, objetivando garantir que esse, na figura da Administração, respeite os direitos e 

deveres constitucionalmente garantidos. 

De outro lado, em uma vertente que também surgiu na Europa, entretanto mais 

centralizada nos países ibéricos, e que acabou se difundindo pela maior parte dos países que 

compõem a América Latina, o foco é distinto. Nesse caso, a preocupação com o controle da 

Administração ainda se mantem, mas não de maneira prioritária, uma vez que, em razão do 

contexto social de violação de direitos humanos, a instituição precisa concentrar esforços nas 

situações as quais envolvam esse tipo de demanda. 

Nesse segundo eixo, ao qual se dedicou este trabalho, o Ombudsman, quando em 

funcionamento, atua recebendo as queixas dos cidadãos, sejam elas relacionados ao Estado ou 

a outros setores privados, e trabalha buscando formas de solucionar as demandas existentes – o 

que pode ser feito através de um auxílio diretamente prestado ao cidadão ou do desempenho de 

seu papel de mediação, por meio qual faz uso de sua força institucionalmente constituída para 

interferir nas relações conflituosas. 

Todavia, para que possa desempenar seu papel de maneira satisfatória, mister se faz 

que ao ser constituído alguns requisitos mínimos sejam observados. Saliente-se que tais 

requisitos também se alteram a depender da localidade em que está estabelecida a instituição e 

do eixo preferencialmente adotado. 

No eixo ora em análise, as características mínimas que devem ser observadas estão 

ligadas especificamente ao modo de estruturação. 

Preferencialmente, para que seja mantida uma certa segurança quanto à estabilidade 

da instituição frente ao Estado, ela deve ser constituída através do Poder Constituinte para que 

assim venha a ter seu espaço garantido no texto constitucional. 
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Constituída, é preciso que ela seja dotada basicamente de três tipos distintos de 

autonomia: a política, a funcional e a financeira. 

Quanto à autonomia política, trata-se de uma característica essencial para o 

desempenho de suas atividades de maneira imparcial e extra estatal. Na maior parte dos países 

que adotam tal modelo institucional, o comando do Ombudsman o é elegido pelo parlamento 

ou órgão semelhante, assim, é essencial a existência da referida autonomia para que a instituição 

não fique submetida aos interesses políticos de quaisquer partidos, o que pode acabar gerando 

parcialidade e consequente ineficiência em suas atividades. 

A autonomia funcional, por sua vez, possui grande relevância pois é necessário que a 

instituição tenha capacidade de se auto gerir, sem que esteja subordinada a qualquer orientação 

hierarquicamente superior. 

Já a necessidade da autonomia financeira existe em ração da limitação a qual ficaria 

exposta a instituição caso dependesse de repasses financeiros por parte do governo. Nesse 

ponto, é preciso lembrar que em diversos momento o Ombudsman precisa bater de frente com 

o Estado na tentativa de solucionar as demandas recebidas. 

Embora a instituição tenha se estabelecido quase que na integralidade dos países da 

América Latina, região em que é majoritariamente denominada Defensoria del Pueblo, no 

Brasil, apesar dos esforços no anteprojeto da Comissão de Notáveis, ela não foi incorporada no 

texto da Constituição de 1988 e acabou tendo sua implantação frustrada. O Brasil, portanto, não 

conta com a referida instituição, tendo que lidar com essa significante lacuna na proteção dos 

direitos humanos. 

Diante dessa lacuna, este estudo análise a constituição da Defensoria Pública 

brasileira, suas diferenças e, principalmente, suas semelhanças com a Defensoria del Pueblo. 

Em que pese a não criação oficial da Defensoria do Povo no Brasil, a Defensoria 

Pública, tendo em vista sua missão institucional que preza pela dignidade da pessoa humana e 

pela primazia dos direitos humanos, foi obrigada – não no sentido ruim da palavra, de ter feito 

algo contra sua vontade – mas sim no sentido de, em virtude de uma real necessidade social, 

expandir sua atuação a fim de ser capaz de alcançar da maneira mais eficiente e extensiva 

possível àqueles indivíduos em situação de vulnerabilidade. 

Como acima exposto no terceiro capítulo, a ausência de uma instituição nos moldes 

da Defensoria del Pueblo no Brasil abriu, durante muitos anos, até mesmo pois a Defensoria 

Pública apenas pode realmente se consolidar muitos anos depois de 1988, espaço para que 

inúmeras violações de direitos ocorressem e fossem negligenciadas. 

Todavia, a despeito de provavelmente sequer ser possível se cogitar a implantação 
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dessa instituição no momento atual, a sua ausência já está sendo quase integralmente suprida 

pela atuação da Defensoria Pública, instituição que apesar de originalmente instituída com outro 

propósito, acabou tendo seu campo de atuação expandido e que, atualmente, já conta com todos 

os requisitos mínimos para incluir dentro de seu campo de atuação as atividades normalmente 

exercidas pelo Ombudsman, o que certamente só tende a se desenvolver ainda mais com o 

tempo, a medida que a referida instituição for recebendo o reconhecimento do Estado e da 

sociedade. 
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