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RESUMO 

 

A presente monografia tem por objetivo identificar nas decisões 

jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder 

Judiciário brasileiro, elementos referentes à temática do acesso à justiça, 

sobretudo acerca da Instituição da Defensoria Pública, inserida na atual ordem 

constitucional como órgão essencial à função jurisdicional do Estado. Para 

tanto, são identificados os parâmetros metodológicos adotados e ressaltados 

aspectos tangentes à evolução do acesso à justiça, com destaque para as 

barreiras que se impõem para que o necessitado possa obter a assistência 

jurídica integral e gratuita, as prerrogativas destinadas aos Defensores 

Públicos, a atuação subsidiária dos advogados dativos e ainda, sobre a 

abrangência e os destinatários da ampla assistência jurídica assegurada ao 

menos no texto constitucional, bem como sugestões e críticas sobre como essa 

prestação deve se dar. Dedica-se a parte final do trabalho para a apresentação 

das conclusões as que se chegaram após o contato com o assunto, com 

algumas sugestões para o avanço dos estudos nesse tema de grande 

importância por se tratar de instrumento para a concretização dos direitos 

inerentes aos cidadãos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA. INSTRUMENTO. EFETIVAÇÃO. DIREITOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This monograph aims to identify into jurisprudence decisions of the 

Supreme Court, last degree of jurisdiction in Brazilian Judiciary, aspects about 

access to justice, particularly about the establishment dedicated to free legal aid 

in Brazil, in the current constitutional order as essential organ to judicial function 

in the State. Therefore, the methodological parameters are identified and 

highlighted aspects about the evolution of access to justice, the barriers that are 

imposed to people get full and free legal assistance, the Public Defenders’ 

prerogatives, the subsidiary acting of datives lawyers and the scope and 

addressed of the legal assistance ensured at least in the constitutional text, also  

good suggestions and criticisms about how this provision should be given. The 

end is dedicated for the presentation of the findings after the contact with the 

subject, with some suggestions for the advancement of studies in this issue with 

great importance because it’s an instrument for realization of the most important 

citizens’ rights. 

 

KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE. OMBUDSMAN. LEGAL AID. 

INSTRUMENT. REALIZATION. RIGHTS. 
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INTRODUÇÃO 
 

A temática referente ao acesso à justiça, embora de trato frequente no 

âmbito jurídico, vive a exigir atenções e estudos mais aprofundados que 

permitam melhorias garantidoras de um acesso efetivo à justiça, não devendo 

se limitar a uma previsão normativa estanque no papel. 

A atenção ao assunto justifica-se na medida em que o direito tem sua 

função transformadora da vida em sociedade, cumpre seu papel de regulá-la, 

mas também por ela é regulado. Aliás, é o direito que permite o convívio em 

sociedade. 

O mundo jurídico não pode ser concebido dissociado do meio social no 

qual se insere e, diante dessa característica de “socialidade” atribuída a ele, 

nas palavras de Miguel Reale, é que se procura desenvolver o presente 

trabalho monográfico, com vistas à organização de pensamentos aproveitáveis 

no aperfeiçoamento da seara prática nas atividades jurídicas: 

 
 
O Direito é, por conseguinte, um fato ou fenômeno social, 

não existe senão na sociedade e não pode ser concebido fora dela. 
Uma das características da realidade jurídica é, como se vê, a sua 
socialidade, a sua qualidade de ser social1. 

 
 

O interesse por esse estudo surgiu ainda quando da atuação como 

estagiária na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPGE-RJ), 

instituição reconhecidamente “modelo” tanto no âmbito nacional quanto a nível 

internacional para os parâmetros de instituição voltada à prestação desse tipo 

de serviço.  

Nesse embate diário, com a atuação direta com os assistidos, 

percebiam-se muitas limitações materiais para um adequado auxílio. Ali já se 

considerava haver meios insuficientes para o auxílio eficaz de todos aqueles 

que demandavam pela assistência jurídica gratuita.  

Acreditava-se, contudo, que por mais que a DPGE-RJ fosse limitada, a 

existência dessa instituição voltada para esse atendimento era uma realidade 

presente em todo território nacional.  

                                                           
1 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 2. 
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A situação do Rio de Janeiro pareceu menos pior, se isso é possível, 

quando tão grande foi a descoberta das deficiências nas demais localidades, 

chegando ao nível de ausência de Defensoria Pública em alguns Estados, 

como o de Santa Catarina.  

Como um Estado tão avançado em certos aspectos poderia ainda 

encontrar-se em afronta a mandamentos constitucionais datados de mais ou 

menos 25 anos atrás? 

Assim, ainda nos primeiros períodos de faculdade optou-se pela 

possibilidade de desenvolver o trabalho monográfico de conclusão de curso 

com a análise dos contornos de inconstitucionalidade que o sistema de 

assistência jurídica gratuita aos necessitados, presente no Estado de Santa 

Catarina apresentava.  

Naquele Estado contava-se com o sistema de advocacia dativa, um 

convênio entre o Estado e a OAB-SC, previsto na Lei Complementar Estadual 

155/97, por meio do qual o patrocínio das causas em juízo dos necessitados 

era realizado por advogados privados remunerados pelo Estado. 

Ressalta-se que o mencionado sistema, além de ir de encontro ao 

preconizado pela Constituição Federal, que desde 1988 estabelece como 

instituição essencial à função jurisdicional do Estado o órgão chamado 

Defensoria Pública2, era insuficiente por abarcar somente a assistência em 

juízo, haja vista a necessidade de peticionamento para obtenção do benefício, 

conforme o procedimento previsto nos artigos 7º e 8º da LC Estadual 155/95 in 

verbis: 

 
 

Art.7º A remuneração pelo Estado ao Defensor Dativo e Assistente 
Judiciário, somente será devida quando a nomeação decorrer de 
pedido formulado pela parte interessada, por petição escrita, dirigida 
ao Juiz da Vara, verificada a insuficiência de recursos pelo 
magistrado ou autoridade judiciária competente para conhecer e 
julgar a pretensão civil ou criminal. 
Art. 8º A petição deverá conter o nome, nacionalidade, estado civil, 
profissão, endereço completo, número de filhos, valor dos 
rendimentos mensais, se os tiver, e declaração de que não é filiada a 
entidade sindical, ou de classe, instruindo-a com os seguintes 
documentos: 

                                                           
2 Art. 134 da CRFB/88 - 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). 
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I  - declaração  de rendimentos, se os tiver, expedida pelo 
empregador; 

II - declaração de que possui, ou não, bens móveis e imóveis, firmada 
pelo requerente, e de que não tem condições de prover as despesas 
do processo e dos honorário advocatícios, sem prejuízo próprio ou de 
sua família. 

§1º Autorizado o pedido pelo magistrado, o Ministério Público deverá 
manifestar-se, motivadamente. 

§ 2º O direito à Assistência Judiciária será restrito a um só 
profissional por autor, réu ou acusado, podendo ser concedida em 
qualquer fase processual, mas sem efeito retroativo. 

 
 

Apesar de possuir grande interesse no tema, exatamente no período 

acadêmico de elaboração do projeto de pesquisa, veio a lume julgado do 

Supremo Tribunal Federal (STF) que abarcou os limites anteriormente 

pensados para esse trabalho.  

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4270/SC declarou a 

inconstitucionalidade do art. 104 da Constituição do Estado de Santa Catarina 

e da Lei Complementar Estadual 155/1997 e determinou que a Defensoria 

Pública fosse lá instituída nos moldes constitucionais dentro do prazo de um 

ano. 

Com o tema abarcado pelo julgado anteriormente citado, ficaria sem 

sentido uma discussão acerca de algo já exposto em detalhes e confirmado 

pela jurisprudência pátria. 

Como a ideia inicial ainda permeava a vontade para elaboração desse 

trabalho optou-se por outra vertente também interessante, qual seja, a 

identificação na jurisprudência do STF, dos elementos presentes ou pendentes 

na Defensoria Pública, de modo a delinear aspectos relevantes a serem 

considerados para a instituição de uma Defensoria Pública que atenda os 

primados do acesso à justiça, aperfeiçoamento das então existentes e até 

mesmo pontos considerados deficientes nessa instituição. 

Para ambientar o assunto, no primeiro capítulo ressaltam-se aspectos 

justificadores da escolha por essa visão jurisprudencial da questão tratada, 

com destaque para o papel do Supremo Tribunal Federal como guarda da 

Constituição e o entendimento de jurisprudência como fonte do direito.  
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Em um segundo momento apontam-se questões relativas aos 

mecanismos garantidores da assistência jurídica integral e gratuita, sob o 

prisma do acesso à justiça. 

Na terceira etapa procura-se adentrar nas especificidades de como a 

assistência jurídica gratuita se dá no Brasil, principalmente no que tange à 

Defensoria Pública como órgão essencial à função jurisdicional do Estado, as 

prerrogativas inerentes aos defensores públicos e outros aspectos relevantes. 

Para enfim, dedicarem-se as considerações finais para apresentação 

das conclusões as que se chegaram após o contato com todo o material 

encontrado e utilizado para o estudo do tema, com algumas sugestões para o 

avanço dos estudos nesse tema de grande vulto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

1. PREMISSAS NORMATIVAS E METODOLÓGICAS 

 

1.1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO GUARDA DA 

CONSTITUIÇÃO 

 

Concebe-se, na realidade brasileira, uma divisão horizontal de funções, 

chamada por alguns de ‘Repartição de Poderes’, para garantia de segurança 

às funções exercidas pelo Estado Democrático de Direito, com respeito às 

características do federalismo que se apresenta.   

Mencionada divisão, em funções executiva, legislativa e judiciária, tem 

correspondência com a previsão do art. 2º da CRFB/883 que garante a 

independência e harmonia entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Para o presente trabalho, em caráter geral, voltam-se as atenções para 

o Poder Judiciário, que diante do Princípio da Inafastabilidade do Judiciário, 

previsto no art. 5º, XXXV mediante o qual “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”4, assume papel decisivo na 

concretização dos direitos pleiteados, notadamente com a importância do 

acesso à justiça para a realização desses objetivos.  

Já numa visão específica, dirigem-se as atenções ao órgão de cúpula 

desse Poder, o Supremo Tribunal Federal, órgão ao qual cabe, sobretudo, a 

guarda da Constituição, de acordo com o art. 102, caput da CRFB5. Essa 

posição é fundamental no ordenamento jurídico brasileiro uma vez que permite 

a concretização dos direitos e garantias fundamentais através do controle de 

constitucionalidade. Veja-se: 

 
 
Não é possível compreender o constitucionalismo do Estado 

social brasileiro contido na Carta de 1988 se fecharmos os olhos à 
teoria dos direitos sociais fundamentais, ao princípio da igualdade, 
aos institutos processuais que garantem aqueles direitos e aquela 
liberdade e ao papel que doravante assume na guarda da 
Constituição o Supremo Tribunal Federal6.  

 

                                                           
3 Art. 2º da CRFB/88 - São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
4 Art. 5º XXXV da CRFB/88. 
5 Art. 102 da CRFB/88 - Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição(...). 
6BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional.15 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 
373. 
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Com a constitucionalização do direito cada vez mais em foco, o STF, 

assume posição de verdadeira Corte Constitucional. Suas decisões impactam 

nas mais diversas áreas da vida humana, reflexo das disputas judiciais levadas 

ao seu conhecimento. 

Acerca do papel do Poder Judiciário e das cortes constitucionais, 

esclarece Luis Roberto Barroso7: 

 
 
O papel do Judiciário e, especialmente, das cortes 

constitucionais e supremos tribunais deve ser o de resguardar o 
processo democrático e promover os valores constitucionais, 
superando o déficit de legitimidade dos demais Poderes, quando seja 
o caso. Sem, contudo, desqualificar sua própria atuação, o que 
ocorrerá se atuar abusivamente, exercendo preferências políticas em 
lugar de realizar os princípios constitucionais. Além disso, em países 
de tradição democrática menos enraizada, cabe ao tribunal 
constitucional funcionar como garantidor da estabilidade institucional, 
arbitrando conflitos entre Poderes ou entre estes e a sociedade civil. 

Estes os seus grandes papéis: resguardar os valores 
fundamentais e os procedimentos democráticos, assim como 
assegurar a estabilidade institucional. 

 
 

Vislumbra-se, dessa forma, o funcionamento do STF como última 

instância para a solução de controvérsias apresentadas no âmbito judicial, 

resguardando os valores constitucionais fundamentais, revelando a importância 

das decisões tomadas pela Corte, de modo que, torna-se de grande relevância 

o acompanhamento e estudo rotineiro das decisões lá proferidas, seja para 

segui-las, seja para toma-las como padrões a serem questionados.  

                                                           
7 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. p. 51, 
disponível em: http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf 
consultado em 07/02/2013. 
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1.2. A IMPORTÂNCIA DE UM ESTUDO SOB O ENFOQUE 
JURISPRUDENCIAL 

 

A proposta deste trabalho é realizar o levantamento e estudo, embora 

sem a pretensão de esgotar o tema, de algumas decisões judiciais proferidas 

em sede do Supremo Tribunal Federal a respeito da temática “acesso à 

justiça”, principalmente no que tange à Instituição Defensoria Pública e demais 

temas acessórios que guardam pertinência com a discussão sobre o modelo de 

assistência jurídica gratuita que hoje se apresenta no Brasil. 

A jurisprudência, em que pese controvérsia existente, é tida inclusive 

como fonte do direito, uma vez que informa e orienta a aplicação do direito na 

práxis diária. Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves8 expõe:  

 
 
Malgrado a jurisprudência, para alguns, não possa ser 

considerada, cientificamente, fonte formal de direito, mas somente 
fonte meramente intelectual ou informativa (não formal), a realidade e 
que, no plano da realidade pratica, ela tem-se revelado fonte criadora 
do direito. 

 
 

Os julgados foram selecionados com o intuito de se averiguar a 

existência de parâmetros, ou ao menos diretrizes a serem observadas, para a 

consecução de melhorias no acesso à justiça, perpassando por entendimentos 

mais antigos até os mais recentes e preconizando-se os objetivos almejados 

pelas ondas de acesso à justiça9, de contornos traçados por Mauro Cappelletti. 

Assim, buscaram-se no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 

(www.stf.jus.br), dentro de todo o repositório jurisprudencial disponível, 

decisões que numa seleção valorativa, possuem pertinência com a temática 

ora levantada. Utilizaram-se das mais diversas palavras-chave, isoladas ou 

combinadas, tais como “Defensoria Pública”, “gratuidade”, “assistência 

jurídica”, “patrocínio”, “hipossuficiente” e “necessitado”.  

 Passa-se a sistematizar as decisões encontradas, sempre procurando 

inseri-las com os comentários que se considerarem pertinentes.  

                                                           
8 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro volume I: parte geral. 6 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p 29. 
9 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça: tradução e revisão Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Frabris Editor. 1988. p. 31 e ss.. 
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Havia se pensado em após toda a exposição do tema dedicar capítulo 

só para a exposição dos julgados encontrados, mas percebeu-se que a leitura 

ficaria mais fluída da forma como ora o texto é apresentado. Ainda para não 

tornar a leitura cansativa, trabalha-se com recortes das ementas inseridas ao 

longo do texto e, ao final, é apresentado anexo contendo os julgados 

mencionados reunidos em ordem cronológica de julgamento para possíveis 

consultas futuras. 
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2. O ACESSO À JUSTIÇA 

 

2.1. EVOLUÇÃO CONCEITUAL 

 

Antigamente, sob a égide dos princípios liberais burgueses, o que se 

tinha era a vinculação da ideia do acesso à prestação jurisdicional à garantia 

meramente formal de o indivíduo poder propor ou apresentar resposta a uma 

eventual ação, sem maior ingerência do poder estatal para garanti-lo.  

Nessa época o Estado atuava somente no sentido de não permitir que 

tal direito fosse violado por outros10. Dai desdobra-se o caráter individualista no 

trato da questão.  

Diante dos mais variados obstáculos que se impunham ao litigante, 

dentre os quais se destacam a oportunidade de informação e o alto valor gasto 

para levar a cabo uma ação judicial, possuía acesso à justiça aquele que 

pudesse arcar com seus ônus, principalmente financeiros, restringindo assim o 

alcance desse direito.  

Com o tempo, tal ideário foi aos poucos suplantado pela necessidade 

que se impunha diante da complexidade crescente na dinâmica social e avanço 

dos estudos na seara dos direitos humanos, que passavam a exigir uma 

atuação positiva do Estado para garantir os direitos sociais básicos, chamados 

por Norberto Bobbio de direitos de segunda geração11. 

Fala-se em direito ao acesso a justiça por se tratar do mais importante 

deles, nada mais é do que o direito de tornar os demais direitos efetivos. 

Necessitando para tanto, desvencilhar-se dos obstáculos apresentados.  

                                                           
10 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça: tradução e revisão Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Frabris Editor. 1988. p. 9. 
11 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos: tradução Carlos Nelson Coutinho; apresentação de 
Celso Lafer - Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 8. 
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2.2. DIREITO DOS DIREITOS 

 

Alguns termos, simplórios por natureza, são de fácil conceituação. 

Outros, mediante a complexidade das situações envolvidas, apresentam maior 

dificuldade para aqueles que tentam delimitar seus âmbitos de incidência. 

Assim é o que se tem com a expressão ‘Acesso à Justiça’, que, embora de 

difícil definição, pode ter seus contornos traçados. Utiliza-se como norte o 

sentido apontado por Cappelletti12 ao expor: 

 
 

 A expressão ‘acesso à Justiça’ é reconhecidamente de difícil 
definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do 
sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar 
seus diretos 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. 
 
 

Nesse sentido, vislumbra-se a preocupação existente para além da 

garantia formal do acesso à justiça. É necessário que os indivíduos possam 

reivindicar seus direitos e ainda, que ao utilizarem-se dos meios de resolução 

de conflitos, possam obter soluções pautadas pela justiça.  

Surgem então mecanismos que desoneram o indivíduo, possibilitando 

a gratuidade de custas e despesas processuais para aqueles que 

comprovarem insuficiência de recursos, uma vez que um dos principais 

obstáculos ao acesso à justiça é o alto valor a ser despendido em uma causa 

judicial que se pretenda levar adiante. 

Tais medidas tornam-se necessárias para garantir paridade de 

condições entre os litigantes. Rui Barbosa, em sua obra clássica Oração aos 

Moços, fala acerca da necessidade do tratamento igualitário que deve ser 

dispensado aos desiguais ao dispor que “Tratar com desigualdade a iguais, ou 

a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade 

real”13. 

 

                                                           
12 ACESSO À JUSTIÇA , P. 8 
13 Barbosa, Rui. Oração aos moços; edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. 5 ed. 
Rio de Janeiro : Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997. p. 26. 



20 

2.3. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO – O NOVO ENFOQUE 
 

Os avanços na tentativa de superar as problemáticas que se impõem 

ao acesso à justiça foram objeto do grande trabalho denominado Projeto 

Florença e podem ser explicados como ondas de acesso à justiça, que Mauro 

Cappelletti divide em três momentos:  

 
 
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 de proteção ambiental e do consumidor”; e o terceiro – e 
mais recente – é o que propomos chamar simplesmente ‘enfoque do 
acesso à justiça’ porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai 
muito além deles (...)14 
 
 

Vale lembrar que não se tratam de momentos estanques na história, as 

conquistas, por exemplo, no âmbito da obtenção de assistência judiciária aos 

mais necessitados, marco característico do primeiro momento mencionado, 

acompanham a trajetória e permeiam até as mais recentes lutas nesse sentido, 

para que tal assistência seja efetiva e abarque tanto os litígios cíveis quanto 

aqueles que envolvam o campo penal. 

Sobressai como exemplo, o caso dos Estados Unidos, que influenciado 

por ideários liberais de intervenção mínima do Estado, até hoje só vislumbra 

como dever Estatal a defesa do indivíduo acusado em um caso penalmente 

relevante, não envolvendo a assistência jurídica em causas cíveis: 

 
 

O cidadão é considerado, em princípio, auto-suficiente na 
defesa de seus interesses privados e o Estado deve se abster, 
quanto possível, de interferir num ou noutro pólo da relação jurídica. 
Somente em casos de direitos indisponíveis, como a ‘liberdade’ e a 
‘vida’, o Estado admite que tenha obrigação de intervir para evitar que 
sejam lesados15.  

 
 
Do mesmo modo, o avanço da representação de interesses difusos 

deve ser constantemente buscado, embora esteja identificado como o núcleo 

das atividades inerentes ao segundo momento. 

                                                           
14 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça: tradução e revisão Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Frabris Editor. 1988. p. 31. 
15 ALVES. Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados 
Unidos, na França e no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006. p. 12. 
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Perquire-se nesse instante, o que seria esse novo enfoque dado ao 

acesso à justiça. Diante das limitações impostas, é necessário verificar que 

apenas garantir a possibilidade de defesa no processo judicial, embora de 

extrema importância, não é suficiente para dar fim a elas. 

O conteúdo principal desse novo prisma, para além da atividade 

advocatícia judicial ou extrajudicial, volta-se para a necessidade latente de se 

dar atenção a diversos outros aspectos envolvidos. 

Nesse sentido, a estruturação de novas instituições, melhoria das 

existentes e a qualificação das pessoas responsáveis pelo manuseamento dos 

instrumentos disponíveis para processar ou até mesmo atuar em caráter 

preventivo, evitando-se novos litígios nas sociedades hodiernas, são elementos 

que devem estar presentes no dia-a-dia do combate ao “não acesso”. 

Outra medida que deve pautar essas atividades é a estimulação dos 

estudos na área, não somente ao final dos cursos, mas diluídas na duração 

deles, com atividades de extensão que possibilitem a ampliação do contato 

com a população, permitindo a disseminação dos conhecimentos obtidos e 

porque não, a obtenção de novos.   
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2.4. A INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO 

 

Atualmente já se fala na doutrina brasileira em um acesso à ordem 

jurídica justa, na qual a “pretensão trazida pela parte ao processo clama por 

uma solução que faça justiça a ambos os participantes do conflito e do 

processo”16. Para acompanhar essa tendência é que se torna ainda mais 

relevante o estudo da problemática que envolve o acesso à justiça.  

Percebe-se assim, uma preocupação da processualística moderna em 

tornar o processo meio efetivo de realização dos direitos, o que Kazuo 

Watanabe denomina de instrumentalismo substancial, em oposição ao 

instrumentalismo meramente formal17, com o intuito de fazer valer as 

ferramentas processuais disponíveis no ordenamento jurídico pátrio visando à 

consecução dos princípios maiores informadores do direito. 

Notadamente, ocupa importante lugar a intercessão necessária do 

direito com áreas como a psicologia e a sociologia, de outras searas científicas, 

para alcançar o fim social a que se propõe o processo moderno. 

Nesse sentido, o processo não pode ser tido apenas como um 

instrumento formal, mas como meio hábil de solução justa das controvérsias, 

um verdadeiro mecanismo ético-político-social de pacificação dos conflitos. 

Revela-se importante esse novo prisma dado às ferramentas 

processuais, sem perder de vista que são vários os elementos que informam 

uma ordem jurídica justa, tais como o amplo acesso ao judiciário, não se 

esgotando nos limites processuais, meios alternativos de resolução de 

conflitos, informação acessível às classes econômicas mais baixas da 

população de modo que seja possível terem ciência da possibilidade de 

reivindicar seus direitos quando violados, adequado suporte às instituições de 

assistência jurídica existentes, bem como a produção de pesquisas e trabalhos 

acadêmicos acerca do assunto, para que as condições existentes sejam 

estudadas e apresentem-se sugestões de melhoria.  

Dessa forma, toma-se como necessária a adoção na prática de um 

conceito amplo de auxílio, a chamada assistência jurídica integral e gratuita aos 

                                                           
16 GRINOVER, Ada Pelegrini; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo e DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria geral do processo. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 40. 
17 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 3 ed. São Paulo: Perfil. 2005. p. 23. 
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necessitados, de modo a abarcar os campos processual e consultivo, não se 

restringindo a uma mera assistência judiciária. 
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3. ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO BRASIL 
 

3.1. O DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA 

 

O ordenamento jurídico interno, já não de hoje, apresenta direitos e 

garantias de ordem constitucional e legal, em uma legislação avançada 

comparativamente aos demais países no que tange à disciplina da matéria 

acesso à justiça.  

Nos primórdios, confundia-se a defesa dos pobres perante os tribunais 

como obra de cunho meramente caritativo. Com a criação e regulamentação da 

atividade pela Ordem dos Advogados do Brasil em 1930, esse dever deixou de 

ser mera caridade e passou a ser obrigação imposta à classe, cujo 

descumprimento poderia gerar penalidades18.  

Apenas o texto da Constituição de 1934 trouxe a assistência judiciária 

aos necessitados para um patamar constitucional, que no capítulo dedicado 

aos direitos e garantias individuais, dispunha19: 

 
 
Art. 113, 32) A União e os Estados concederão aos necessitados 
assistência judiciária, criando, para esse efeito, órgãos especiais 
assegurando, a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos. 

 
 

Pela primeira vez foi reconhecido em sede constitucional o dever da 

União e dos Estados em conceder aos necessitados assistência jurídica, com a 

criação de órgãos específicos para tais fins, retirando a exclusividade de tal 

responsabilidade como ônus dos advogados. 

 No período de exceção ao regime democrático, houve exclusão de tal 

previsão da seara constitucional. Assim, a Constituição de 1937, outorgada por 

Getúlio Vargas, não mencionava o “Direito dos Diretos”, embora alguns 

diplomas infraconstitucionais, tais com o Código de Processo Civil de 1939 

(Decreto-Lei n.º 1608/39), o Código de Processo Penal de 1941 (Decreto-Lei 

3689/41) e o a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n.º 5452/43) 

                                                           
18 ALVES. Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados 
Unidos, na França e no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006. p. 242. 
19 Constituição de 1934 disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm consultado em 
07/02/2013 
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estabelecessem alguma responsabilidade em garantir a representação em 

juízo dos mais necessitados20. 

 Com a promulgação de uma nova Constituição em 1946, o direito do 

cidadão à assistência judiciária foi novamente erigido ao status constitucional: 

“art. 141, §35 - O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederá 

assistência judiciária aos necessitados”21. 

 Sob a égide dessa Carta é que foi promulgada a importante Lei 1060 

de 05 de fevereiro de 195022, vigente até os dias de hoje, específica no trato da 

matéria ao estabelecer normas para a concessão de assistência judiciária aos 

necessitados.  

 A partir dessas previsões legais vários Estados brasileiros passaram a 

aprovar normativos com o intuito de providenciar a instalação em suas 

localidades, de instituições públicas destinadas à assistência judiciária.  

 Nesse sentido, destaca-se o pioneirismo do antigo Estado do Rio de 

Janeiro, no qual a Lei 2188 de 1954 estabeleceu as bases do que viria a ser a 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro23 

Os textos constitucionais seguintes, de 1967 e 1969, também previam 

a necessidade de se prestar tal assistência sem, no entanto, apontar a 

responsabilidade do Poder Público para tanto.  

A redação constitucional de 1967 previa: “Art. 150 - § 32 - Será 

concedida assistência judiciária aos necessitados, na forma da lei”24. Já a 

emenda de 1969 passou a trazer “Art. 153 - § 32. Será concedida assistência 

jurídica aos necessitados, na forma da lei”25. 

                                                           
20 MASCARENHAS FILHO, Breno Cruz. A dinâmica do individualismo na defensoria pública do 
Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Direito da PUC-Rio, 
Rio de Janeiro, 1992, p. 68 IN ALVES. Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência 
jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006. 
p. 244. 
21 Constituição de 1946, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm consultado em 07/02/2013. 
22 Lei 1060/59 disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1060.htm consultado em 
07/02/2013. 
23 ALVES. Cleber Francisco. Justiça para todos! Assistência jurídica gratuita nos Estados 
Unidos, na França e no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006. p. 246. 
24 Constituição de 1967 disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm consultado em 07/02/2013. 
25 Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm 
consultado em 07/02/2013. 
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Talvez diante da experiência presenciada durante o momento de 

exceção ao regime democrático vivido nesse período, é que se acaloraram os 

debates acerca da necessidade de mecanismos eficazes no auxílio jurídico aos 

mais necessitados, justificando-se a forma analítica26 adotada pela Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). 

Dessa forma, esmiuçaram-se no texto constitucional, garantias e 

limitações ao poder estatal, culminando, dentre outras, na previsão expressa 

do art. 5º, LXXIV “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” no capítulo destinado aos Direitos 

e Deveres Individuais e Coletivos, dentro do título Direitos e Garantias 

Fundamentais, com indicação do órgão que deverá exercê-la, qual seja, a 

Defensoria Pública. 

Esse fenômeno reflete o que hodiernamente se observa no movimento 

de Constitucionalização do Direito, que orienta e serve como ponto de partida 

para qualquer leitura que se faça dos demais ramos da ciência jurídica, 

inclusive e principalmente, nas questões processuais, retomando aquela ideia 

de instrumentalismo anteriormente exposta. 

Para melhor compreensão, remete-se à explicação de Luis Roberto 

Barroso27: 

 
 

No Brasil, a força normativa e a conquista de efetividade 
pela Constituição são fenômenos recentes, supervenientes ao regime 
militar, e que somente se consolidaram após a redemocratização e a 
promulgação da Constituição de 1988. 

Sedimentado o caráter normativo das normas 
constitucionais, o Direito contemporâneo é caracterizado pela 
passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, onde 
desfruta não apenas da supremacia formal que sempre teve, mas 
também de uma supremacia material, axiológica. Compreendida 
como uma ordem objetiva de valores e como um sistema aberto de 
princípios e regras, a Constituição transforma-se no filtro através do 
qual se deve ler todo o direito infraconstitucional. Esse fenômeno tem 
sido designado como Constitucionalização do Direito, uma verdadeira 
mudança de paradigma que deu novo sentido e alcance a ramos 
tradicionais e autônomos do Direito, como o civil, o administrativo, o 
penal e o processual.  

 
 

                                                           
26 BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva. 2009. p 82. 
27 BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva. 2009. p 85-86. 
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Sob esse prisma da Constitucionalização do Direito é que se deve 

trabalhar com as questões atinentes ao acesso à justiça. Contudo, sabe-se que 

por mais que não falte respaldo legal para a eficiente atuação estatal na defesa 

dos interesses daqueles que necessitam de suporte jurídico integral e gratuito, 

o pragmatismo traz à tona as deficiências na realidade prática de efetivação 

dos direitos positivamente previstos. 

 

3.2. A DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO 

JURISDICIONAL DO ESTADO 

 

A Carta Magna de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”28 

trouxe importante arcabouço teórico para as bases do sistema de assistência 

jurídica gratuita adotado no Brasil, isso porque, reafirmou que a prestação deve 

ser a cargo do Estado e exaltou a essencialidade da Defensoria Pública como 

instituição democrática indispensável à função jurisdicional do Estado.  

Consagra assim, em seu art. 5º, LXXIV, a título de direito fundamental 

do indivíduo, a prestação estatal de assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”29.  

E após, dedica parte da redação exclusiva à Defensoria Pública, veja-

se a atual dicção constitucional: 

 
 
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.) 

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da 
União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas 
gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, 
providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e 
títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e 
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 
institucionais. (Renumerado do parágrafo único pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas 
autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 

                                                           
28 MENDES, Gilmar Ferreira; Mendes, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 202. 
29 Art. 5º, LXXIV da CRFB/88. 
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orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 
 
 Dessa forma, destacam-se alguns aspectos relevantes da Instituição. O 

parágrafo primeiro do mencionado artigo (art. 134, §1º da CRFB/88) exige lei 

complementar para a organização da Defensoria Pública da União e dos 

Territórios e para estabelecer normas gerais de organização das Defensorias 

nos Estados, assim, a Lei Complementar 80 de 12 de janeiro de 1994 é fruto 

dessa exigência. Reforça o diploma legal30: 

 
 

Art. 1º A Defensoria Pública é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 
expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, 
a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim 
considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição 
Federal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

 
 
 Trata-se, de instituição orientada pelos princípios da unidade e da 

indivisibilidade, que existem para evitar a quebra na continuidade da prestação 

da assistência jurídica.  

Nesse sentido, foi encontrada importante decisão do STF na qual a 

aplicação de tais princípios foi objeto de apreciação. Ressalta-se que se 

discutia a qual das Defensorias, Estadual ou da União, cabia atuar perante os 

Tribunais Superiores em processo oriundo da Justiça Estadual, em virtude da 

suposta estrutura insuficiente da Defensoria Pública da União. Em razão dos 

princípios da unidade e indivisibilidade, vislumbrou-se que a interposição dos 

recursos era realizada pelos defensores estaduais, mas a atuação perante os 

Tribunais, de competência do Defensor Público-Geral, cargo que à época já se 

encontrava provido: 

 
 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ATUAÇÃO PERANTE O 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE, 
TENDO EM VISTA TRATAR-SE, NO CASO, DE PROCESSO 
ORIUNDO DE DEFENSORIA ESTADUAL, O QUAL, NA 
CONFORMIDADE DO ART. 111 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94 
CONTINUARAM A CARGO DO REFERIDO ÓRGÃO. ACÓRDÃO 
QUE SE TERIA OMITIDO QUANTO A ESSA CIRCUNSTÂNCIA. 

                                                           
30 Art. 1º da LC 80/94, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp80.htm 
consultado em 07/02/2013. 
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Instituição que, a exemplo do Ministério Público, é considerada una 
e indivisível, a teor da norma do art. 3º da Lei Complementar nº 
80/94, que refere o órgão como unidade, não de chefia, mas da 
própria função, constitucionalmente considerada essencial à 
Justiça. Os arts. 106 e 108 da mencionada lei atribuem à 
Defensoria Pública do Estado a defesa dos necessitados no 
âmbito judicial da respectiva unidade federada, competindo-lhe, 
obviamente, interpor os recursos cabíveis para qualquer Tribunal 
(art. 129, VII), o que abrange, por óbvio, os Tribunais Superiores 
e o próprio Supremo Tribunal Federal, perante o qual atuará o 
Defensor Público-Geral, na conformidade do art. 23 do diploma legal 
sob enfoque. Assim, encontrando-se já providos os cargos de 
Defensor Público-Geral e de Subdefensor Público-Geral, perde toda 
consistência, no presente caso, a justificativa de ainda não se 
acharem preenchidos os cargos do quadro de Defensores Públicos 
da União. Considerações em face das quais são rejeitados os 
embargos. (STF. Primeira Turma, AI 237400 ED / RS, Rel. Ilmar 
Galvão, J. 27/06/2000, DJ 24/11/2000). (grifou-se). 

 
 
 O parágrafo segundo (art. 134, §2º da CRFB/88), oriundo de inclusão 

por meio da Emenda Constitucional n.º 45 de 2004, inseriu as tão importantes 

autonomias funcional, administrativa e financeira para as Defensorias 

Estaduais. 

 Remonta-se à importância do assunto, por se tratarem de medidas 

assecuratórias de uma atuação imparcial das instituições, haja vista elas 

anteriormente serem subordinadas ao Poder Executivo, o que poderia dificultar 

a operacionalização do serviço prestado e, por vezes, sujeitá-las a vontades 

políticas maiores.  

A título de exemplo, destaca-se o seguinte julgado em que a questão 

da autonomia foi invocada como fundamento da decisão do ponto 

controvertido. A Defensoria Pública no Estado de Minas Gerais era órgão 

integrante da Secretaria de Estado de Defesa Social, vinculada ao Poder 

Executivo e encontrava-se subordinada ao Governo do Estado: 

 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO E 
ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEIS DELEGADAS N. 
112 E 117, AMBAS DE 2007. 1. Lei Delegada n. 112/2007, art. 26, 
inc. I, alínea h: Defensoria Pública de Minas Gerais órgão integrante 
do Poder Executivo mineiro. 2. Lei Delegada n. 117/2007, art. 10; 
expressão “e a Defensoria Pública”, instituição subordinada ao 
Governador do Estado de Minas Gerais, integrando a Secretaria de 
Estado de Defesa Social. 3. O art. 134, § 2º, da Constituição da 
República, é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 4. 
A Defensoria Pública dos Estados tem autonomia funcional e 
administrativa, incabível relação de subordinação a qualquer 
Secretaria de Estado. Precedente. 5. Ação direta de 



30 

inconstitucionalidade julgada procedente. (STF. Tribunal Pleno, ADI 
3965 / MG, Rel. Cármen Lúcia, J. 07/03/2012, DJE 30/03/2012). 
(grifou-se). 
 
 

Permite-se dessa forma, no âmbito estadual, uma tutela 

potencialmente mais adequada dos interesses daqueles que necessitam de 

auxílio jurídico gratuito, com a aplicabilidade das autonomias funcional, 

administrativa e financeira.  

 Tema de grande relevância, sob a orientação dos mais recentes 

movimentos de acesso à justiça, diz respeito à defesa de interesses difusos e 

coletivos pela Defensoria Pública. Foi encontrada decisão jurisprudencial que 

revela que em 1985 esse assunto já era de tema de debate pela Suprema 

Corte: 

 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: IMPUGNAÇÃO A 
VARIOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, COM PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS ARTS. 
100 (EM PARTE), 159 (EM PARTE), 176, "CAPUT" (EM PARTE) E 
SEU PAR. 2., V, "E" E "F"; 346 E 352, PARAG. ÚNICO: MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA PARCIALMENTE, SEM SUSPENSÃO DO 
TEXTO, QUANTO AO ART. 176, PAR. 2., V, "E" E "F", E, 
INTEGRALMENTE, QUANTO AOS ARTG. 346 E 352, PARAG. 
ÚNICO. 1. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: IMPUGNAÇÃO AO SEU 
PODER DE CONVOCAR PARA ESCLARECIMENTOS OS 
PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA, DO ESTADO E DA 
DEFENSORIA PÚBLICA, COMINANDO-SE A AUSÊNCIA 
INJUSTIFICADA AS SANÇÕES DO CRIME DE 
RESPONSABILIDADE: LIMINAR INDEFERIDA. 2. 
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS 
LOCAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO (ART. 159): 
ARGÜIÇÃO DE INVALIDADE, EM FACE DO MODELO FEDERAL 
DO ART. 103 CF, DA OUTORGA DE LEGITIMAÇÃO ATIVA A 
DEPUTADOS ESTADUAIS E COMISSÕES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, ASSIM COMO AOS PROCURADORES-GERAIS DO 
ESTADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA: SUSPENSÃO CAUTELAR 
INDEFERIDA, A VISTA DO ART. 125, PAR. 4., DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 3. DEFENSORIA PÚBLICA: ARGÜIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS QUE LHE CONFEREM 
ATRIBUIÇÃO PARA: A) A ORIENTAÇÃO JURÍDICA, A 
POSTULAÇÃO E A DEFESA EM JUÍZO DOS DIREITOS E 
INTERESSES "COLETIVOS" DOS NECESSITADOS (ART. 176, 
"CAPUT"): DENEGAÇÃO DA LIMINAR; B) PATROCINAR (E NÃO, 
PROMOVER) AÇÃO CIVIL EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES 
DESTINADAS A PROTEÇÃO DE INTERESSES "DIFUSOS" (ART. 
176, PAR. 2., V, "E", 1., PARTE): SUSPENSÃO CAUTELAR 
RECUSADA; C) "IDEM", EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES DE 
DEFESA DE INTERESSES "COLETIVOS" (ART. 176, PAR. 2., V, 
"E", 2., PARTE): SUSPENSÃO LIMINAR DEFERIDA, EM TERMOS, 
PARA RESTRINGIR PROVISORIAMENTE A APLICAÇÃO DO 
DISPOSITIVO A HIPÓTESE EM QUE SE CUIDE DE ENTIDADE 
CIVIL DESPROVIDA DE MEIOS PARA O CUSTEIO DO 
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PROCESSO; D) PATROCINAR OS DIREITOS E INTERESSES DO 
CONSUMIDOR LESADO, NA FORMA DA LEI (ART. 176, PAR. 2., V, 
"F"): MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM TERMOS SIMILARES A 
DA ALINEA "C" SUPRA. (...) (STF. Tribunal Pleno, ADI 558 MC / RJ, 
Rel. Sepúlveda Pertence, J. 16/08/1991, DJ 26-03-1993). (grifou-se). 
 
 

Recentemente decidiu-se pela repercussão geral da questão sobre a 

legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de 

interesses difusos, da qual se destaca a ementa a seguir, ainda se aguarda 

pronunciamento definitivo acerca da matéria: 

 
 

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 
LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS. 
DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA 
LEGAL QUE LHE CONFERE TAL LEGITIMIDADE. MATÉRIA 
PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A 
REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE 
PESSOAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O 
Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o 
Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Gilmar 
Mendes e Joaquim Barbosa. O Tribunal, por maioria, reconheceu a 
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, 
vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros 
Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa. Ministro DIAS TOFFOLI Relator. 
(STF. Tribunal Pleno, ARE 690838 RG / MG, Rel. Dias Toffoli, J. 
25/10/2012, DJE 13/11/2012) (grifou-se). 

 
 
 Adequada então, se faz a colocação da essencialidade da Defensoria 

Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, pois 

através da sua atuação nos campos cíveis, penais e até mesmo 

aconselhamento jurídico extrajudicial é que se poderão alcançar níveis maiores 

de inclusão da população nos questionamentos jurídicos cotidianos. 

Certa é a deficiência principalmente na esfera federal, das instituições 

destinadas ao auxílio jurídico integral e gratuito dos necessitados, e também 

em virtude de não haver previsão legal que possibilite a instituição de 

Defensorias Municipais, o foco que se tem dado é quanto as Defensorias 

Estaduais.  

O acesso à justiça encontra dessa forma no direito brasileiro, 

tratamento fecundo, possibilitando a assistência gratuita tanto na esfera cível 

quanto na esfera penal. 



32 

Percebe-se, entretanto, que embora a legislação brasileira seja 

avançada em muitos aspectos, devem-se propiciar os meios adequados para 

que a atuação prática corresponda aos enunciados legais.   
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3.3. ASPECTOS INERENTES ÀS PRERROGATOVAS DO DEFENSOR 

PÚBLICO, ADVOCACIA DATIVA E ANTIGA ATUAÇÃO DOS MINISTÉRIOS 

PÚBLICOS E PROCURADORIAS 

 

Outra questão relevante é sobre a necessidade de se preencher os 

cargos da carreira através de concurso público (art. 134, §1º c/c art. 135 da 

CRFB/88), garantia de “independência técnica dos seus agentes e condição da 

própria eficiência” da instituição.  

Acerca da necessidade de preenchimento dos cargos da Defensoria 

Pública através de concurso público para garantia de independência técnica e 

eficiência dos seus agentes assim pronunciou-se o STF: 

 
 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 84 DA LEI COMPLEMENTAR 
54/2006, DO ESTADO DO PARÁ, QUE DETERMINA A 
PERMANÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS PRECARIAMENTE 
CONTRATADOS ATÉ O PROVIMENTO DOS CARGOS POR 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. 1. A Defensoria 
Pública é instituição concretizadora do mais democrático acesso às 
instâncias decisórias do País, tanto na esfera administrativa quanto 
judicial, na medida em que dá assistência jurídica integral e gratuita a 
pessoas naturais economicamente débeis (inciso XXXV do art. 5º da 
CF/88). 2. Estratégico ponto de convergência entre o 
constitucionalismo liberal e social, a Defensoria Pública é 
estruturada em cargos de carreira, providos por concurso 
público de provas e títulos. Estruturação que opera como 
garantia da independência técnica dos seus agentes e condição 
da própria eficiência do seu mister de assistência a pessoas 
naturais “necessitadas”. 3. Ação direta que se julga procedente. 
(STF. Tribunal Pleno, ADI 4246 / PA, Rel. Ayres Britto, J. 26/05/2011, 
DJE 30/08/2011). (grifou-se). 

 
 

Os defensores públicos assumem, nesse mote, papel central na 

promoção dos direitos e garantias fundamentais prelecionados pela Carta 

Magna diante da população brasileira.  

 Revelam-se interessantes as prerrogativas atribuídas pela legislação 

aos Defensores Públicos na tentativa de se minimizarem os prejuízos à defesa 

dos necessitados decorrentes da grande demanda, como a necessidade de 

intimação pessoal e contagem dos prazos processuais em dobro. Selecionou-

se importante decisão na qual o STF destacou a necessidade dessas 

prerrogativas: 

 



34 

 
"HABEAS CORPUS" - DEFENSOR PÚBLICO - DIREITO À 
INTIMAÇÃO PESSOAL - BENEFÍCIO DA CONTAGEM EM DOBRO 
DOS PRAZOS PROCESSUAIS - RECURSO DE AGRAVO 
DEDUZIDO TEMPESTIVAMENTE - PEDIDO DEFERIDO. - O 
legislador, tendo presentes razões de ordem material e estrutural 
que oneram o desempenho, pelo Defensor Público, dos 
relevantes encargos que se inserem na esfera de suas 
atribuições institucionais, estabeleceu mecanismos 
compensatórios destinados a viabilizar, em plenitude, o exercício 
das funções cometidas a esse agente estatal, outorgando-lhe, 
em conseqüência, (a) a prerrogativa de receber, pessoalmente, a 
intimação de todos os atos do processo e (b) o benefício de 
dispor da contagem em dobro dos prazos processuais (Lei nº 
1.060/50, art. 5º, § 5º, na redação dada pela Lei nº 7.871/89, c/c a Lei 
Complementar nº 80/94, art. 44, I; art. 89, I, e art. 128, I), mesmo que 
se cuide de procedimentos de natureza penal. Precedentes. - 
Tempestividade do recurso de agravo interposto, considerada, no 
ponto, a contagem em dobro do prazo recursal. Ordem de "habeas 
corpus" concedida para determinar a apreciação e o julgamento, pelo 
Superior Tribunal de Justiça, do recurso de agravo interposto naquela 
instância judiciária. (STF. Segunda Turma HC 81019 / MG, Rel. Celso 
de Mello, J. 23/10/2001, DJ 23/10/2009). (grifou-se). 

 
 

Nessa outra decisão jurisprudencial verifica-se a não aplicação da 

prerrogativa da intimação pessoal aos advogados dativos, o que reforça o 

entendimento de que embora desempenhem função processual equivalente à 

do Defensor Público, possuem regime jurídico distinto: 

 
 

“HABEAS CORPUS” - ALEGAÇÃO DE NULIDADES 
DECORRENTES DA DEFICIÊNCIA DO DEFENSOR DATIVO NA 
CONDUÇÃO DA DEFESA TÉCNICA - COMPARECIMENTO 
DURANTE INTERROGATÓRIO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - 
FORMULAÇÃO DE REPERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS DA 
ACUSAÇÃO - MERA FACULDADE PROCESSUAL - 
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA - ATO FACULTATIVO - 
NULIDADES INEXISTENTES - PRETENDIDO RECONHECIMENTO 
DE NULIDADE POR FALTA DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS 
DE CARÁTER PROBATÓRIO - FASE DO ART. 499 DO CPP - 
NULIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO 
PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - ALEGADA NULIDADE 
POR AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - 
NÃO OBRIGATORIEDADE - COMPORTAMENTO PROCESSUAL 
FACULTATIVO - INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 
DEFENSOR DATIVO EM RAZÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO 
- PRERROGATIVA PROCESSUAL INERENTE AO DEFENSOR 
PÚBLICO - ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A 
CONDENAÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO. 
(STF. Primeira Turma, HC 73671 / PR, Rel. Celso de Mello, J. 
23/04/1996, DJE 22/11/2012). (grifou-se). 

 
 

A prerrogativa da intimação pessoal é tida como regra em qualquer 

processo ou grau de jurisdição. Destacou-se decisão do STF na qual permitiu a 
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interposição de recurso objetivando a realização de outro julgamento, caso tal 

prerrogativa não fosse observada: 

 
 

1. Defensoria pública: necessidade de intimação pessoal em 
qualquer processo e grau de jurisdição - LC 80/94, art. 44, I. 2. 
Habeas corpus: deferimento, para cassar o acórdão impugnado e 
determinar que outro julgamento se realize, após a regular intimação 
pessoal da Defensoria Pública. (STF. Primeira Turma, HC 88982 / 
DF, Rel. Sepúlveda Pertence, J. 19/09/2006, DJ 06/10/2006). (grifou-
se). 

 
 
 A Suprema Corte orientou também, no sentido de uma vez verificada a 

ausência da intimação pessoal, esse vício deve ser alegado na primeira 

oportunidade de manifestação da Defensoria: 

 
1. Habeas corpus. 2. Defensoria Pública. Intimação Pessoal. Vício. 
Nulidade. Princípio da Eventualidade. 3. Verificado o vício quanto à 
intimação pessoal da Defensoria Pública, o defeito deve ser 
argüido na primeira oportunidade de manifestação do órgão 
(arts. 564, IV, 571, VIII, e 572, I, do Código Penal). 4. Insubsistência 
jurídica do pedido de nulidade por falta de intimação do defensor 
público ante a preclusão, perdendo o Estado o direito de executar a 
sanção imposta na sentença condenatória transitada em julgado. 5. 
Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado. 6. A 
prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser argüida de ofício 
em qualquer fase processual. 7. Recurso desprovido. 8. Deferimento 
da ordem, de ofício, para expedir alvará de soltura, salvo se por outro 
motivo não estiver preso o recorrente. (STF. Segunda Turma, RHC 
85847 / SP, Rel. Gilmar Mendes, J. 11/10/2005, DJ 11/11/2005). 
(grifou-se). 

 

 

Ressalta-se que no modelo brasileiro de assistência jurídica, ainda 

hoje, tal encargo não se encerra em monopólio do Estado, uma vez que pode 

ser assumido de forma subsidiária por advogados particulares, investidos no 

múnus público de assistência jurídica gratuita.  

 Antes mesmo da Constituição Cidadã já cabia, o pagamento pelo 

Estado dos honorários arbitrados em favor do advogado nomeado, conforme  

decisão jurisprudencial abaixo selecionada: 

 
 

ADVOGADO DATIVO. RÉU POBRE. ART-30 DA LEI 4.215/63. 
ENTENDE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CABE AO 
ESTADO O PAGAMENTO DOS HONORARIOS ARBITRADOS EM 
FAVOR DO ADVOGADO NOMEADO, EM PROCESSO CRIMINAL, 
PARA EXERCITAR A DEFENSORIA DE RÉU POBRE, NOS 
TERMOS DO ART-30 DA LEI 4.215/63, EM VISTA DA OMISSAO DO 
PODER PÚBLICO EM OFERECER A ASSISTENCIA QUE LHE 
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INCUMBE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 
(STF. Primeira Turma, RE 107791 / SP, Rel. Rafael Mayer, J. 
06/12/1985, DJ 19/12/1985). (grifou-se). 

 

 

A mencionada atuação por advogados dativos ainda é utilizada de 

forma subsidiária à Defensoria Pública e encontra respaldo no Estatuto da 

OAB31, que em seu art. 22, 1º assegura para esses casos, o pagamento dos 

honorários pelo Estado:  

 
 
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na 
OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 
arbitramento judicial e aos de sucumbência.  
§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de 
juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria 
Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários 
fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional 
da OAB, e pagos pelo Estado. 
 
 

Tal permissivo entende-se deva ser suplantado pela atuação por 

defensores públicos concursados, que possibilitarão uma atuação mais 

imparcial e eficaz na defesa dos necessitados, uma vez que se poderão se 

dedicar ao desempenho da função sem depender de pressões externas, sem a 

necessidade de dar prioridade a causas particulares, que teriam um melhor 

retorno financeiro.  

Outra questão levantada na jurisprudência fazia referência à ausência 

de Defensoria instituída quando do interrogatório do réu, que foi assistido por 

advogado dativo.  

Alegava-se precariedade na defesa, que deveria ser causa de 

nulidade. O STF entendeu que para estar caracterizada a nulidade processual 

em virtude da ausência de defesa pela Defensoria, era necessária a 

demonstração concreta de prejuízo para a defesa, a atuação de advogado 

dativo por si só não caracterizava nulidade: 

 
 

1. HABEAS CORPUS. Declaração de inconstitucionalidade de 
normas estaduais. Caráter principal da pretensão. Inadmissibilidade. 
Remédio que não se presta a controle abstrato de 
constitucionalidade. Pedido não conhecido. Ação de habeas corpus 
não se presta a controle abstrato de constitucionalidade de lei. 2. 

                                                           
31 Lei 8906/94 disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8906.htm consultado em 
07/02/2013. 
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AÇÃO PENAL. Réu carente. Defesa. Patrocínio por advogado 
dativo. Alegação de conseqüente defesa precária. Nomeação de 
Defensor Público. Impossibilidade à data do interrogatório. 
Inexistência de Defensoria Pública. Instituição só criada ao 
depois. Convênio com a Ordem dos Advogados para defesa 
técnica da população necessitada. Prejuízo concreto não alegado 
nem demonstrado. Nulidade processual não ocorrente. Habeas 
corpus conhecido em parte e denegado. Inteligência do art. 5º, inc. 
LV, da CF. O só fato de, à míngua de Defensoria Pública, criada 
apenas ao depois, ter sido designado defensor dativo a réu 
carente, sem alegação nem demonstração de prejuízo concreto à 
defesa, não caracteriza nulidade processual. (STF. Segunda 
Turma, HC 81489 / SP, Rel. Cezar Peluso, J. 25/09/2007, DJE 
23/11/2007). (grifou-se). 

 
 

Pode-se destacar também, a discussão que existia acerca da extensão 

do prazo em dobro a esses advogados, que pleiteavam a dilação do prazo com 

fundamento na ampla defesa, contraditório e na inafastabilidade do judiciário 

àqueles necessitados economicamente. Como regra entende não se aplicar as 

prerrogativas da intimação pessoal e do prazo em dobro aos advogados 

dativos, que como já destacado, submetem-se a regime jurídico diferente 

(p.33): 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DATIVO: PRAZO EM DOBRO: 
IMPOSSIBILIDADE. Lei 1.060/50, redação da Lei 7.871/89, art. 5º, § 
5º. I. - Não se aplica ao advogado dativo a norma inscrita no art. 
5º, § 5º, da Lei 1.060/50, redação da Lei 7.871/89, dado que as 
prerrogativas processuais da intimação pessoal e do prazo em 
dobro somente concernem aos Defensores Públicos (LC 80/94, 
art. 44, I, art. 89, I e art. 128, I). II. - Precedentes do STF: Pet 932-SP, 
Min. Celso de Mello; Ag 166.716-RS, Min. Moreira Alves; Ag 166.754-
RS, Min. Sepúlveda Pertence; Ag 167.023-RS, Min. Celso de Mello; 
Ag 167.086-RS, Min. Marco Aurélio. III. - Agravo não provido. (STF. 
Tribunal Pleno, CR 7870 AgR-AgR / EU, Rel. Marco Aurélio, J. 
07/03/2001, DJ 14/09/2001). (grifou-se). 
 
 

Entretanto, a intimação pessoal do defensor dativo passou a ser 

obrigatória na seara penal, após o advento da Lei 9271/1996, como destaca a 

decisão jurisprudencial selecionada: 

 
 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. 
INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À LEI 
9.271/96. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. ORDEM 
DENEGADA. 1. A intimação pessoal do defensor dativo só 
passou a ser obrigatória com o advento da Lei 9.271 de 
17.4.1996, que deu nova redação ao parágrafo 4º do art. 370 do 
Código de Processo Penal. Se o ato processual tido como nulo 
(julgamento da apelação) é anterior à referida lei, não há se falar em 
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nulidade. 2. Habeas corpus denegado. (STF. Primeira Turma, HC 
89710 / SP, Rel. Cármen Lúcia, J. 12/12/2006, DJE 23/03/2007). 
(grifou-se). 

 

 

Essa atuação complementar pelos advogados dativos, muito se deve 

pela insuficiência da Defensoria Pública (tanto Estadual como da União) em 

atender a demanda apresentada.  

Destaca-se na decisão abaixo, posicionamento no qual se ressaltou a 

essencialidade da Instituição à função jurisdicional do Estado e afastou a 

alegação da impossibilidade material e conjuntural para justificar a não atuação 

da Defensoria Pública da União perante o STF: 

 

 

QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DA 
DEFENSORIA PÚBLICADA UNIÃO PARA QUE SEJA 
RECONHECIDA A SUA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL E 
CONJUNTURAL PARA ATUAR PERANTE O STF. A Defensoria 
Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
erigida como órgão autônomo da administração da justiça, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os 
graus, dos necessitados (art. 134 e parágrafo único da CF/88), 
sendo inconcebível que o Estado se exonere dessa obrigação 
constitucional, mormente quando editada a Lei nº 9.020/95, que, 
mesmo em caráter emergencial e provisório, dispõe sobre a 
implantação do órgão. Embora se reconheça a dificuldade dos 
defensores em promover uma defesa satisfatória a seus 
assistidos, esta não é de todo intransponível a ponto de 
descaracterizar a finalidade do órgão, ainda mais quando lhe é 
facultada a requisição irrecusável de servidores da Administração 
Federal (art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 9.020/95). Questão de 
ordem que se resolve pelo indeferimento do pedido. (STF. Primeira 
Turma, AI 237400 QO / RS, Rel. Ilmar Galvão, J. 15/02/2000, DJ 
31/03/2000). (grifou-se). 

 

 

Nas devidas proporções, acredita-se que essa impossibilidade material 

também não deve ser utilizada como subterfúgio para a má prestação da 

assistência jurídica integral e gratuita pelas Defensorias Estaduais. 

Embora de fato existam dificuldades estruturais, alguns problemas 

poderiam ser resolvidos com maior vontade política nesse sentido. O 

argumento de impossibilidade material, portanto, não deve prosperar.  

 A título de curiosidade, antes da estruturação das Defensorias 

Estaduais era comum a atuação pelo Ministério Público ou pelas Procuradorias 
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na defesa dos hipossuficientes, chegando a se falar em “inconstitucionalidade 

progressiva” ou “norma ainda constitucional”. 

O Estado que originou mais decisões sobre o tema foi São Paulo, que 

teve a instituição de sua Defensoria Estadual somente em 2006. 

Destaca-se a seguir algumas decisões jurisprudenciais que abordam a 

questão da atuação pelo Ministério Público e pelas Procuradorias Estaduais na 

assistência jurídica gratuita dos necessitados: 

 
 

LEGITIMIDADE - AÇÃO "EX DELICTO" - MINISTÉRIO PÚBLICO - 
DEFENSORIA PÚBLICA - ARTIGO 68 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL - CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. A teor do disposto no 
artigo 134 da Constituição Federal, cabe à Defensoria Pública, 
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a 
orientação e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na 
forma do artigo 5º, LXXIV, da Carta, estando restrita a atuação do 
Ministério Público, no campo dos interesses sociais e 
individuais, àqueles indisponíveis (parte final do artigo 127 da 
Constituição Federal). INCONSTITUCIONALIDADE 
PROGRESSIVA - VIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DIREITO 
ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA E JUDICIÁRIA DOS NECESSITADOS - SUBSISTÊNCIA 
TEMPORÁRIA DA LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Ao 
Estado, no que assegurado constitucionalmente certo direito, cumpre 
viabilizar o respectivo exercício. Enquanto não criada por lei, 
organizada - e, portanto, preenchidos os cargos próprios, na 
unidade da Federação - a Defensoria Pública, permanece em vigor 
o artigo 68 do Código de Processo Penal, estando o Ministério 
Público legitimado para a ação de ressarcimento nele prevista. 
Irrelevância de a assistência vir sendo prestada por órgão da 
Procuradoria Geral do Estado, em face de não lhe competir, 
constitucionalmente, a defesa daqueles que não possam demandar, 
contratando diretamente profissional da advocacia, sem prejuízo do 
próprio sustento. (STF. Tribunal Pleno, RE 135328 / SP, Rel. Marco 
Aurélio, J. 29/06/1994, DJ 20/04/2001). (grifou-se). 

 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL EX DELICTO - CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL, ART. 68 - NORMA AINDA CONSTITUCIONAL 
- ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO, DE CARÁTER TRANSITÓRIO, 
ENTRE A SITUAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE E O ESTADO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE - A QUESTÃO DAS SITUAÇÕES 
CONSTITUCIONAIS IMPERFEITAS - SUBSISTÊNCIA, NO ESTADO 
DE SÃO PAULO, DO ART. 68 DO CPP, ATÉ QUE SEJA 
INSTITUÍDA E REGULARMENTE ORGANIZADA A DEFENSORIA 
PÚBLICA LOCAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF. 
Segunda Turma, RE 341717 AgR / SP, Rel. Celso de Mello, J. 
05/08/2003, DJ 05/03/2010). (grifou-se). 

 
 
Quando da criação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo em 

2006 (Lei Complementar Estadual nº 988 de 09 de janeiro de 2006), após 

divergências, assegurou-se a opção pela carreira aos Procuradores que 
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desejassem a opção, desde que seu cargo inicial previsse como atribuição a 

assistência jurídica gratuita aos necessitados, como ilustra o exemplo abaixo: 

 
 
DEFENSORIA PÚBLICA - PROCURADORES DO ESTADO - 
OPÇÃO. É constitucional lei complementar que viabiliza a 
Procuradores do Estado a opção pela carreira da Defensoria 
Pública quando o cargo inicial para o qual foi realizado o 
concurso englobava a assistência jurídica e judiciária aos menos 
afortunados. (STF. Tribunal Pleno, ADI 3720 / SP, Rel. Marco 
Aurélio, J. 31/10/2007, DJE 28/03/2008). (grifou-se). 

 

 

Após quase 25 anos da promulgação da Constituição Cidadã, não é 

aceitável a situação de inconstitucionalidade até pouco tempo presente no 

Estado de Santa Catarina, que conforme explicitado anteriormente, contava 

com um sistema de convênio com a OAB para a prestação da assistência 

jurídica gratuita aos necessitados.  

A OAB indicava advogados particulares que faziam as vezes de 

advogados dativos, para posteriormente receberem remuneração pelo Estado. 

Em afronta direta aos mandamentos constitucionais que indicam a necessidade 

de instalação de Defensoria Pública nos Estados, tal atuação também não era 

suficiente em termos de paridade de defesa técnica uma vez que nada impedia 

que o advogado destinasse maior atenção aos casos em que receberia 

honorários maiores dos clientes privados.  

Assim decidiu o STF pela inconstitucionalidade das normas estaduais 

que permitiam tal sistema, com a modulação de efeitos, estipulando-se o prazo 

de um ano para que o Estado pudesse instalar sua Defensoria:  

 

 

Art. 104 da constituição do Estado de Santa Catarina. Lei 
complementar estadual 155/1997. Convênio com a seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SC) para prestação de 
serviço de “defensoria pública dativa”. Inexistência, no Estado 
de Santa Catarina, de órgão estatal destinado à orientação 
jurídica e à defesa dos necessitados. Situação institucional que 
configura severo ataque à dignidade do ser humano. Violação do 
inc. LXXIV do art. 5º e do art. 134, caput, da redação originária da 
Constituição de 1988. Ações diretas julgadas procedentes para 
declarar a inconstitucionalidade do art. 104 da constituição do Estado 
de Santa Catarina e da lei complementar estadual 155/1997 e admitir 
a continuidade dos serviços atualmente prestados pelo Estado de 
Santa Catarina mediante convênio com a OAB/SC pelo prazo máximo 
de 1 (um) ano da data do julgamento da presente ação, ao fim do 
qual deverá estar em funcionamento órgão estadual de defensoria 
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pública estruturado de acordo com a Constituição de 1988 e em 
estrita observância à legislação complementar nacional (LC 80/1994). 
(STF. Tribunal Pleno, ADI 4270 / SC, Rel. Joaquim Barbosa, J. 
14/03/2012, DJE 25-09-2012). (grifou-se). 
 
 

Foi aberto ainda em 2012 o primeiro concurso público para 

preenchimento de cargos para defensores públicos em Santa Catarina com 

previsão de conclusão para o primeiro semestre desse ano. Verifica-se então 

que pendente de instalação, a situação anteriormente mencionada ainda 

persiste. 

 Esse problema se faz presente em outros locais do país, tais como nos 

Estados do Paraná que também realizou concurso público recentemente, mas 

pendente de efetiva implantação e em Goiás e no Amapá onde sequer foram 

realizados concursos ainda32.  

 Vale lembrar que embora formalmente presentes nos demais Estados 

da Federação, certo é que ainda não possui atuação suficiente para toda a 

demanda apresentada. Nesse sentido é que se faz necessário o combate diário 

aos limites impostos ao amplo acesso à justiça, para que a cada dia o serviço 

possa estar disponível para mais pessoas necessitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Dados retirados de recente pesquisa do IPEA, disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/sites/mapadefensoria/defensoresnosestados consultado em: 
18/03/2013. 
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3.4. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA X ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

 

A Constituição de 1988 trouxe novos parâmetros para a temática do 

acesso à justiça no Brasil, pois inovou ao trazer como previsão constitucional, a 

“assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos33” a cargo do Estado, e não apenas a anterior previsão nas 

constituições de 1934 e 1946 de “assistência judiciária” aos necessitados. 

De fácil percepção, embora por vezes empregados equivocadamente, 

os dois termos possuem abrangência distinta e não se confundem. Ainda se 

inclui ai um terceiro, que não se confunde com os dois primeiros, gratuidade de 

justiça.  

Enquanto a assistência judiciária abarca a questão da obtenção do 

patrocínio de um advogado para determinada causa sem o pagamento de 

honorários pelo indivíduo e a gratuidade de justiça acrescenta a isenção de 

custas e despesas processuais para aqueles que não podem arcar com tais 

encargos, a assistência jurídica é mais abrangente e envolve inclusive 

orientação extrajudicial. 

De acordo com Guilherme Peña Moraes34, assistência jurídica consiste 

em verdadeiro direito público subjetivo:  

 
 

(...) direito subjetivo público, de natureza fundamental, de 
representação em juízo ou defesa judicial, prática de atos jurídicos 
extrajudiciais e prestação de serviços de consultoria, isto é, de 
aconselhamento, informação e orientação em assuntos jurídicos. 

 
 

Nesse sentido, também preleciona Alexandre Câmara35: 

 
 
Facilmente se constata que a redação do dispositivo 

constitucional é ampla a ponto de assegurar algo mais do que 
assistência gratuita em processos judiciais (o que resulta da garantia 
de assistência judiciária). Ao assegurar assistência jurídica integral, a 
Constituição eleva à categoria de garantia fundamental não só a já 
anteriormente assegurada assistência judiciária gratuita, mas também 
a assistência gratuita na esfera extrajudicial. 

                                                           
33 Art. 5º, LXXIV da CRFB/88. 
34 MORAES, Humberto Peña e SILVA, José Fontenelle Teixeira. Assistência judiciária: sua 
gênese, sua história e a função protetiva do estado. 2 ed. Rio de Janeiro: Líber Juris. 1984, p. 
138. 
35 CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil: vol I. 18 ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris. 2008. p. 37. 
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A atual previsão constitucional, portanto, é mais abrangente que mera 

assistência judiciária ou gratuidade de justiça e resulta da concretização da 

leitura do texto constitucional sob a luz do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana36.  

Como exemplo de atuação na esfera extrajudicial é possível citar o 

aconselhamento jurídico realizado nos núcleos de direito de família da DPGE-

RJ, para obtenção do divórcio consensual diretamente em cartórios, quando 

preenchidos os requisitos, sem a necessidade de instauração de um novo 

processo judicial para tal fim.  

Deve-se atentar, ainda, à previsão constitucional, para que os 

parâmetros pensados para tal assistência não sejam desvirtuados, como no 

caso a seguir em que se atribuía à Defensoria Pública do Rio Grande do Sul a 

defesa civil e criminal dos servidores públicos estaduais, desvinculada da ideia 

de economicamente necessitados: 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO DO ART. 12 
DA LEI 9.868. ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. ALÍNEA A DO ANEXO II DA LEI 
COMPLEMENTAR 9.230/1991 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. ATRIBUIÇÃO, À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, DA DEFESA DE SERVIDORES PÚBLICOS 
ESTADUAIS PROCESSADOS CIVIL OU CRIMINALMENTE EM 
RAZÃO DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO REGULAR DE 
SUAS FUNÇÕES. OFENSA AO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 1. Norma estadual que atribui à Defensoria Pública do 
estado a defesa judicial de servidores públicos estaduais 
processados civil ou criminalmente em razão do regular 
exercício do cargo extrapola o modelo da Constituição Federal 
(art. 134), o qual restringe as atribuições da Defensoria Pública à 
assistência jurídica a que se refere o art. 5º, LXXIV. 2. Declaração 
da inconstitucionalidade da expressão "bem como assistir, 
judicialmente, aos servidores estaduais processados por ato 
praticado em razão do exercício de suas atribuições funcionais", 
contida na alínea a do Anexo II da Lei Complementar estadual 
10.194/1994, também do estado do Rio Grande do Sul. Proposta 
acolhida, nos termos do art. 27 da Lei 9.868, para que declaração de 
inconstitucionalidade tenha efeitos a partir de 31 de dezembro de 
2004. 3. Rejeitada a alegação de inconstitucionalidade do art. 45 da 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Ação julgada 
parcialmente procedente. Decisão: O Tribunal, por decisão unânime, 
julgou improcedente, em parte, a ação direta em relação ao artigo 45 
da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul e, também por 
unanimidade, julgou inconstitucional a alínea "a" do Anexo II da Lei 
Complementar nº 10.194, de 30 de maio de 1994, do Estado do Rio 
Grande do Sul, e atribuiu o efeito dessa decisão a partir do dia 31 de 

                                                           
36 Art. 1º, III da CRFB/88. 
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dezembro do corrente ano, nos termos do voto do Relator, vencidos 
parcialmente os Senhores Ministros Eros Grau e Marco Aurélio, que 
não davam este efeito. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Nelson 
Jobim. Plenário, 02.08.2004. (STF. Tribunal Pleno, ADI 3022 / RS, 
Rel. Joaquim Barbosa, J. 02/08/2004, DJ 04/03/2005). (grifou-se). 

 
 
Pertinente registrar então, a preocupação para que sejam 

ultrapassadas as barreiras econômicas e sociais impostas ao acesso à justiça.  

Outro empecilho existente à concretização da assistência jurídica 

integral e gratuita delas é a falta de informação, seja por desinteresse, seja por 

não possibilidade de acesso por grande parte da população. 

No que tange aos novos parâmetros trazidos pela CRFB/88, a 

assistência jurídica integral e gratuita aponta para o horizonte no qual se 

vislumbra melhor acesso aos conhecimentos jurídicos para aqueles 

necessitados, no sentido de se obter real aconselhamento sobre a necessidade 

de utilização do aparato judicial ou não para a solução de determinada 

questão. 

Tal acesso à informação é imprescindível em uma sociedade em que 

se pretenda eliminar, ou ao menos minimizar os efeitos do não acesso uma vez 

que a partir do conhecimento é que os indivíduos poderão concretizar os 

liames da cidadania, na medida em que obtêm informações acerca dos seus 

direitos e quais os meios adequados para reivindicá-los: 

 
 
Em primeiro lugar, o esclarecimento de quais são os direitos 

fundamentais que o indivíduo e a sociedade possuem, e quais os 
instrumentos adequados para a sua reivindicação e efetivação. Em 
segundo lugar, devem criar uma mentalidade de busca de direitos, de 
educação para a cidadania: o respeito aos direitos passa pela 
consciência de que seu desrespeito levará à utilização dos 
mecanismos estatais de solução de conflitos.37 

 
 

Diante dessa perspectiva, para a concretização da assistência jurídica 

integral e gratuita preconizada pela Carta Magna ser possível, a luta deve ser 

constante, no sentido de se ultrapassarem as barreiras impostas pela 

desigualdade material presente nas relações hodiernas.  

                                                           
37 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Acesso à justiça no direito processual brasileiro. São 
Paulo: Acadêmica. 1944. p. 38 in SILVA, Adriana S. Acesso à justiça e arbitragem:  um 
caminho para a crise do judiciário. São Paulo: Manole. 2005. p. 121-122. 
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Vislumbra-se como tendência de opção política, o instrumento de 

efetivação dos direitos no plano formal, como respaldo e fundamentação para 

que se possa exigir no campo prático a atuação estatal que corrobore com a 

efetivação do acesso à justiça.  

Em face de tal convergência, não se pode perder a perspectiva de que 

só o direito formalmente previsto não é suficiente. O reconhecimento dos 

direitos e garantias, embora de inegável importância como instrumentos de 

limitação do Poder Estatal e parâmetros balizadores de atuação do mesmo, 

quando previstos apenas em um pedaço de papel, se não efetivamente 

aplicáveis, são ausentes de sentido por si só. 
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3.5. DESTINATÁRIOS DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E 

GRATUITA 

 

Vale destacar a esta altura, alguns referenciais no que tange aos 

destinatários do direito à assistência jurídica gratuita no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Ao relembrar a dicção do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV da CRFB/88, 

verifica-se que incumbe à Defensoria Pública a “orientação jurídica e defesa, 

em todos os graus dos necessitados”38, entendidos nos termos do art. 5º como 

aqueles  “que comprovarem insuficiência de recursos”39.  

Importante destacar aqui a contrariedade à prática verificada no 

exercício profissional por alguns defensores e juízes no Estado do Rio de 

Janeiro, que ao auferirem a capacidade econômica daquele que pleiteia pelo 

auxílio jurídico, estabelecem padrões fixos com base em tantos salários 

mínimos (dois ou três). 

A legislação pátria não estabeleceu um parâmetro fixo, mas delegou 

para na atuação caso a caso, a verificação da situação econômica do 

necessitado, de acordo com as condições que interfiram na possibilidade de 

sustento próprio ou da família, com atenção ao aspecto judicial do auxílio. 

Ao regular o assunto, o art. 2º da Lei 1060/5040 traz a seguinte 

previsão: 

 
 
Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou 

estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça 
penal, civil, militar ou do trabalho. 

 
        Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os 

fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita 
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 
prejuízo do sustento próprio ou da família. 

 
 
 O mencionado artigo não fala em qualquer restrição quanto à natureza 

da causa. E ainda, compreende o estrangeiro que preencha os requisitos e 

necessite de auxílio jurídico para satisfazer seus direitos no que se entende por 

‘necessitado’, nos termos da legislação vigente. 
                                                           
38 Art. 134, CRFB/88 
39 Art. 5º, LXXIV da CRFB/88 
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 Em sede judicial, basta a simples afirmação da situação na petição 

inicial, tal presunção, entretanto, pode ser elidida com prova em contrário. Veja-

se o que dispõe o art. 4° da Lei 1060/50:  

 
 

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não 
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada 
pela Lei nº 7.510, de 1986) 
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa 
condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo 
das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986) 
§ 2º. A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o 
curso do processo e será feita em autos apartados. (Redação dada 
pela Lei nº 7.510, de 1986) 
 
 

 A título de curiosidade, diferente do que alguns podem pensar, não 

existe direito adquirido à gratuidade, de modo que ela pode ser concedida 

parcialmente ou até mesmo revista a qualquer tempo, a pedido da parte 

contrária ou ex officio pelo juiz da causa, conforme artigos 7º e 8º da Lei 

1060/50: 

 
 

Art. 7º. A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, 
requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove 
a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua 
concessão. 

        
Parágrafo único. Tal requerimento não suspenderá o curso 

da ação e se processará pela forma estabelecida no final do artigo 6º. 
desta Lei. 

 
Art. 8º. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo 

anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos 
benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas 
improrrogáveis. 

 
 

No curso do processo, acaso sobrevenha situação que mude as 

circunstâncias que possibilitaram o deferimento da gratuidade de justiça, 

poderá dessa forma a parte contrária requerer a revogação do benefício ou o 

juiz ex officio, decretá-la, de modo que passam a ser devidas as custas e 

honorários no processo em curso.  

Outro lembrete que se faz importante, é quanto aos ônus 

sucumbenciais decorrentes da perda em uma ação judicial, por um beneficiário 
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da gratuidade de justiça, que fica obrigado ao pagamento, mas em virtude da 

gratuidade fica suspenso. Estipula o art. 12 da Lei 1060/50: 

 
 

Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do pagamento das custas 
ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do 
sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da 
sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a 
obrigação ficará prescrita. 

 
 

 Diante do exposto, observa-se que há a normal condenação pelos 

ônus da sucumbência, porém o pagamento fica suspenso. Dessa forma se, por 

exemplo, a situação econômica do antigo assistido se alterar, é possível 

efetuar tal cobrança, desde que realizada no prazo prescricional estipulado de 

cinco anos. 

No direito brasileiro vislumbra-se o reconhecimento da possibilidade de 

uma pessoa jurídica obter gratuidade de justiça, uma vez preenchidos os 

requisitos.  

Embora não se confunda com assistência jurídica integral e gratuita, é 

um importante passo para transpor uma das principais barreiras que se impõe 

ao efetivo acesso à justiça, qual seja, o ônus financeiro que uma parte deve 

suportar na seara processual, conforme se depreende da decisão do STF 

trazida a lume, a contrário senso: 

 
 

RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos 
recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa 
jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do 
Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à 
pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos 
para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 2. RECURSO. 
Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria 
fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso 
extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, 
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de 
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à 
Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame 
de provas. (STF. Segunda Turma, RE 556515 ED / RJ, Rel. Cezar 
Peluso, J. 05/08/2008, DJE 29/08/2008). (grifou-se). 

 
 

Entretanto, fazendo-se uma leitura sistêmica das normas aplicáveis ao 

assunto, verifica-se que é na verdade verdadeiro permissivo para a extensão 

da assistência jurídica integral e gratuita também às pessoas jurídicas, uma vez 

que nem mesmo a CRFB/88 fez essa distinção. 
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No art. 5º, LXXIV da CRFB/88 assegura-se o direito aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, não o limitando às pessoas físicas: 

“Art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”; 

 Dessa maneira, é notória a necessidade do auxílio jurídico mais eficaz 

possível tanto na seara extraprocessual quanto na judicial, uma vez que cabe 

ao Estado fornecer auxílio jurídico integral e gratuito e a todos devem ser 

assegurados os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.  

Essa necessidade de garantir a Ampla Defesa ao necessitado é bem 

elucidada pelo seguinte exemplo jurisprudencial, no qual mesmo após o réu em 

uma ação penal manifestar vontade de não recorrer, prevaleceu a vontade de 

recorrer, uma vez que essa estava amparada pela fundamentação técnica da 

Defensoria: 

 
 

HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E 
CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA. RÉU POBRE QUE 
MANIFESTA VONTADE DE NÃO RECORRER DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. APELAÇÃO, ENTRETANTO, INTERPOSTA 
PELA DEFENSORIA PÚBLICA, MAS NÃO CONHECIDA PELO 
TRIBUNAL A QUO A PRETEXTO DE CONTRARIEDADE À 
EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO RÉU. 1. A Constituição 
assegura aos acusados a ampla defesa com os meios e recursos 
a ela inerentes e, para dar efetividade a este direito fundamental, 
determina que o Estado prestará assistência judiciária integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, 
LV, 2ª parte, e LXXIV), além de determinar que a União e os entes 
federados tenham Defensoria Pública, que é instituição essencial 
à função jurisdicional do Estado, erigida como órgão autônomo 
da administração da justiça, incumbindo-lhe a orientação jurídica 
e a defesa, em todos os graus, dos necessitados (art. 134 e pár. 
único). Estas disposições afastam definitivamente o mito da 
defesa meramente formal, ou da aparência da defesa judicial dos 
necessitados, como ilação que já foi extraída da letra do art. 261 do 
CPP (nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 
processado ou julgado sem defensor). É, pois, dever do Defensor 
Público esgotar os meios que garantam a ampla defesa do 
necessitado. 2. Apesar da previsão de que os recursos são 
voluntários (CPP, art. 594) e de que a ampla defesa estaria 
resguardada com a intimação da sentença às partes, o art. 392 do 
CPP vem sendo interpretado no sentido de exigir a intimação do réu 
preso e do seu advogado ou defensor, em homenagem ao referido 
princípio. 3. É curial que a manifestação da vontade de não 
recorrer, dada por réu necessitado, deve ser assistida pela 
defesa técnica, principalmente em casos como o presente, em que o 
paciente é menor, pobre, analfabeto, reside em bairro distante, 
trabalha como engraxate no centro da cidade e assinou a rogo a 
intimação da sentença condenatória e a desistência do direito de 
recorrer; além disto, não haverá prejuízo para o paciente porque o 
apelo interposto não poderá agravar a sua situação, eis que vedada a 
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reformatio in pejus. Precedentes. 4. Habeas-corpus conhecido e 
deferido para determinar que o Tribunal coator, considerando 
superada a preliminar de conhecimento da apelação interposta pelo 
Defensor Público, prossiga no julgamento do recurso, como entender 
de direito. Decisão: Por unanimidade, a Turma deferiu o habeas 
corpus, para cassar o acórdão e determinar que se prossiga no 
julgamento da apelação, afastada a causa de não conhecimento do 
recurso adotada pelo Tribunal. (STF. Segunda Turma, HC 76526 / 
RJ, Rel. Maurício Corrêa, J. 17/03/1998, DJ 30/04/1998). (grifou-se). 

 

 

Buscou-se até aqui reunir e trazer a lume alguns aspectos inerentes à 

realidade da assistência jurídica no Brasil, principalmente no que se refere à 

atuação da Defensoria Pública, uma vez que é a instituição escolhida pela 

Carta Magna para tal prestação por parte do Estado.  

Desse modo, com os comentários referentes aos assuntos abordados 

pelas decisões jurisprudenciais espera-se que o conteúdo se encontre 

minimamente contextualizado, permitindo-se melhor compreensão das razões 

expostas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A elaboração da presente monografia como requisito para a conclusão 

do curso de Direito foi proveitosa, pois possibilitou o aprofundamento de 

questões atinentes ao acesso à justiça e como se tem trabalhado com o tema 

no Brasil.  

A assistência jurídica gratuita, hoje amplamente reconhecida, revela-se 

fundamental para atingir um adequado nível de acesso à justiça, pois torna 

possível a transposição de certos “obstáculos”, nas palavras de Mauro 

Cappelletti41, como por exemplo, a impossibilidade de recursos financeiros para 

que uma parte possa reivindicar seus direitos ou ainda, defender-se de uma 

acusação injusta em sede judicial.  

 Com as evoluções do tratamento dado ao acesso à justiça pelos 

Estados, recebe grande enfoque o modo pelo qual a assistência jurídica 

gratuita é prestada. Diante da importância da atividade, faz parte dos deveres 

que se impõem ao Estado e no direito brasileiro encontra amparo inclusive na 

atual Constituição, em seu art. 5º, LXXIV.  

 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, guarda da Constituição, 

demostrou a consolidação de valores, como o reconhecimento da Defensoria 

Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, e para além 

disso, a necessidade de garantir-se ao economicamente necessitado  defesa 

técnica no âmbito do processo, mas também a orientação jurídica 

independente da instauração da lide processual. 

Para isso, verificou-se a impossibilidade de se alegar insuficiência de 

recursos, a atuação subsidiária dos advogados dativos e acrescenta-se ai, 

ainda que numa escala menor, a atuação dos escritórios-modelo das 

Faculdades de Direito. 

Destacou-se também, características presentes na atual conjuntura da 

Defensoria, como unidade, indivisibilidade e a independência funcional, 

necessárias para uma atuação desvinculada de fatores externos que possam 

interferir de maneira prejudicial na prestação do serviço pelo Estado. 

                                                           
41 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça: tradução e revisão Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Frabris Editor. 1988. p. 21. 
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Dedicou-se especial atenção sobre a atuação dos Defensores 

Públicos, com suas prerrogativas inerentes à função, a exemplo da 

necessidade de intimação pessoal e da contagem do prazo em dobro, para ao 

menos atenuar as impossibilidades reais de atendimento às demandas 

existentes. 

Vale lembrar a preferência da prestação de assistência jurídica gratuita 

por membros de carreira concursados vinculados à Defensoria Pública, não se 

vislumbrando mais como adequado o patrocínio por advogados dativos, diante 

da imposição constitucional por um modelo que tem como instituição essencial 

à prestação jurisdicional do Estado a Defensoria. 

 Reconhecidamente importante a atuação judicial pautada no patrocínio 

gratuito, deve-se enxergar essa atuação sob o prisma da instrumentalidade do 

processo, ou seja, um mecanismo ético-político-social de pacificação dos 

conflitos, chegando-se a uma conclusão pautada na justiça. 

Verificou-se a evolução da abrangência da assistência gratuita à seara 

extrajudicial, com a inclusão do termo “assistência jurídica integral e gratuita” 

na Carta Magna de 1988 e os desdobramentos dai decorrentes, embora o 

grande foco da prestação de auxílio aos necessitados ainda seja a área judicial 

dos conflitos. 

Torna-se urgente então, que se incentivem melhores práticas pautadas 

nos estudos do tema, para que se crie a cultura do auxílio jurídico extrajudicial 

no país.  

Vislumbra-se como palco possível, a estruturação dos núcleos de 

primeiro atendimento das Defensorias e o incentivo ao estágio jurídico 

naqueles órgãos o que, aliás, deveria ser obrigatório para qualquer estudante 

de direito, haja vista a percepção da realidade que oferece. 

 Mas a mesma jurisprudência, fruto dos momentos históricos vividos, 

não é um dado pronto e acabado, tendente à eternidade. Encontra-se em 

constante processo de mutação, de modo que se mantém a possibilidade de 

questionamento e inclusão de novos contornos expansivos garantidores do 

acesso à justiça, principalmente no que se refere à defesa de direitos e 

garantias difusos e coletivos.  

O conhecimento, nunca dispensável, faz-se mais importante nessa 

etapa de delimitação dos rumos profissionais a serem seguidos, e possibilitou a 



53 

reafirmação de uma antiga intuição, agora quase certeza pelo ramo a ser 

seguido, a carreira da Defensoria Pública.  

O estudo será árduo, mas a função é gratificante e estimula. 

Possibilitar o sentimento de agradecimento por parte daqueles que não podem 

arcar com as despesas de uma consulta ou patrocínio jurídico por advogado 

particular, onde se procurará na atuação diária enfrentar na linha de frente, o 

combate aos limites impostos ao acesso à justiça.  
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ANEXO 

JURISPRUDÊNCIAS SISTEMATIZADAS EM ORDEM CRONOLÓGICA DE 
JULGAMENTO 

1. 06/12/1985 – PAGAMENTO DE ADVOGADO DATIVO PELO ESTADO 

2. 16/08/1991 – DEFENSORIA E INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS 

3. 29/06/1994 – LEGITIMAÇÃO DO MP – INCONSTITUCIONALIDADE 

PROGRESSIVA 

4. 23/04/1996 – INTIMAÇÃO PESSOAL PRERROGATIVA DO DEFENSOR 

PÚBLICO 

5. 17/03/1998 – OPÇÃO PELA VONTADE DE RECORRER 

6. 15/02/2000 – NÃO PREVALÊNCIA DO ARGUMENTO DA 

IMPOSSIBILIDADE MATERIAL 

7. 27/06/2000 – INSTITUIÇÃO UNA E INDIVISÍVEL 

8. 07/03/2001 – PRAZO EM DOBRO: PRERROGATIVA DO DEFENSOR 

9. 23/10/2001 – PRERROGATIVAS DO DEFENSOR 

10. 05/08/2003 – ATUAÇÃO DO MP ATÉ INSTITUIÇÃO DA DEFENSORIA 

11. 02/08/2004 – DESVIO DAS FINALIDADES DA DEFENSORIA 

12. 11/10/2005 - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DEVE SER 

ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE 

13. 19/09/2006 - INTIMAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER GRAU DE 

JURISDIÇÃO 

14. 12/12/2006 – INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DA LEI 9271/96 – NÃO 

NECESSIDADE 

15. 26/05/2011 - NULIDADE DEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUIZO 

16. 31/10/2007 - ANTIGA ATRIBUIÇÃO DO MP, POSSIBILIDADE DE SE 

REALIZAR A OPÇÃO PELA CARREIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA  

17. 05/08/2008 – GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOAS JURÍDICAS 

18. 26/05/2011 – NECESSIDADE DE CONCURSO 

19. 07/03/2012 – ESTRUTURA INDEPENDENTE 

20. 14/03/2012 – ASSISTENCIA JURÍDICA EM SANTA CATARINA 

21. 25/10/2012 – DEFENSORIA E INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS – 

REPERCUSSÃO GERAL 
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1. 06/12/1985 – PAGAMENTO DE ADVOGADO DATIVO PELO ESTADO 
 

ADVOGADO DATIVO. RÉU POBRE. ART-30 DA LEI 4.215/63. 
ENTENDE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CABE AO 
ESTADO O PAGAMENTO DOS HONORARIOS ARBITRADOS EM 
FAVOR DO ADVOGADO NOMEADO, EM PROCESSO CRIMINAL, 
PARA EXERCITAR A DEFENSORIA DE RÉU POBRE, NOS 
TERMOS DO ART-30 DA LEI 4.215/63, EM VISTA DA OMISSAO DO 
PODER PÚBLICO EM OFERECER A ASSISTENCIA QUE LHE 
INCUMBE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 
(STF. Primeira Turma, RE 107791 / SP, Rel. Rafael Mayer, J. 
06/12/1985, DJ 19/12/1985). (grifou-se). 

 
 
2. 16/08/1991 – DEFENSORIA E INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: IMPUGNAÇÃO A 
VARIOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, COM PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS ARTS. 
100 (EM PARTE), 159 (EM PARTE), 176, "CAPUT" (EM PARTE) E 
SEU PAR. 2., V, "E" E "F"; 346 E 352, PARAG. ÚNICO: MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA PARCIALMENTE, SEM SUSPENSÃO DO 
TEXTO, QUANTO AO ART. 176, PAR. 2., V, "E" E "F", E, 
INTEGRALMENTE, QUANTO AOS ARTG. 346 E 352, PARAG. 
ÚNICO. 1. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: IMPUGNAÇÃO AO SEU 
PODER DE CONVOCAR PARA ESCLARECIMENTOS OS 
PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA, DO ESTADO E DA 
DEFENSORIA PÚBLICA, COMINANDO-SE A AUSÊNCIA 
INJUSTIFICADA AS SANÇÕES DO CRIME DE 
RESPONSABILIDADE: LIMINAR INDEFERIDA. 2. 
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS 
LOCAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO (ART. 159): 
ARGÜIÇÃO DE INVALIDADE, EM FACE DO MODELO FEDERAL 
DO ART. 103 CF, DA OUTORGA DE LEGITIMAÇÃO ATIVA A 
DEPUTADOS ESTADUAIS E COMISSÕES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, ASSIM COMO AOS PROCURADORES-GERAIS DO 
ESTADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA: SUSPENSÃO CAUTELAR 
INDEFERIDA, A VISTA DO ART. 125, PAR. 4., DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 3. DEFENSORIA PÚBLICA: ARGÜIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS QUE LHE CONFEREM 
ATRIBUIÇÃO PARA: A) A ORIENTAÇÃO JURÍDICA, A 
POSTULAÇÃO E A DEFESA EM JUÍZO DOS DIREITOS E 
INTERESSES "COLETIVOS" DOS NECESSITADOS (ART. 176, 
"CAPUT"): DENEGAÇÃO DA LIMINAR; B) PATROCINAR (E NÃO, 
PROMOVER) AÇÃO CIVIL EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES 
DESTINADAS A PROTEÇÃO DE INTERESSES "DIFUSOS" (ART. 
176, PAR. 2., V, "E", 1., PARTE): SUSPENSÃO CAUTELAR 
RECUSADA; C) "IDEM", EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES DE 
DEFESA DE INTERESSES "COLETIVOS" (ART. 176, PAR. 2., V, 
"E", 2., PARTE): SUSPENSÃO LIMINAR DEFERIDA, EM TERMOS, 
PARA RESTRINGIR PROVISORIAMENTE A APLICAÇÃO DO 
DISPOSITIVO A HIPÓTESE EM QUE SE CUIDE DE ENTIDADE 
CIVIL DESPROVIDA DE MEIOS PARA O CUSTEIO DO 
PROCESSO; D) PATROCINAR OS DIREITOS E INTERESSES DO 
CONSUMIDOR LESADO, NA FORMA DA LEI (ART. 176, PAR. 2., V, 
"F"): MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM TERMOS SIMILARES A 
DA ALINEA "C" SUPRA. (...) (STF. Tribunal Pleno, ADI 558 MC / RJ, 
Rel. Sepúlveda Pertence, J. 16/08/1991, DJ 26-03-1993). (grifou-se). 
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3. 29/06/1994 – LEGITIMAÇÃO DO MP – INCONSTITUCIONALIDADE 
PROGRESSIVA 
 

LEGITIMIDADE - AÇÃO "EX DELICTO" - MINISTÉRIO PÚBLICO - 
DEFENSORIA PÚBLICA - ARTIGO 68 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL - CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. A teor do disposto no 
artigo 134 da Constituição Federal, cabe à Defensoria Pública, 
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a 
orientação e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na 
forma do artigo 5º, LXXIV, da Carta, estando restrita a atuação do 
Ministério Público, no campo dos interesses sociais e 
individuais, àqueles indisponíveis (parte final do artigo 127 da 
Constituição Federal). INCONSTITUCIONALIDADE 
PROGRESSIVA - VIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DIREITO 
ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA E JUDICIÁRIA DOS NECESSITADOS - SUBSISTÊNCIA 
TEMPORÁRIA DA LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Ao 
Estado, no que assegurado constitucionalmente certo direito, cumpre 
viabilizar o respectivo exercício. Enquanto não criada por lei, 
organizada - e, portanto, preenchidos os cargos próprios, na 
unidade da Federação - a Defensoria Pública, permanece em vigor 
o artigo 68 do Código de Processo Penal, estando o Ministério 
Público legitimado para a ação de ressarcimento nele prevista. 
Irrelevância de a assistência vir sendo prestada por órgão da 
Procuradoria Geral do Estado, em face de não lhe competir, 
constitucionalmente, a defesa daqueles que não possam demandar, 
contratando diretamente profissional da advocacia, sem prejuízo do 
próprio sustento. (STF. Tribunal Pleno, RE 135328 / SP, Rel. Marco 
Aurélio, J. 29/06/1994, DJ 20/04/2001). (grifou-se). 

 
 
4. 23/04/1996 – INTIMAÇÃO PESSOAL PRERROGATIVA DO DEFENSOR 
PÚBLICO 

“HABEAS CORPUS” - ALEGAÇÃO DE NULIDADES 
DECORRENTES DA DEFICIÊNCIA DO DEFENSOR DATIVO NA 
CONDUÇÃO DA DEFESA TÉCNICA - COMPARECIMENTO 
DURANTE INTERROGATÓRIO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - 
FORMULAÇÃO DE REPERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS DA 
ACUSAÇÃO - MERA FACULDADE PROCESSUAL - 
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA - ATO FACULTATIVO - 
NULIDADES INEXISTENTES - PRETENDIDO RECONHECIMENTO 
DE NULIDADE POR FALTA DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS 
DE CARÁTER PROBATÓRIO - FASE DO ART. 499 DO CPP - 
NULIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO 
PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - ALEGADA NULIDADE 
POR AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - 
NÃO OBRIGATORIEDADE - COMPORTAMENTO PROCESSUAL 
FACULTATIVO - INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 
DEFENSOR DATIVO EM RAZÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO 
- PRERROGATIVA PROCESSUAL INERENTE AO DEFENSOR 
PÚBLICO - ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A 
CONDENAÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO. 
(STF. Primeira Turma, HC 73671 / PR, Rel. Celso de Mello, J. 
23/04/1996, DJE 22/11/2012). (grifou-se). 
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5. 17/03/1998 – OPÇÃO PELA VONTADE DE RECORRER 
 

HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E 
CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA. RÉU POBRE QUE 
MANIFESTA VONTADE DE NÃO RECORRER DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. APELAÇÃO, ENTRETANTO, INTERPOSTA 
PELA DEFENSORIA PÚBLICA, MAS NÃO CONHECIDA PELO 
TRIBUNAL A QUO A PRETEXTO DE CONTRARIEDADE À 
EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO RÉU. 1. A Constituição 
assegura aos acusados a ampla defesa com os meios e recursos 
a ela inerentes e, para dar efetividade a este direito fundamental, 
determina que o Estado prestará assistência judiciária integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, 
LV, 2ª parte, e LXXIV), além de determinar que a União e os entes 
federados tenham Defensoria Pública, que é instituição essencial 
à função jurisdicional do Estado, erigida como órgão autônomo 
da administração da justiça, incumbindo-lhe a orientação jurídica 
e a defesa, em todos os graus, dos necessitados (art. 134 e pár. 
único). Estas disposições afastam definitivamente o mito da 
defesa meramente formal, ou da aparência da defesa judicial dos 
necessitados, como ilação que já foi extraída da letra do art. 261 do 
CPP (nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 
processado ou julgado sem defensor). É, pois, dever do Defensor 
Público esgotar os meios que garantam a ampla defesa do 
necessitado. 2. Apesar da previsão de que os recursos são 
voluntários (CPP, art. 594) e de que a ampla defesa estaria 
resguardada com a intimação da sentença às partes, o art. 392 do 
CPP vem sendo interpretado no sentido de exigir a intimação do réu 
preso e do seu advogado ou defensor, em homenagem ao referido 
princípio. 3. É curial que a manifestação da vontade de não 
recorrer, dada por réu necessitado, deve ser assistida pela 
defesa técnica, principalmente em casos como o presente, em que o 
paciente é menor, pobre, analfabeto, reside em bairro distante, 
trabalha como engraxate no centro da cidade e assinou a rogo a 
intimação da sentença condenatória e a desistência do direito de 
recorrer; além disto, não haverá prejuízo para o paciente porque o 
apelo interposto não poderá agravar a sua situação, eis que vedada a 
reformatio in pejus. Precedentes. 4. Habeas-corpus conhecido e 
deferido para determinar que o Tribunal coator, considerando 
superada a preliminar de conhecimento da apelação interposta pelo 
Defensor Público, prossiga no julgamento do recurso, como entender 
de direito. Decisão: Por unanimidade, a Turma deferiu o habeas 
corpus, para cassar o acórdão e determinar que se prossiga no 
julgamento da apelação, afastada a causa de não conhecimento do 
recurso adotada pelo Tribunal. (STF. Segunda Turma, HC 76526 / 
RJ, Rel. Maurício Corrêa, J. 17/03/1998, DJ 30/04/1998). (grifou-se). 

 
 
6. 15/02/2000 – NÃO PREVALÊNCIA DO ARGUMENTO DA 
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL 
 

QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DA 
DEFENSORIA PÚBLICADA UNIÃO PARA QUE SEJA 
RECONHECIDA A SUA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL E 
CONJUNTURAL PARA ATUAR PERANTE O STF. A Defensoria 
Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
erigida como órgão autônomo da administração da justiça, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os 
graus, dos necessitados (art. 134 e parágrafo único da CF/88), 
sendo inconcebível que o Estado se exonere dessa obrigação 
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constitucional, mormente quando editada a Lei nº 9.020/95, que, 
mesmo em caráter emergencial e provisório, dispõe sobre a 
implantação do órgão. Embora se reconheça a dificuldade dos 
defensores em promover uma defesa satisfatória a seus 
assistidos, esta não é de todo intransponível a ponto de 
descaracterizar a finalidade do órgão, ainda mais quando lhe é 
facultada a requisição irrecusável de servidores da Administração 
Federal (art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 9.020/95). Questão de 
ordem que se resolve pelo indeferimento do pedido. (STF. Primeira 
Turma, AI 237400 QO / RS, Rel. Ilmar Galvão, J. 15/02/2000, DJ 
31/03/2000). (grifou-se). 
 

 
7. 27/06/2000 – INSTITUIÇÃO UNA E INDIVISÍVEL 
 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ATUAÇÃO PERANTE O 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE, 
TENDO EM VISTA TRATAR-SE, NO CASO, DE PROCESSO 
ORIUNDO DE DEFENSORIA ESTADUAL, O QUAL, NA 
CONFORMIDADE DO ART. 111 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94 
CONTINUARAM A CARGO DO REFERIDO ÓRGÃO. ACÓRDÃO 
QUE SE TERIA OMITIDO QUANTO A ESSA CIRCUNSTÂNCIA. 
Instituição que, a exemplo do Ministério Público, é considerada una 
e indivisível, a teor da norma do art. 3º da Lei Complementar nº 
80/94, que refere o órgão como unidade, não de chefia, mas da 
própria função, constitucionalmente considerada essencial à 
Justiça. Os arts. 106 e 108 da mencionada lei atribuem à 
Defensoria Pública do Estado a defesa dos necessitados no 
âmbito judicial da respectiva unidade federada, competindo-lhe, 
obviamente, interpor os recursos cabíveis para qualquer Tribunal 
(art. 129, VII), o que abrange, por óbvio, os Tribunais Superiores 
e o próprio Supremo Tribunal Federal, perante o qual atuará o 
Defensor Público-Geral, na conformidade do art. 23 do diploma legal 
sob enfoque. Assim, encontrando-se já providos os cargos de 
Defensor Público-Geral e de Subdefensor Público-Geral, perde toda 
consistência, no presente caso, a justificativa de ainda não se 
acharem preenchidos os cargos do quadro de Defensores Públicos 
da União. Considerações em face das quais são rejeitados os 
embargos. (STF. Primeira Turma, AI 237400 ED / RS, Rel. Ilmar 
Galvão, J. 27/06/2000, DJ 24/11/2000). (grifou-se). 

 
 
8. 07/03/2001 – PRAZO EM DOBRO: PRERROGATIVA DO DEFENSOR 

 
PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DATIVO: PRAZO EM DOBRO: 
IMPOSSIBILIDADE. Lei 1.060/50, redação da Lei 7.871/89, art. 5º, § 
5º. I. - Não se aplica ao advogado dativo a norma inscrita no art. 
5º, § 5º, da Lei 1.060/50, redação da Lei 7.871/89, dado que as 
prerrogativas processuais da intimação pessoal e do prazo em 
dobro somente concernem aos Defensores Públicos (LC 80/94, 
art. 44, I, art. 89, I e art. 128, I). II. - Precedentes do STF: Pet 932-SP, 
Min. Celso de Mello; Ag 166.716-RS, Min. Moreira Alves; Ag 166.754-
RS, Min. Sepúlveda Pertence; Ag 167.023-RS, Min. Celso de Mello; 
Ag 167.086-RS, Min. Marco Aurélio. III. - Agravo não provido. (STF. 
Tribunal Pleno, CR 7870 AgR-AgR / EU, Rel. Marco Aurélio, J. 
07/03/2001, DJ 14/09/2001). (grifou-se). 
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9. 23/10/2001 – PRERROGATIVAS DO DEFENSOR 
 

"HABEAS CORPUS" - DEFENSOR PÚBLICO - DIREITO À 
INTIMAÇÃO PESSOAL - BENEFÍCIO DA CONTAGEM EM DOBRO 
DOS PRAZOS PROCESSUAIS - RECURSO DE AGRAVO 
DEDUZIDO TEMPESTIVAMENTE - PEDIDO DEFERIDO. - O 
legislador, tendo presentes razões de ordem material e estrutural 
que oneram o desempenho, pelo Defensor Público, dos 
relevantes encargos que se inserem na esfera de suas 
atribuições institucionais, estabeleceu mecanismos 
compensatórios destinados a viabilizar, em plenitude, o exercício 
das funções cometidas a esse agente estatal, outorgando-lhe, 
em conseqüência, (a) a prerrogativa de receber, pessoalmente, a 
intimação de todos os atos do processo e (b) o benefício de 
dispor da contagem em dobro dos prazos processuais (Lei nº 
1.060/50, art. 5º, § 5º, na redação dada pela Lei nº 7.871/89, c/c a Lei 
Complementar nº 80/94, art. 44, I; art. 89, I, e art. 128, I), mesmo que 
se cuide de procedimentos de natureza penal. Precedentes. - 
Tempestividade do recurso de agravo interposto, considerada, no 
ponto, a contagem em dobro do prazo recursal. Ordem de "habeas 
corpus" concedida para determinar a apreciação e o julgamento, pelo 
Superior Tribunal de Justiça, do recurso de agravo interposto naquela 
instância judiciária. (STF. Segunda Turma HC 81019 / MG, Rel. Celso 
de Mello, J. 23/10/2001, DJ 23/10/2009). (grifou-se). 

 
 
10. 05/08/2003 – ATUAÇÃO DO MP ATÉ INSTITUIÇÃO DA DEFENSORIA 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL EX DELICTO - CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL, ART. 68 - NORMA AINDA CONSTITUCIONAL 
- ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO, DE CARÁTER TRANSITÓRIO, 
ENTRE A SITUAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE E O ESTADO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE - A QUESTÃO DAS SITUAÇÕES 
CONSTITUCIONAIS IMPERFEITAS - SUBSISTÊNCIA, NO ESTADO 
DE SÃO PAULO, DO ART. 68 DO CPP, ATÉ QUE SEJA 
INSTITUÍDA E REGULARMENTE ORGANIZADA A DEFENSORIA 
PÚBLICA LOCAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF. 
Segunda Turma, RE 341717 AgR / SP, Rel. Celso de Mello, J. 
05/08/2003, DJ 05/03/2010). (grifou-se). 

 
 
11. 02/08/2004 – DESVIO DAS FINALIDADES DA DEFENSORIA 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO DO ART. 12 
DA LEI 9.868. ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. ALÍNEA A DO ANEXO II DA LEI 
COMPLEMENTAR 9.230/1991 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. ATRIBUIÇÃO, À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, DA DEFESA DE SERVIDORES PÚBLICOS 
ESTADUAIS PROCESSADOS CIVIL OU CRIMINALMENTE EM 
RAZÃO DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO REGULAR DE 
SUAS FUNÇÕES. OFENSA AO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 1. Norma estadual que atribui à Defensoria Pública do 
estado a defesa judicial de servidores públicos estaduais 
processados civil ou criminalmente em razão do regular 
exercício do cargo extrapola o modelo da Constituição Federal 
(art. 134), o qual restringe as atribuições da Defensoria Pública à 
assistência jurídica a que se refere o art. 5º, LXXIV. 2. Declaração 
da inconstitucionalidade da expressão "bem como assistir, 
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judicialmente, aos servidores estaduais processados por ato 
praticado em razão do exercício de suas atribuições funcionais", 
contida na alínea a do Anexo II da Lei Complementar estadual 
10.194/1994, também do estado do Rio Grande do Sul. Proposta 
acolhida, nos termos do art. 27 da Lei 9.868, para que declaração de 
inconstitucionalidade tenha efeitos a partir de 31 de dezembro de 
2004. 3. Rejeitada a alegação de inconstitucionalidade do art. 45 da 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Ação julgada 
parcialmente procedente. Decisão: O Tribunal, por decisão unânime, 
julgou improcedente, em parte, a ação direta em relação ao artigo 45 
da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul e, também por 
unanimidade, julgou inconstitucional a alínea "a" do Anexo II da Lei 
Complementar nº 10.194, de 30 de maio de 1994, do Estado do Rio 
Grande do Sul, e atribuiu o efeito dessa decisão a partir do dia 31 de 
dezembro do corrente ano, nos termos do voto do Relator, vencidos 
parcialmente os Senhores Ministros Eros Grau e Marco Aurélio, que 
não davam este efeito. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Nelson 
Jobim. Plenário, 02.08.2004. (STF. Tribunal Pleno, ADI 3022 / RS, 
Rel. Joaquim Barbosa, J. 02/08/2004, DJ 04/03/2005). (grifou-se). 
 

 
12. 11/10/2005 - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DEVE SER 
ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE 
 

1. Habeas corpus. 2. Defensoria Pública. Intimação Pessoal. Vício. 
Nulidade. Princípio da Eventualidade. 3. Verificado o vício quanto à 
intimação pessoal da Defensoria Pública, o defeito deve ser 
argüido na primeira oportunidade de manifestação do órgão 
(arts. 564, IV, 571, VIII, e 572, I, do Código Penal). 4. Insubsistência 
jurídica do pedido de nulidade por falta de intimação do defensor 
público ante a preclusão, perdendo o Estado o direito de executar a 
sanção imposta na sentença condenatória transitada em julgado. 5. 
Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado. 6. A 
prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser argüida de ofício 
em qualquer fase processual. 7. Recurso desprovido. 8. Deferimento 
da ordem, de ofício, para expedir alvará de soltura, salvo se por outro 
motivo não estiver preso o recorrente. (STF. Segunda Turma, RHC 
85847 / SP, Rel. Gilmar Mendes, J. 11/10/2005, DJ 11/11/2005). 
(grifou-se). 

 
 
 
 
13. 19/09/2006 - INTIMAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER GRAU DE 
JURISDIÇÃO 
 

1. Defensoria pública: necessidade de intimação pessoal em 
qualquer processo e grau de jurisdição - LC 80/94, art. 44, I. 2. 
Habeas corpus: deferimento, para cassar o acórdão impugnado e 
determinar que outro julgamento se realize, após a regular intimação 
pessoal da Defensoria Pública. (STF. Primeira Turma, HC 88982 / 
DF, Rel. Sepúlveda Pertence, J. 19/09/2006, DJ 06/10/2006). (grifou-
se). 

 
 
14. 12/12/2006 – INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DA LEI 9271/96 – NÃO 
NECESSIDADE 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. 
INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À LEI 
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9.271/96. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. ORDEM 
DENEGADA. 1. A intimação pessoal do defensor dativo só 
passou a ser obrigatória com o advento da Lei 9.271 de 
17.4.1996, que deu nova redação ao parágrafo 4º do art. 370 do 
Código de Processo Penal. Se o ato processual tido como nulo 
(julgamento da apelação) é anterior à referida lei, não há se falar em 
nulidade. 2. Habeas corpus denegado. (STF. Primeira Turma, HC 
89710 / SP, Rel. Cármen Lúcia, J. 12/12/2006, DJE 23/03/2007). 
(grifou-se). 

 
 
15. 26/05/2011 - NULIDADE DEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUIZO 
 

1. HABEAS CORPUS. Declaração de inconstitucionalidade de 
normas estaduais. Caráter principal da pretensão. Inadmissibilidade. 
Remédio que não se presta a controle abstrato de 
constitucionalidade. Pedido não conhecido. Ação de habeas corpus 
não se presta a controle abstrato de constitucionalidade de lei. 2. 
AÇÃO PENAL. Réu carente. Defesa. Patrocínio por advogado 
dativo. Alegação de conseqüente defesa precária. Nomeação de 
Defensor Público. Impossibilidade à data do interrogatório. 
Inexistência de Defensoria Pública. Instituição só criada ao 
depois. Convênio com a Ordem dos Advogados para defesa 
técnica da população necessitada. Prejuízo concreto não alegado 
nem demonstrado. Nulidade processual não ocorrente. Habeas 
corpus conhecido em parte e denegado. Inteligência do art. 5º, inc. 
LV, da CF. O só fato de, à míngua de Defensoria Pública, criada 
apenas ao depois, ter sido designado defensor dativo a réu 
carente, sem alegação nem demonstração de prejuízo concreto à 
defesa, não caracteriza nulidade processual. (STF. Segunda 
Turma, HC 81489 / SP, Rel. Cezar Peluso, J. 25/09/2007, DJE 
23/11/2007). (grifou-se). 

 
 
16. 31/10/2007 - ANTIGA ATRIBUIÇÃO DO MP, POSSIBILIDADE DE SE 
REALIZAR A OPÇÃO PELA CARREIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA   
 

DEFENSORIA PÚBLICA - PROCURADORES DO ESTADO - 
OPÇÃO. É constitucional lei complementar que viabiliza a 
Procuradores do Estado a opção pela carreira da Defensoria 
Pública quando o cargo inicial para o qual foi realizado o 
concurso englobava a assistência jurídica e judiciária aos menos 
afortunados. (STF. Tribunal Pleno, ADI 3720 / SP, Rel. Marco 
Aurélio, J. 31/10/2007, DJE 28/03/2008). (grifou-se). 

 
 
17. 05/08/2008 – GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOAS JURÍDICAS 
 

RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos 
recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa 
jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do 
Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à 
pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos 
para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 2. RECURSO. 
Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria 
fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso 
extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, 
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de 
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à 
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Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame 
de provas. (STF. Segunda Turma, RE 556515 ED / RJ, Rel. Cezar 
Peluso, J. 05/08/2008, DJE 29/08/2008). (grifou-se). 

 
 
18. 26/05/2011 – NECESSIDADE DE CONCURSO 
 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 84 DA LEI COMPLEMENTAR 
54/2006, DO ESTADO DO PARÁ, QUE DETERMINA A 
PERMANÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS PRECARIAMENTE 
CONTRATADOS ATÉ O PROVIMENTO DOS CARGOS POR 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. 1. A Defensoria 
Pública é instituição concretizadora do mais democrático acesso às 
instâncias decisórias do País, tanto na esfera administrativa quanto 
judicial, na medida em que dá assistência jurídica integral e gratuita a 
pessoas naturais economicamente débeis (inciso XXXV do art. 5º da 
CF/88). 2. Estratégico ponto de convergência entre o 
constitucionalismo liberal e social, a Defensoria Pública é 
estruturada em cargos de carreira, providos por concurso 
público de provas e títulos. Estruturação que opera como 
garantia da independência técnica dos seus agentes e condição 
da própria eficiência do seu mister de assistência a pessoas 
naturais “necessitadas”. 3. Ação direta que se julga procedente. 
(STF. Tribunal Pleno, ADI 4246 / PA, Rel. Ayres Britto, J. 26/05/2011, 
DJE 30/08/2011). (grifou-se). 
 

19. 07/03/2012 – ESTRUTURA INDEPENDENTE 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO E 
ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEIS DELEGADAS N. 
112 E 117, AMBAS DE 2007. 1. Lei Delegada n. 112/2007, art. 26, 
inc. I, alínea h: Defensoria Pública de Minas Gerais órgão integrante 
do Poder Executivo mineiro. 2. Lei Delegada n. 117/2007, art. 10; 
expressão “e a Defensoria Pública”, instituição subordinada ao 
Governador do Estado de Minas Gerais, integrando a Secretaria de 
Estado de Defesa Social. 3. O art. 134, § 2º, da Constituição da 
República, é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 4. 
A Defensoria Pública dos Estados tem autonomia funcional e 
administrativa, incabível relação de subordinação a qualquer 
Secretaria de Estado. Precedente. 5. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente. (STF. Tribunal Pleno, ADI 
3965 / MG, Rel. Cármen Lúcia, J. 07/03/2012, DJE 30/03/2012). 
(grifou-se). 
 

 
20. 14/03/2012 – ASSISTENCIA JURÍDICA EM SANTA CATARINA 
 

Art. 104 da constituição do Estado de Santa Catarina. Lei 
complementar estadual 155/1997. Convênio com a seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SC) para prestação de 
serviço de “defensoria pública dativa”. Inexistência, no Estado 
de Santa Catarina, de órgão estatal destinado à orientação 
jurídica e à defesa dos necessitados. Situação institucional que 
configura severo ataque à dignidade do ser humano. Violação do 
inc. LXXIV do art. 5º e do art. 134, caput, da redação originária da 
Constituição de 1988. Ações diretas julgadas procedentes para 
declarar a inconstitucionalidade do art. 104 da constituição do Estado 
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de Santa Catarina e da lei complementar estadual 155/1997 e admitir 
a continuidade dos serviços atualmente prestados pelo Estado de 
Santa Catarina mediante convênio com a OAB/SC pelo prazo máximo 
de 1 (um) ano da data do julgamento da presente ação, ao fim do 
qual deverá estar em funcionamento órgão estadual de defensoria 
pública estruturado de acordo com a Constituição de 1988 e em 
estrita observância à legislação complementar nacional (LC 80/1994). 
(STF. Tribunal Pleno, ADI 4270 / SC, Rel. Joaquim Barbosa, J. 
14/03/2012, DJE 25-09-2012). (grifou-se). 

 
 
21. 25/10/2012 – DEFENSORIA E INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS – 
REPERCUSSÃO GERAL 
 

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 
LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS. 
DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA 
LEGAL QUE LHE CONFERE TAL LEGITIMIDADE. MATÉRIA 
PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A 
REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE 
PESSOAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O 
Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o 
Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Gilmar 
Mendes e Joaquim Barbosa. O Tribunal, por maioria, reconheceu a 
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, 
vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros 
Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa. Ministro DIAS TOFFOLI Relator. 
(STF. Tribunal Pleno, ARE 690838 RG / MG, Rel. Dias Toffoli, J. 
25/10/2012, DJE 13/11/2012) (grifou-se). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

 


