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RESUMO 

 

Esse trabalho acadêmico tem por objetivo investigar a possibilidade e a constitucionalidade 
do acesso à justiça através da prestação da assistência jurídica integral e gratuita pelos 
municípios brasileiros, em especial, ao atendimento ao necessitado. Investiga-se os aspectos 
históricos do federalismo, no contexto mundial, enfatizando as contribuições deixadas pelo 
federalismo norte-americano. No contexto brasileiro, ressaltando a importância dos 
municípios como entes federativos e suas características marcantes, sem deixar de abordar 
aspectos do federalismo regional. Envereda-se pela análise dos municípios brasileiros, 
contextualizando sua natureza jurídica, sua autonomia e suas competências constitucionais. 
Ressalta-se as relevantes transformações dos municípios brasileiros nos últimos vinte anos da 
vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em especial as várias 
emendas constitucionais que repercutiram na autonomia municipal e nos seus aspectos 
orçamentários, fiscais e de competências, trazendo significativas alterações aos municípios 
brasileiros. Faz-se uma abordagem sobre o conceito de justiça e aprofundando-se os estudos 
no direito fundamental do acesso à justiça. Neste diapasão, faz-se um estudo sobre a 
assistência jurídica prestada no Brasil, destacando-se as competências das Defensorias 
Públicas dos Estados e da União, bem como a prestação de tal serviço público por Municípios 
brasileiros e sua relevância para aos cidadãos necessitados. Neste ponto, aprofunda-se a 
relevância do tema dessa dissertação auferindo-se as implicações da atuação municipal na 
prestação da assistência jurídica prestada ao necessitado, bem como a atividade do Procurador 
Municipal ou assessor jurídico na realização de tal mister e suas implicações jurídicas e 
processuais, especialmente quanto à constitucionalidade ou não da realização de tal serviço 
público, confrontando os artigos constitucional que tenham correlação com o assunto. Neste 
ponto da dissertação, questionam-se alguns aspectos importantes desta atividade, tais como as 
influências políticas e o clientelismo, muito comum no dia-a-dia dos procuradores e 
assessores jurídicos municipais, concursados ou ocupando cargos comissionados dentro da 
estrutura administrativa municipal em vários Municípios espalhados pelo Brasil. Por fim, 
realiza-se a conclusão quanto à constitucionalidade ou não do serviço que vem sendo 
realizado, apresentando-se propostas e recomendações que possam aprimorar a assistência 
jurídica municipal. 
 
Palavras-chave: Federalismo. Município brasileiro. Acesso à justiça. 



 

ABSTRACT 

 

This scholarly work aims to investigate the feasibility and constitutionality of access to justice 
through the provision of full and free legal assistance by the Brazilian municipalities. 
Investigates the historical aspects of federalism in a global context, emphasizing the 
contributions left by American federalism. In the Brazilian context, emphasizing the 
importance of municipalities as federal entities and their outstanding characteristics, while 
addressing regional issues of federalism. Leanings to the more detailed analysis of the 
Brazilian municipalities, contextualizing its legal status, its independence and its 
constitutional powers. It is emphasized in the same way, the relevant transformations of 
Brazilian municipalities over the last twenty years of this Constitution of the Federative 
Republic of Brazil in 1988, especially the various constitutional amendments that affected the 
local autonomy and budgetary aspects, fiscal and skills, bringing significant changes to the 
municipalities. It is an approach to the concept of justice and deepening the studies on the 
fundamental right of access to justice in its various connotations. In this vein, it is a study on 
the legal advice provided in Brazil, especially the powers of the Public Defender of the States 
and Union, as well as the provision of such public service by Brazilian municipalities and its 
relevance to citizens in need. At this point, it deepens the relevance of the theme of this 
dissertation earning the implications of municipal performance in the provision of legal 
assistance provided to the needy, and the activity of the Municipal Attorney or legal counsel 
in conducting such a task and its implications for legal and procedural especially on the 
constitutionality or otherwise of the conduct of such public service, confronting the 
constitutional articles that are correlated with the subject. Within this context, evaluates the 
municipal legal assistance under the test of constitutionality, in particular the assistance given 
by the Executive, through the Municipal Attorney or specialized secretariats and that provided 
by the Legislature, although it only has the typical functions of legislating and control the 
municipal accounts, comes in a few municipalities in Brazil deploying sectors with the 
performance of legal services to the needy. At this point the thesis, one wonders if some 
important aspects of this activity such as political influence and patronage, very common in 
day-to-day municipal prosecutors and legal advisers, public employees or occupying 
commissioned positions within the municipal administrative structure in several 
municipalities throughout Brazil. Finally, there will be a conclusion as to the constitutionality 
of the service being done by presenting proposals and recommendations that may improve the 
municipal legal aid, allowing a constitutional backing to this important service is being 
provided in capital cities and municipalities throughout the length of Brazil. 
 
Key words: Federalism. Brazilian municipalities. Access to justice. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, ainda são poucos os trabalhos acadêmicos que se preocupam em estudar a 

atuação do Estado e dos Municípios no que concerne à prestação dos serviços públicos de 

defesa e orientação jurídica, no contexto mais amplo das políticas públicas. 

Vale salientar que a assistência jurídica engloba o serviço gratuito de representação, 

em Juízo, da parte que requer e tem deferida a citada assistência. Enquanto que a assistência 

jurídica integral e gratuita, foco deste trabalho, possui termos mais amplos, utilizados pela 

atual Constituição, especialmente no seu art. 5º, inciso LXXIV, envolvendo não somente a 

assistência judiciária, mas também a consultoria e a orientação jurídica aos mais necessitados. 

Deste modo, a política pública de assistência jurídica integral e gratuita é direcionada a um 

grupo de pessoas que não pode custear, por motivos econômicos os serviços jurisdicionais do 

Estado. 

Neste contexto, a Constituição Brasileira de 1988, ao tratar dos direitos fundamentais, 

estabelece que todos têm o direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como o acesso à 

Justiça, sendo o Estado obrigado a prestar assistência jurídica integral e gratuita aos 

necessitados. 

Este serviço deve ser prestado pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, 

através da Defensoria Pública – instituição responsável para prestar orientação jurídica e 

defesa em todos os graus aos necessitados. 

A partir desse preceito inicial, tem-se que o objeto de investigação do presente 

trabalho é saber se tais competências excluem os municípios de prestar a assistência jurídica 

gratuita aos necessitados e se os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, bem 

como ao acesso à justiça, podem ser prestados pelos Municípios aos desamparados em face do 

interesse local. 
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Diante desse início do século XXI, o desafio é solucionar a conjuntura problemática 

que este tema motiva, principalmente quando está ligado a um dos direitos fundamentais que 

é o Acesso à Justiça pelos necessitados nas esferas civil, penal e trabalhista. A democracia só 

se concretiza através da participação efetiva do cidadão, sendo alcançada apenas através do 

acesso à justiça de forma mais indiscriminada possível. 

Porém, já há muito tempo que os necessitados de Justiça demonstram seu 

descontentamento com a atividade jurisdicional, ficando caracterizada pela morosidade na 

distribuição da prestação jurisdicional, devido à inadequação na organização judiciária, 

notadamente a deficiência dos serviços de assistência judiciária, insuficiência de oralidade e a 

necessidade de que sejam realizadas as reformas nos meios processuais. 

Por esses motivos fica constatada a necessidade da verificação do Direito pelo vértice 

da acessibilidade dos cidadãos ao Poder Judiciário entre estes os necessitados por serem 

hipossuficientes financeiramente e, também, por não terem como superar os obstáculos 

existentes, demonstrando uma desigualdade sócio-financeira que reflete na desigualdade 

processual. 

Por conseguinte, o acesso à justiça pode ser encarado como o requisito fundamental - 

o mais básico dos direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que 

pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos. A explicação que se faz 

necessária nesse caso é que quando um cidadão tem seu acesso à justiça de modo pleno, 

significando que aquele não só adentrou nas edificações do Tribunal de Justiça, mas teve o 

seu acesso de forma digna, satisfeito, sem deixar lacunas, acontece de ter seus direitos 

fundamentais devidamente garantidos, o que possibilita a busca de uma prestação 

jurisdicional que lhe ser digna e justa.  

Portanto, o acesso à justiça consta na Carta Magna do Brasil de 1988 no artigo 5º, 

inciso LXXIV. E pela data de criação da Constituição pátria, vê-se que essa previsão foi 
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declarada há mais de vinte anos e muitos entes federativos não se amoldaram para estarem 

prontos a prestarem a necessária assistência jurídica tão imprescindível no caso dos cidadãos 

carentes. 

Porquanto, deduz-se que o acesso à justiça é para todos, inclusive para os que estão, 

eventualmente, desprovidos de recursos financeiros, sendo isto o que prediz a Constituição 

Brasileira de 1988. Ressalta-se, ainda, neste espaço a posição da atual Constituição Brasileira 

diante do princípio da Dignidade Humana, às vezes tão propagado e ao mesmo tempo 

esquecido nos quatro pontos do país, e que é necessário não ficar esquecido e que seja 

aplicado a todos os cidadãos, principalmente quando este está desprovido de recursos 

financeiros e que esta situação seja comprovada ao procurar o acesso à justiça. 

O que fica ressaltado com a dignidade da pessoa humana é a constituição da barreira 

ao não afastamento do Estado e dos Municípios em socorrer cidadão desprovido de recursos 

financeiros para contratar um advogado particular e com sede de Justiça. Destarte, alguns 

Municípios, como Porto Alegre, São Paulo e Natal – através das Câmaras Municipais ou da 

Procuradoria-Geral do Município, já mantêm um serviço de assistência jurídica gratuita aos 

necessitados. Este serviço é criado por lei municipal, mas aos Municípios não é imposto o 

dever de criar Defensorias Públicas, como se depreende, inclusive, do Art. 1º da Lei nº 

1.060/50, mas de cooperar com os Estados e com a União na prestação de tal relevante 

serviço público a ser prestado. 

Entretanto, a Constituição Federal de 1988 não veda a criação desse serviço público de 

interesse local pelos Municípios, ainda que com moldes diversos dos expostos na legislação 

federal (Art. 134, CF/88 e Lei Complementar nº 80/94), para promover a integração social dos 

desfavorecidos (Art. 30, V, c/c Art. 23, X, ambos da CF/88), já que a falta de conhecimento 

dos próprios direitos e a impossibilidade de exercê-los são fatores de marginalização, tal 

como se verá no decorrer do presente trabalho acadêmico. 
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Logo, se não se pode obrigar os Municípios a criar o serviço de assistência jurídica 

gratuita aos necessitados, justificando-se o presente estudo para auferir a possibilidade ou não 

daqueles possuírem órgãos públicos ou entidades municipais com tal incumbência, 

complementando o trabalho efetivado pelas Defensorias Públicas do Estado e da União. Deste 

modo, os cidadãos que realmente sejam carentes de recursos financeiros que busquem e não 

fiquem sem essa assistência jurídica prestada pela União, pelos Estados e – porque não – 

pelos Municípios. 

Finalmente, o intuito deste trabalho, é o de que do acesso à justiça aos necessitados, 

sejam aplicado e respeitado da maneira mais extensa e que tenha estendido o seu alcance a 

todos os cidadãos, especialmente os mais necessitados, a fim de chegar até a justiça, sem 

medo ou temor de qualquer natureza, pois, esse direito é de grande amplidão e deve ser 

utilizado pelos que não possuam as armas necessárias, que é o advogado, por não ter como 

pagá-lo, pois se soubessem dos seus direitos, não tremeriam em chegar até ela e fazer o uso do 

acesso à justiça. 

Em sendo assim, para uma melhor compreensão do tema – Município brasileiro e 

acesso à justiça: a assistência jurídica municipal prestada aos necessitados – far-se-á 

necessário o estudo do federalismo no seu contexto mundial e brasileiro e dos municípios nas 

constituições brasileiras, destacando-se os relevantes avanços trazidos pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

Abordar-se-á sobre o conceito de justiça e o acesso à justiça, bem como a assistência 

jurídica gratuita prestada no Brasil ao longo dos textos constitucionais, ressaltando os 

acentuados serviços prestados pela Defensoria Pública e adentrando-se na problemática do 

papel dos Municípios no acesso à justiça, de modo especial na realização da assistência 

jurídica aos carentes. 
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Neste ponto, desenvolver-se-á um capítulo específico tratando sobre as implicações 

da autuação municipal na assistência judiciária gratuita e outro no qual será comentado tal 

atividade sob o crivo da constitucionalidade. 

Por derradeiro, realizar-se-á um capítulo conclusivo, no qual se reportará as 

abordagens de cada item desenvolvido e serão apresentadas conclusões finais e recomendados 

para alterações constitucionais e melhores da atuação municipal como ente federativo, 

implicando num novo modelo de Estado Federal brasileiro, com ênfase também voltada para 

os Municípios, por estarem mais próximos dos interesses locais. 
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2 HISTÓRIA DO FEDERALISMO 

 

2.1 FEDERALISMO NO CONTEXTO MUNDIAL E BRASILEIRO 

 

2.1.1 Federalismo no contexto mundial 

 

2.1.1.1 Federalismo norte-americano 

 

O estudo do Estado Federal ou federalismo no contexto mundial deve-se levar em 

conta o federalismo norte-americano, pois foi essa nação a pioneira na implantação desta 

forma de organização do Estado, lançando as bases que consolidaram este sistema. 

A primeira experiência prática de federalismo nasceu na América do Norte, após a 

revolução que tornou as treze colônias independentes da Inglaterra, em 1776. Estas colônias, 

já como Estados independentes e soberanos, reunidas em 1781, formaram uma Confederação, 

cujos objetivos principais eram assegurar a independência política e a sobrevivência 

econômica das antigas colônias, evitando o enfraquecimento diante das forças contra-

revolucionárias inglesas.1 

Em 1787, foi realizada uma convenção em Filadélfia para rediscutir os artigos da 

Confederação. Esse contexto, historicamente está registrado como o início da disputa entre 

federalistas e antifederalistas. Os primeiros defendiam a transformação da Confederação em 

Federação, na qual os Estados estariam submetidos a uma Constituição. Os últimos lutavam 

pela revisão apenas dos artigos da Confederação constantes do tratado que a criou. Venceram 

as ideias dos federalistas, tendo sido, na mesma ocasião, criada a Constituição dos Estados 

Unidos da América. Essa vitória foi decisiva para o desenvolvimento de um país que até hoje 

                                                           
1 BAGGIO, Roberta Camineiro.  Federalismo no contexto da nova ordem global. Curitiba: Juruá, 2006.  p. 22. 
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possui profundas raízes liberais, pautada na livre empresa e na livre iniciativa. Este sistema 

federal criado nos Estados Unidos da América foi um fato novo, sem precedentes na história 

mundial.2 

Destaca-se que, após a promulgação da Constituição norte-americana, foi-se 

delineando o que se chamou de federalismo dual, por estabelecer duas esferas de poder 

autônomas no mesmo plano territorial: Estados-membros e a União. Porém, esses dois 

campos de poder convivem em clima permanente de rivalidade e competição, mas o balizador 

dessa convivência foi a distribuição das competências, pois a esfera federal teve seus poderes 

e competências enumeradas pela Constituição norte-americana, tendo os Estados-membros 

ficado com as competências residuais. 

Conforme entendimento de Tocqueville3, o federalismo nos Estados Unidos teria 

sido apenas uma modificação da República, um resumo dos princípios políticos difundidos na 

sociedade. O governo dos Estados era regra maior; o governo federal era exceção. 

Mesmo assim, esses ideais do federalismo norte-americano fundaram as bases 

teóricas e filosóficas da Europa do século XVIII, que se consolidaram com a Revolução 

Francesa, objetivando combater o Estado absolutista, caracterizado pela ação de ingerência do 

príncipe – que era o próprio Estado – na vida privada dos cidadãos. 

Contudo, é importante destacar alguns pontos de diferenciação entre o processo de 

implantação das ideias liberais na Europa e na América do Norte. 

O primeiro ponto de diferenciação se refere ao fato de que o surgimento da 

Federação nos Estados Unidos não teve um Estado absolutista que o antecedesse. Assim, a 

liberdade do povo norte-americano era a liberdade em relação à coroa britânica. 

                                                           
2 BAGGIO, Roberta Camineiro. Federalismo no contexto da nova ordem global. Curitiba: Juruá, 2006, p. 23. 
3 TOCQUEVILLE, Alexis. A democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 
1998.  p. 525. 
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Diferentemente da Europa, na América do Norte não havia práticas absolutistas enraizadas e 

os autoritarismos do Estado absolutista foram conhecidos a distância.4 

Outra discrepância está na separação dos poderes, que no modelo europeu sempre 

contribuiu para o enfraquecimento do Poder Judiciário, enquanto que nos Estados Unidos da 

América, o Judiciário, através das Cortes de Justiça, desempenhou e ainda desempenha 

importante papel, considerando que as Cortes Supremas norte-americanas tomam a decisão 

final acerca das divergências interpretativas da Constituição. 

Vale observar que o Poder Judiciário norte-americano possui extrema relevância nas 

mudanças do federalismo, pois tais são acompanhadas e analisadas pelas decisões da Corte 

Suprema. 

Por conseguinte, a nação norte-americana nasce de uma Constituição que consagra 

um sistema federalista como forma de convivência de vários centros de poder, enquanto que 

na Europa, o federalismo surge como alternativa ao Estado absolutista existente, com a 

implementação dos ideais liberais. 

Todavia, após a Primeira Guerra Mundial, vê-se o panorama mundial sofrer 

profundas modificações, obrigando a sociedade internacional a adequar-se a essas novas e 

sucessivas ordens, ocorridas em países, tempos e formas particulares. Entretanto, a gênese 

dessa crise do federalismo é a política econômica liberal que forçou uma maior intervenção 

por parte do poder público nas relações socioeconômicas, dando origem ao chamado Estado 

Social, que nos EUA, foi conhecido como Walfare State. 

Se no Estado Liberal de Direito havia uma mínima interferência estatal nos assuntos 

privados, no Walfare State, ou Estado Social, houve um maior intervencionismo estatal nas 

relações sociais. Essa necessidade de maior ingerência do Estado ocorreu em virtude das 

relações de mercado não terem sido capaz de garantir a livre concorrência, surgindo 

                                                           
4 BAGGIO, Roberta Camineiro. Federalismo no contexto da nova ordem global. Curitiba: Juruá, 2006¸ p. 29. 
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monopólios, obrigando o Estado a realizar práticas intervencionistas na economia em nome da 

liberdade de organização e desenvolvimento do capital.5 

Na verdade nos Estados Unidos da América, o Walfare State está relacionado com a 

decadência do chamado federalismo dual e com o início da hegemonia do poder federal diante 

dos Estados-membros. 

Com as delimitações do federalismo norte-americano, passa-se a análise do 

federalismo na atual conjuntura mundial, destacando-se os reflexos na União Européia e no 

Mercosul. 

 

2.1.1.2 Federalismo na atualidade e seus reflexos na União Européia e no Mercosul 

 

O federalismo no contexto mundial vem passando por constantes transformações. 

Como afirma Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

 
parece nítida, neste alvorecer do século XXI, a tendência para a integração dos 
Estados existentes – pelo menos de boa parte deles – em unidades políticas novas. 
Assim, no processo de construção de novos Estados balcânicos, a Comunidade 
Européia impôs a adoção de alguns princípios, como o da democracia pluralista, 
afora o do respeito aos direitos humanos fundamentais.6 
 
 

Enfatiza Ferreira Filho, ainda, que a segunda metade do século passado, entretanto, 

deu origem ao que parece ser um modelo novo – nem confederação, nem Estado Federal – de 

associação de Estados independentes, reportando-se à Comunidade Européia que é formada 

por meio de tratado, por Estados independentes que jamais abriram mão de sua soberania.7 

                                                           
5 BAGGIO, Roberta Camineiro. Federalismo no contexto da nova ordem global. Curitiba: Juruá, 2006, p. 40. 
6 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. 2.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 22. 
7 Ibid., p. 25. 
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Segundo as lições de J. J. Gomes Canotilho8, tem-se que a União Européia passou 

por várias fases até a sua formação atual. A primeira fase refere-se à estruturação da 

integração econômica com a realização dos Tratados de Paris e de Roma, datados de 1968. O 

Tratado de Roma dava respaldo a relevantes liberdades econômicas, tais como: não 

discriminação em razão da nacionalidade; igualdade de remuneração entre homens e 

mulheres; direito de livre circulação e de acesso ao exercício de uma atividade econômica no 

território de um Estado-membro diferente do estado da nacionalidade. 

Na segunda fase dessa evolução da União Européia, destaca-se o Tratado de 

Maastricht, também chamado de Tratado da União Européia, datado de 06 de fevereiro de 

1992, tendo trazido reflexos nos direitos fundamentais, promovendo a democracia e as 

liberdades fundamentais. Tal Tratado reforçou o compromisso da Europa comunitária com os 

direitos fundamentais aos consagrar uma norma expressa vinculativa da União Européia. 

A terceira fase é marcada pela realização do Tratado de Amsterdã instituindo o 

estatuto da cidadania da União Européia, avançando na cidadania política e corretivos 

direitos, tais como o direito de votar e de ser eleito nas eleições municipais do Estado-

membro da residência e de eleger e ser eleito nas eleições para o Parlamento Europeu, além 

do direito de proteção diplomática e consular. 

Por fim, a quarta fase, ainda em curso, da evolução da União Européia é dominada 

pela idéia da elaboração de uma carta de direitos fundamentais da União Européia, visando 

uma consolidação do estatuto da cidadania européia. 

Bem menos avançada é a institucionalização do Mercosul, pois não apresenta até 

agora os traços de uma comunidade e não passa de um mercado comum, pois não possui 

órgão com poder direto sobre o povo de seus entes integrantes, sem cidadania comum e sem 

                                                           
8 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7.ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
p.523-524. 
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tribunal de conflitos institucionalizado, conforme afirma Ferreira Filho. Portanto, caso o 

Mercosul torne-se uma comunidade de Estados, a exemplo da Comunidade Européia, 

imperativas se tornam algumas importantes mudanças, tais como: a) uma harmonização entre 

os princípios fundamentais do direito comunitário e as regras da Constituição brasileira; b) a 

admissão de que o direito comunitário, estabelecido pelas instâncias governamentais 

prevalece sobre o direito comum brasileiro; c) os conflitos têm torno do direito comunitário, 

sua interpretação, ou alcance, sejam decididos pelo tribunal comunitário, sem a possibilidade 

de recurso para o Supremo Tribunal Federal; d) necessidade de alterações na divisão de 

competências para deliminar o campo normativo da comunidade; e) a unificação ou 

harmonização do elenco de direitos fundamentais a serem respeitados pelas diferentes esferas 

de poder, com a condição de que os litígios a esse respeito sejam submetidos à Corte 

comunitária.9 

Sobre o Mercosul, mencionou Paulo Bonavides que “depois do Mercosul – propulsor 

veloz do desequilíbrio inter-regional – é dramática a necessidade de uma regionalização do 

sistema”.10 Com isso o escritor quis enfatizar os ideais do seu Federalismo das Regiões, ponto 

que será destacado em item abaixo. 

Diante de tais breves considerações, vê-se que o federalismo no século XXI caminha 

para um novo modelo de Estado, no qual vários Estados Federais, sem abicar das suas 

respectivas soberanias, formam blocos de Estados, sem constituírem uma Confederação, mas 

uma união de Estados com objetivos econômicos, políticos, culturais e sociais comuns. Em 

sendo assim, passa-se ao estudo do federalismo brasileiro e suas peculiaridades. 

 

                                                           
9 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. 2.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 27-28. 
10 BONAVIDES, Paulo. A constituição aberta: temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no 
federalismo das regiões. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 361. 
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2.1.2 Federalismo brasileiro 

 

O federalismo, no caso brasileiro, muito mais que cumprir o papel de manter a 

unidade na diversidade, permitiu a acomodação de interesses políticos e econômicos, em 

todos os momentos históricos. 

Basta verificar que, como afirma Manoel Gonçalves Ferreira Filho,  

 
foi um ato político do detentor revolucionário do poder o Decreto nº 1, de 15 de 
novembro de 1889, editado pelo Governo Provisório da República, que deu ao País a 
forma federativa. E foi esta primeira vez regulada pela Constituição de 24 de 
fevereiro de 1891. Nunca houve, portanto, salvo em linguagem figurada, mas 
imprópria e enganosa, um ‘pacto federativo.11 
 

 
Menciona Meigla Maria Araújo Merlin, o modelo brasileiro é chamado federalismo 

cooperativo, pois o conteúdo semântico do vocabulário federalismo já traz implícito a ideia de 

cooperação. 12 

Pela análise do contexto histórico brasileiro, percebe-se que o processo de adoção do 

sistema federativo foi bastante diferenciado do que ocorreu nos Estados Unidos da América, 

haja vista que aqui o território já se constituía como uma nação e os Estados não se uniram em 

prol da formação de uma União. Na verdade o poder centralizado foi repartido entre as 

diversas Províncias. Porém, é inegável a influência do pensamento liberal, consolidado nos 

Estados Unidos da América para a fundação do Estado Republicano e Federativo no Brasil. 

Pelo próprio processo de independência no Brasil, nota-se a diferença com os 

Estados Unidos da América, pois lá o federalismo nasceu quase como uma consequência de 

um processo anterior de revolução, enquanto que no Brasil, a ausência de uma revolução 

tornou a implementação dos princípios liberais incompleta. 

                                                           
11 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. 2.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 174. 
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Avançando-se na história brasileira, vê-se que a proclamação da República foi 

deliberadamente um golpe militar, autoritário e excludente à participação popular. No entanto, 

um dos grandes ideólogos da República foi Rui Barbosa, jurista que desempenhou um 

importante papel na construção da Federação Brasileira e na elaboração da primeira 

Constituição Republicana do Brasil, tendo sido inspirado pelas tendências liberais dos Estados 

Unidos da América. 

Mas, na atualidade, o sistema federativo brasileiro apresenta consagradas tendências 

inovadoras para este sistema, que vão muito além de sua estrutura clássica, como a autonomia 

dada aos Municípios, sendo esta uma peculiaridade do sistema brasileiro, já que não há na 

história do federalismo mundial registros anteriores de tal natureza e que pode significar um 

grande avanço à reconstrução da democracia brasileira. 

De acordo com o entendimento de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ao comentar 

sobre a inclusão dos Municípios como ente federativo, menciona que: “posta nos seus devidos 

termos, essa inclusão parece corresponder à idéia de que o direito brasileiro, pelo menos 

desde 1934, consagra um federalismo de segundo grau. Ou seja, um federalismo composto de 

Estados federais, como ocorria com a URSS”.13  

Tendo como fonte o livro Aspectos do Direito Constitucional Contemporâneo, do 

mesmo autor supra citado14, tem-se que a Constituição de 1934 foi a primeira que, embora de 

modo incipiente, tomou consciência da assimetria de condições dos Estados brasileiros, não 

levando a quebrar a simetria de seu estatuto constitucional, mas para propiciar uma política de 

redução das desigualdades, sociais e regionais, escolheu o caminho da centralização. Já a 

Constituição de 1946 restabeleceu, de direito e de fato, o federalismo cooperativo no Brasil, 

                                                                                                                                                                                     
12 MERLIN, Meigla Maria Araújo. O município e o federalismo: a participação na construção da democracia.  
Belo Horizonte: Mandamentos, 2004.  p. 214. 
13 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. 2.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 158. 
14 Ibid., p. 176-179 
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dando autonomia aos Estados e impôs a autonomia dos Municípios, entretanto acentuando o 

primado da União, alargando as suas competências e adotando um sistema tributário 

preocupado essencialmente com os cofres federais. 

Uma matéria de extrema importância para a federação é a repartição das 

competências que delineia o modelo de federalismo adotado, pois define o grau de 

descentralização, de direitos e de deveres de cada esfera da federação. Essa divisão de 

competências demonstra toda a fragilidade da Federação Brasileira, já que não consegue 

superar a tradição de concentrar as competências na esfera da União. Isso fica claro 

principalmente nas competências legislativas repartidas nos arts. 21 a 25 e 30 da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, desembocando um processo contraditório, que 

pode ameaçar a concentração da grande inovação de nosso sistema constitucional: a elevação 

dos Municípios à categoria de ente federativo, com autonomia tão quanto os Estados-

membros e a União. Tais artigos da Constituição brasileira demonstram de forma bastante 

acentuada a ideia de cooperação e de integração dos interesses dos entes federativos. 

Comentando sobre essa autonomia, Roberta Camineiro Baggio menciona que “a 

autonomia constitucional dada aos Municípios, por exemplo, não foi algo que nasceu da noite 

para o dia, é fruto de uma construção com raízes no Brasil Colônia”.15 

É bem verdade que existe uma tradição muito forte no sistema federativo brasileiro 

da dominação local. Assim, é muito natural que a autonomia municipal recebida pela 

Constituição Federal de 1998, veio apenas para reforçar esse domínio da estruturas locais de 

poder. 

Além disso, a ameaça constante de rompimento do pacto federativo, por meio de 

uma concentração maior de poder vem confirmar que a realidade brasileira tem demonstrado 

um ascendente desvirtuamento do sentido de federalismo entre nós. 

                                                           
15 BAGGIO, Roberta Camineiro. Federalismo no contexto da nova ordem global. Curitiba: Juruá, 2006, p. 112. 
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Sabe-se que no modelo de federalismo clássico é de dois níveis, tal como o norte-

americano, formado pela União e pelos Estados, configurando o modelo centrípeto, no qual o 

grau de descentralização é grande. 

Já o federalismo brasileiro, diferentemente do norte-americano, é o modelo 

centrífugo e absolutamente inovador, no sentido de que é estabelecido em três níveis, quais 

sejam, a União, os Estados e os Municípios, além de conferir autonomia ao Distrito Federal, 

no qual se localiza a capital federal. 

Conclui-se, portanto, que no caso específico do Brasil, vive-se num sistema 

federativo apenas formal e descentralizado, nunca tendo surgido de um pacto de equilíbrio 

entre os entes federados, embora, como já frisado, tenha estimulado a preponderância do 

poder local, porque pela diversidade dos nossos laços culturais e a diferenciação regional 

brasileira é no âmbito do Município que podem ser observadas as ações participativas dos 

munícipes. Acrescenta-se, ainda, que a Federação é necessária para a governabilidade de um 

país com as características físicas e sociais do Brasil, porque um acréscimo de centralização 

sufocaria o País e, certamente, ameaçaria a democracia. 

Dentro do tema do federalismo brasileiro, observa-se a importância de traçar 

comentários sobre o Federalismo regional pregado pelo Professor Paulo Bonavides, que será 

tratado na seqüência. 

 

2.1.2.1 O Federalismo regional segundo Paulo Bonavides 

 

Um dos estudos pioneiros na abordagem do federalismo regional tem a autoria do 

Professor Paulo Bonavides. Contudo, na condição de Assessor Parlamentar Constituinte, o 

Professor Paulo Lopo Saraiva elaborou uma emenda que foi apresentada pelo Senador 
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Lavoisier Maia (PDT/RN), no Plenário, sob o nº 107183-6, na qual foi justificada a 

necessidade da implantação do Federalismo das Regiões.16 

A grande preocupação do Professor Paulo Bonavides ao expor o Federalismo das 

Regiões na sua obra A constituição aberta foi com a regionalização política do Brasil, tendo 

mencionado que “faz-se mister introduzir, quanto antes, profunda reforma no sistema 

republicano federativo, ou seja, acabar com a falsa Federação, que ora existe, preservando, 

porém, nas instituições o substantivo, e suprimindo o adjetivo por via de uma reforma 

institucional profunda”.17 

Segundo o mencionado autor,  

deve-se acabar, sim, com a composição formalmente dualista do sistema, a 
dualidade União-Estado-Membro, por estorvar-lhe os mecanismos funcionais 
debaixo do constante açoite de uma realidade nacional perante a qual o modelo, já 
exaurido, se curva impotente, contraditório, ultrapassado.18 
 
 

Nos trabalhos constituintes chegou-se perto de uma solução definitiva para o 

problema regional, haja vista que houve a constitucionalização administrativa das Regiões, 

mas existiu um recuo diante do que seria o passo formal definitivo, ou seja, a outorga 

constitucional das autonomias regionais.19 

Aponta ainda o mesmo jurista que a federação constituída no Brasil é falsa, devendo-

se buscar outro modelo federativo, pois o que aí se concretizou configura uma contradição 

profunda com as velhas aspirações descentralizadoras, propagadas pelo sentimento nacional, e 

que estão na alma do nosso povo.20 

 

                                                           
16 SARAIVA, Paulo Lopo.  Manual de direito constitucional: (A Constituição deles não é a nossa). São Paulo: 
Acadêmica, 1995.  p. 74. 
17 BONAVIDES, Paulo. A constituição aberta: temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no 
federalismo das regiões. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 338. 
18 Ibid., p. 339. 
19 Ibid., p. 339. 
20 Ibid., p. 339. 
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Critica o renomado autor que o sistema federal em nosso País encontra unicamente 

seu corretivo na adoção do federalismo das Regiões, pois o regionalismo “é, hoje, o mais 

forte, o mais genuíno, o mais legítimo, o mais humano dos traços que fazem a identidade 

geocultural das sociedades inclinadas a estabelecer, sob a égide da paz da justiça, a norma 

definitiva de sua existência livre e civilizada”.21 

Portanto, entende-se que a Região é peça básica de nosso sistema federativo. 

Entidade constitucional, administrativamente faz parte já da Constituição, posto que pelo 

prisma político e normativo, ainda não faça parte da Federação em termos formais. Mas para 

alcançar materialmente esta última dimensão, abrem-se duas artérias; a via judicial, isto é, a 

dos tribunais, interpretando a Constituição, e a via legislativa constituinte, a do Congresso, 

legislando dentro da própria Carta Magna, por meio de emenda, a criação das Regiões 

autônomas.22 

Neste sentido, o governo regional seria a única saída, de futuro, para o desenlace 

eventual da presente estrutura federativa do Brasil em plena crise, pois com a dicotomia 

federalista, formalmente em vigor, mas a pique de extinguir-se, o federalismo 

tetradimensional que se adotasse (União, Estado, Município e Região) seria ainda uma 

federalismo de transição, reservando-se à Região o papel de verdadeiro instrumento 

renovador e estimulante de reacomodação política e econômica do sistema, em termos mais 

realistas.23 

Assim, a verdade federativa no Brasil como possibilidade de renovação está hoje 

posta toda em âmbito regional, sendo as Regiões, do ponto de vista tributário, financeiro, 

político e econômico, uma palpável realidade do período que atravessamos. Por se achar o seu 

processo de autonomia numa fase ainda postulante, de mera iniciação, é de todo o ponto 

                                                           
21 BONAVIDES, Paulo. A constituição aberta: temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no 
federalismo das regiões. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 339. 
22 Ibid., p. 345. 
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desejável que essa autonomia seja estipulada e depois consolidada, de modo que a Região não 

fique sendo tão-somente repartição econômica e administrativa, a saber, circunscrição 

meramente descentralizada de um Estado onde o poder central possui monopólio tanto de 

ação como de decisão sobre as esferas regionais.24 

 
Diante desse cenário, infere o douto mestre acima citado que  

na Região estão potencializadas esplêndidas esperanças fáticas de uma renovação 
federativa [...] o federalismo das Regiões, única fórmula, a nosso ver, de evitar, de 
futuro, a alternativa escura do Estado Unitário, ou seja, o pesadelo de um 
monstruoso Leviatã continental, que se ergueria entre o Atlântico e a Cordilheira dos 
Andes.25 
 
 

Enfim, como visto, o autor já mencionado recomenda que se faça com as Regiões o 

que já se intenta fazer como os pólos urbanos, que são as chamadas áreas metropolitanas: 

institucionalizá-las assim jurídica como politicamente, pois como expõe “o federalismo 

contemporâneo no Brasil é cada vez menos um problema de Estados e cada vez um problema 

de Regiões”.26 E acrescenta que “a questão regional é parte da equação federativa, de tal sorte 

que enquanto ela não for resolvida não haverá continuidade, equilíbrio e estabilidade na esfera 

das relações de governo dos entes autônomos, componentes de grande união política 

estabelecida em 1889”.27 

Outrossim, no livro Curso de Direito Constitucional, o escritor justifica que  

uma das mudanças de base, aconselháveis pela experiência e reflexão histórica 
extraída dos desvios funcionais do sistema, entende com a introdução de um 
federalismo de inspiração também regional, marcado pela presença e participação 
ativa de entes regionais no quadro geral das competências autônomas com feição 
política.28 
 
 

E continua o autor explicando que  

                                                                                                                                                                                     
23 Ibid., p. 384. 
24 BONAVIDES, Paulo. A constituição aberta: temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no 
federalismo das regiões. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 414. 
25

Ibid., p. 389. 
26 Ibid., p. 416.  
27 Ibid., p. 513. 
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uma estreita porta nessa direção se abriu, por obra da Constituinte de 1988, ao 
promulgar uma Constituição onde as Regiões já aparecem formalmente 
reconhecidas em termos administrativos pelo texto constitucional, que sobre elas 
dispõe de maneira ainda tímida e relutante em face da importância política, 
faticamente assumida, desde muito, em nossa comunhão federativa.29 
 
 

Assim, este quadro propiciará uma ampliação considerável do papel das Regiões na 

moldura econômica do País, por impulso administrativo, com eventuais repercussões 

políticas, tendentes, sem dúvidas, a alargar-se em consonância com a grande realidade que 

eles já significam na vida da nação. O caminho, para o autor da idéia do federalismo regional, 

portanto, se descortina para o emergir de uma nova e futura instância federativa – a das 

Regiões, sendo um sopro renovador na comunhão dos seres autônomos que compõem a 

organização político-administrativa propriamente dita do Estado Brasileiro.30 

Destaca o renomado jurisconsulto em comento que “Se foi possível transformar o 

município numa peça do sistema federativo, com o fez a Constituição de 1988, é de esperar 

que, de futuro, a reforma do sistema institucional brasileiro contemple também as Regiões, 

dando-lhes, quanto antes, a dimensão federativa adequada”.31 

Ressalta o eminente jurista Paulo Bonavides que  

é, porventura, mais dificultoso levar a cabo – ou seja, concretizar – num País 
federativo a descentralização regional, em grau político superior, do que num País 
unitário, onde a tradição, a teoria, os elementos históricos, inculcam, de ordinário, a 
centralização, e não a autonomia.32 
 
 

Por derradeiro, enfatiza o professor que “no federalismo das autonomias regionais, o 

que se propõe não é a eliminação das autonomias do Estado-membro e dos municípios, mas 

                                                                                                                                                                                     
28 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 19.ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 357. 
29

 Ibid., p. 357. 
30

Ibid., p. 358. 
31 Ibid., p. 359. 
32 Id.,2004, p. 525. 
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precisamente o contrário, a saber, o seu fortalecimento com a adição da autonomia 

regional”.33 

 

2.1.2.2 Municípios nas Constituições brasileiras de 1824 a 1969 

 

A Constituição de 1824 trouxe no seu bojo um capítulo tratando sobre a organização 

municipal – Título VII, Capítulo II, arts. 167 a 169, em reconhecimento às Câmaras, que 

apoiaram Dom Pedro I e legitimaram o texto constitucional. 

Em que pese tal compromisso, manteve-se o processo de redução de autonomia dos 

municípios em favor da nova fase de transição e ajustamento criada pela independência e 

autonomia nacional, resultando em gritante contraste com a organização anteriormente 

atingida no período colonial. 

Do império unitário, o Brasil passou com a República para uma federação 

largamente descentralizada. A República Federativa do Brasil surge em decorrência do 

esgotamento do regime monárquico no país, através de sua proclamação junto à Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro, através do Decreto 1º da República, de 15 de novembro de 

1889. 

Com a proclamação da República, os Estados-membros receberam vasta autonomia, 

possuindo ampla competência, excetuando-se as matérias que a União reservou para si na 

Constituição, sem, contudo, fornecerem-na aos municípios, apesar da Constituição de 1891 ter 

lhes outorgado autonomia local. 

A autonomia concedida aos municípios, segundo a Constituição de 1891, foi 

concernente ao seu peculiar interesse, na forma do Art. 68, entretanto não perduraram por 

                                                           
33 Id.,2006, p. 360. 
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muito tempo os arrojos municipalistas, pois com as reformas das Constituições estaduais, 

reduziu-se a autonomia municipal ao mínimo que não ofendesse as exigências constitucionais. 

Na Constituição Federal de 1934, observaram-se, em relação à questão municipal, as 

seguintes tendências: a) Foram garantidos o princípio da eletividade da administração dos 

Municípios, com exceções expressas no texto constitucional; b) Foram discriminados e 

definidos a decretação dos impostos e taxas municipais; c) Foi definida a organização dos 

serviços municipais e a prestação dos seus serviços; d) Foi assegurada a autonomia municipal 

para aplicar sua receita pública; e) Foi garantida a intervenção federal nos Estados que não 

mantivessem a autonomia municipal. 

Nesse diapasão, a Constituição de 1934 resguardou firmemente a autonomia 

administrativa, financeira e legislativa das municipalidades. Foi a primeira Carta brasileira a 

consignar no texto constitucional a autonomia municipal de forma mais detalhada, 

conferindo-lhe uma garantia institucional, que significava a garantia de proteção contra 

quaisquer atos que viessem a atentar contra essas considerações. 

Entretanto, a Constituição de 1934, ainda, possibilitava a escolha do Prefeito pelas 

Câmaras de Vereadores e previa a indicação dos Prefeitos das capitais e das entâncias 

hidrominerais. 

Porém, o avanço do municipalismo na Carta de 1934 foi subitamente modificado na 

Constituição de 1937, em face do golpe ditatorial ocorrido em 10 de novembro do mesmo 

ano, impondo um regime político misto entre o corporativismo e o socialismo. 

Nesse período, restou aos municípios menor autonomia do que a alcançada no 

Império, onde havia maior respeito às reivindicações locais, ao passo que sob a batuta do 

Estado Novo, os prefeitos nomeados governavam sem qualquer participação do órgão 

representante local. Dessa forma, a autonomia municipal foi expressamente extirpada do rol 

de princípios constitucionais. 
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A Constituição de 1946, inspirada na Constituição da Filadélfia e na Constituição de 

Weimar de 1919, trouxe aos Municípios competências definidas, através da repartição de 

poderes e da descentralização da administração, repartida entre os entes federados. 

Essa Carta de 1946 restabeleceu a autonomia dos Municípios, tendo estes sido 

valorizados através de sua auto-administração, sendo-lhes garantidas rendas públicas através 

de tributos exclusivos e transferências de receitas por parte da União e dos Estados, na forma 

dos Arts. 15 e seguintes. 

Nesse novo âmbito da autonomia municipal, tal Constituição definiu que os 

municípios não poderiam deixar de eleger seu prefeito e vereadores, passando a integrar o 

sistema eleitoral. 

Com a Constituição de 1946, houve uma redemocratização no Brasil e os Municípios 

retomaram a autonomia perdida na Constituição de 1937, vivenciando o plexo de autonomia 

administrativa, política, financeira e legislativa antes vivida sob a vigência da Constituição de 

1934. Contudo, mesmo sob a batuta da Carta de 1946, ainda havia resquício do modelo 

concentrador vigente, explícito na nomeação dos Prefeitos das capitais, das estâncias 

hidrominerais e das localidades estratégias para a segurança nacional. 

Contudo, a Constituição de 1967, com a Emenda Constitucional nº 1 de 1969, apesar 

de manterem a federação como forma de Estado, a autonomia municipal ficou mais restrita do 

que as Constituições anteriores. 

Destacou-se nessa época a redução da competência tributária municipal que passou a 

poder cobrar de forma direta apenas dois impostos diretos: IPTU e ISS. Tal atitude visava tão 

somente aumentar a capacidade arrecadadora do poder central, através da transferência de 

tributos para a União, restringindo a autonomia dos Municípios. 

Nesse período ditatorial, os Municípios amargaram um tempo de total dependência e 

grande pobreza no seu aspecto político e da autonomia, somente voltando a ter mais destaque 
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no cenário nacional com o advento da Constituição de 1988, que trouxe um novo marco 

regulatório para os Municípios brasileiros, como se verá a seguir. 
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 3 O FEDERALISMO E OS MUNICÍPIOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

O federalismo brasileiro, com o advento da Constituição Federal de 1988, de alguma 

forma, foi reestruturado, especialmente quando os municípios foram incluídos no pacto 

federativo, mesmo ressentindo-se de inúmeros problemas, entre os quais despontam, pela sua 

relevância, a total falta de institucionalização do interesse metropolitano e a debilidade 

socioeconômica da maioria dos municípios atualmente existentes. 

O município brasileiro, não obstante às influências do Direito Romano se amoldou às 

especialidades desta terra e da sua gente, com um desenvolvimento institucional que não 

encontra similar na atualidade, sendo uma expressão da natureza humana que nele habita. A 

Constituição de 1988 conseguiu resgatar o município do estado de inércia em que se 

encontrava, inserindo este no pacto federativo, em posição de igualdade jurídica com a União, 

os Estados e o Distrito Federal. Logo, o município passou a ser personagem autônomo do 

denominado pacto federativo. 

Em razão disso, é certo que a realidade do município sofreu grandes modificações, 

decorrentes de seu inédito papel no novo padrão de organização federativa que a Constituição 

Federal de 1988 implantou. Essas modificações configuraram-se, principalmente, nas 

mudanças ocorridas na distribuição dos recursos tributários e, também, no processo de 

descentralização das políticas públicas, que conferiu ao município novas responsabilidades 

político-administrativas.34 

 

 

 

                                                           
34 SANTOS, Angela Moulin S. Penalva. Município, descentralização e território. Rio de Janeiro: Forense, 2008.  
p. 71. 
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O município, erigido à condição de ente federativo, é a célula estatal mais próxima dos 

anseios e reivindicações da população, possuindo a árdua tarefa de executar políticas sociais 

básicas da maior relevância para o resgate da cidadania. Portanto, os Municípios brasileiros, 

na vigência da atual Constituição, se afirmam como entes federativos, porque assim quis o 

legislador constituinte originário, já que para completar o desenho da Federação brasileira, 

inclui-os entre os entes federativos na forma do arts. 1º e 18. 

Como ensina Manoel Gonçalves Ferreira Filho,  

é indubitavelmente clara a Constituição em vigor ao considerar o Município como 
ente estrutural da Federação brasileira. E isto se reflete adiante, nos arts. 29 e 31, 
onde se nota serem eles dotados de autonomia em termos análogos à dos Estados. 
Inclusive gozarem eles de auto-organização.35  

 
 

Para Gustavo Ferreira Santos, é complexa a posição do Município dentro da nossa 

Federação. Com a Constituição Federal de 1988 o Município atingiu um grau de importância 

impensável nos sistemas constitucionais anteriores. 36 

Saliente-se que tal posição não encontra idêntica na história constitucional brasileira, 

nem nos ordenamentos jurídicos de outros povos civilizados. Por isso, afirma-se que o 

estabelecimento dos Municípios como entes federativos instituiu um modelo de federalismo 

singular no contexto mundial. 

Para tanto, será na continuação deste trabalho estudada a sua natureza jurídica, 

autonomia e competências.  

 

 

 

 

                                                           
35 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. 2.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 183. 
 

36 SANTOS, Gustavo Ferreira. O município na federação. Jus Navigandi, Teresina, ano 3, n. 29, mar. 1999. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1555>. Acesso em: 13 dez. 2008. p.1. 
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3.1 NATUREZA JURÍDICA 

 

Segundo Penteado Filho, Municipium, em Roma, era a cidade indígena acolhida pela 

comunidade. 37 A figura do Município representou, desde o povoamento do Brasil, a única 

entidade política e social efetiva: foi com o Município que se fez a povoação, a ele a Coroa 

portuguesa concedeu plena autonomia local, aliás, nos moldes do próprio direito português: o 

rei governava com o “terceiro braço”, e este era constituído pelos Conselhos Municipais.38  

Na estrutura brasileira pode-se definir Município como sendo entidade federativa, com 

personalidade jurídica de direito público interno e autônomo39. O Município, portanto, é uma 

pessoa jurídica de direito público interno, conforme estabelece o Art. 41, inciso III, do Código 

Civil Brasileiro. 

Embora vozes contrárias afirmem que o Município não é ente federal, por faltar-lhe 

representatividade na elaboração da vontade geral e nacional, por meio de representantes com 

assento no Senado Federal, e por não ser passível de intervenção federal, a Constituição 

Federal assegura-lhe condição de ente federativo. 

Para os que adotam o entendimento de que os municípios não devem ser considerados 

entes federais, acham que estes seriam apenas divisões dos Estados, entes meramente 

administrativos, verdadeiras autarquias territoriais. Nesse sentido, Gilmar Ferreira Mendes 

assim menciona: 

Veja-se que é típico do Estado Federal a participação de suas  entidades na formação 
da vontade federal, do que resulta a criação do Senado Federal, que, entre nós, não 
tem, na sua composição, representantes de Municípios. Os Municípios tampouco 
mantêm um Poder Judiciário, como ocorre com os Estados e com a União. Além 
disso, a intervenção deles situados em Estados-membros está a cargo deste. Afinal, a 
competência originária do STF para resolver pendências entre entidades 

                                                           
37 PETEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual de direito constitucional. Campinas: Millennium, 2002. p. 150. 
38 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 26.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 568 
39 PETEADO FILHO, Ibid.., p. 150. 
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componentes da Federação não inclui as hipóteses em que o Município compõe um 
dos pólos da lide.40  
 
 

Contudo, o art. 1º do texto constitucional vigente coloca o Município 

topograficamente na condição de integrante da estrutura organizacional federal. Os 

municípios, apesar de dotados de autonomia em Constituições anteriores, pela primeira vez, 

foram elencados entre os entes federativos.41 A par disso, a própria Lei Maior assegurou-lhe 

autonomia, erigindo-lhe à categoria de princípio sensível, através do disposto no Art. 34, 

inciso VII, “c”. 

Não há como negar, então, que o sistema federativo adotado pelo Brasil desde a 

Proclamação da República evoluiu significativamente, ficando o município equiparado ao 

Estado-membro, dotado, como este, de autonomia – política, administrativa e financeira – e 

de competências próprias.42 

Como disse Uadi Lammêgo Bulos, “do mesmo modo que não há corpo sem células, 

não existe Estado sem municipalidades, pois é impossível imaginar a existência de povo 

constituído, a existência de Estado, sem vida municipal”. 43 

 

3.2 AUTONOMIA 

 

3.2.1 Autonomia administrativa ou política 

 

As prescrições do novo estatuto fundamental de 1988 a respeito da autonomia 

municipal configuram indubitavelmente o mais considerável avanço de proteção a 

                                                           
40 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 2 .ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008.  
p.815 
41 NOVELINO, Marcelo. Direito constitucional. São Paulo: Método, 2008. p. 493. 
42 SANTOS, Angela Moulin S. Penalva. Município, descentralização e território. Rio de Janeiro: Forense, 2008, 
p. 73. 
43 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 3.ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 737. 
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abrangência já recebido por esse instituto em todas as épocas constitucionais de nossa 

história44, assim já disse Paulo Bonavides. 

Quanto à origem da autonomia municipal, o mesmo Paulo Bonavides enfoca que: 

Foram os franceses que sabiamente distinguiram duas espécies de funções, direitos 
ou competências dos municípios, fazendo nascer o célebre e vetusto princípio da 
autonomia municipal: aquelas funções que os municípios possuem ou exercem em 
caráter próprio, e se referem a interesses exclusivamente comunitários; e as demais, 
que lhe são delegadas pelo interesse geral, fixadas em lei, e exercidas, como disse 
Carré de Malberg, na qualidade de mandatário do Estado.45  
 
 

Quanto ao mesmo tema referente à autonomia municipal leciona o Professor José 

Joaquim Gomes Canotilho: 

A garantia da administração municipal é um elemento constitutivo do estado de 
direito. A história mostra ser o problema da administração autônoma uma questão 
estritamente conexionada com o princípio democrático. A “democracia 
descentralizada”, isto é, a democracia assente num “poder local autônomo” 
assegurava a separação territorial de poderes e contribuía para uma maior 
participação democrática no exercício do poder. (Grifo do autor).46 
 
 

Como afirmou Gustavo Ferreira Santos, a autonomia pode ser concebida como 

autonomia administrativa ou política. Esta trata da capacidade das entidades se auto-

organizarem. Já a autonomia administrativa é a que provém da delegação de competências de 

um órgão central para outro, que passa a executar atividades que caberiam a este, bem como a 

produzir normas individuais (atos administrativos). A presença de mais de um órgão com 

poderes políticos exige que a Constituição Política estabeleça regras para a atuação dos entes 

componentes da Federação, evitando-se que se verifique a sobreposição de atribuições. 47 

                                                           
44 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 19.ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 360. 
45 Ibid., p.349. 
46 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7.ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 
253. 
47 SANTOS, Gustavo Ferreira. O município na federação. Jus Navigandi, Teresina, ano 3, n. 29, mar. 1999. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1555>. Acesso em: 13 dez. 2008, p.1. 
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A Constituição Federal atribui ao Município, no seu art. 18, autonomia para exercer 

todas as competências que lhe são atribuídas. Diante do pacto federativo, ele se encontra em 

posição de igualdade jurídica com a União, os Estados e o Distrito Federal48. 

Faz-se importante enfatizar que este artigo trouxe um significado decisivo, inédito e 

inovador, haja vista que inseriu o município na organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil, fazendo com que ele, ao lado do Distrito Federal, viesse a 

formar aquela terceira esfera de autonomia, cuja presença, nos termos em que se situou, altera 

radicalmente a tradição dual do federalismo brasileiro, acrescido agora de nova dimensão 

básica.49 

Houve desta feita, o reconhecimento formal dos Municípios enquanto membros da 

federação, o que implicou necessariamente na reestruturação do poder e por via de 

consequência a afirmação do federalismo brasileiro calcado na descentralização político-

administrativa, na repartição de competências e no avanço do municipalismo pró-interesse 

local50. Porquanto, no Brasil, na forma como previu a Constituição de 1988, a autonomia 

municipal alcança uma dignidade jamais lograda no direito positivo das Constituições 

anteriores. 

O Município, portanto, é a célula mater do pacto federativo, pois nele brotam as 

relações político-primárias51. Conforme menciona Cristhian Magnus de Marco52: 

Atendendo à reivindicação de municipalistas como Hely Lopes Meirelles e Diogo 
Lordello de Melo, na Carta de 1988 o Município passou a integrar o texto 
constitucional como ente federado (SILVA, 1991, 408). Para Meirelles (1996, p. 
42), houve a correção de uma falha das Constituições anteriores, posto que o 
Município sempre foi ‘peça essencial da organização político-administrativa 
brasileira.’ Porém, para José Afonso da Silva (1991, p. 438) e José Nilo de Castro 

                                                           
48 FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional. 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Método, 2008. p. 373. 
49 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 19.ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 360. 
50 ALVES, Cléber Francisco. Justiça para todos: assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no 
Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 529. 
51 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 3.ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 737. 
52 MARCO, Cristhian Magnus De. Evolução constitucional do município brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, 
ano 9, n.693, 29 maio 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6798>. Acesso em: 13 
dez. 2008. p. 2. 
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(1998, p. 53), dentre outros, a participação expressa, no texto constitucional, do 
Município como ente federado é um equívoco. 

 
 
Por conseguinte, a autonomia municipal se expressa na capacidade de auto-

organização (elaboração da sua própria Lei Orgânica); capacidade de autogoverno (eleição 

para prefeito, vice-prefeito e vereadores); capacidade de autoadministração (administração de 

seus bens e serviços) e capacidade legislativa (elaboração de leis em âmbito municipal). 

Com a Constituição Federal de 1988, os municípios tornaram-se entes da federação, 

praticamente em igualdade de condições em relação ao demais: Estados, Distrito Federal e 

União. 

Segundo Angela Santos, a conquista dessa forma de autonomia é importante, pois 

permite que o poder local possa implementar projetos de interesse local, inclusive as 

prioridades de políticas estabelecidas no plano estadual ou mesmo no federal. 53 

Destaca-se que, embora a autonomia dos municípios brasileiros tenha sido muito 

ampliada pela Constituição Federal de 1988, ela sempre existiu no Brasil desde sua primeira 

Constituição Republicana de 1891. Ao longo de toda a história republicana, o município 

sempre teve alguma autonomia, ainda que apenas política e com tutela dos governos estaduais 

durante os períodos mais autoritários da nossa história republicana.54 

Lembra Angela Santos que durante o regime militar, somente os municípios 

mantiveram sua autonomia política, isto é, seus prefeitos continuaram a ser eleitos por 

votação popular. Mas houve exceções: as capitais estaduais e os municípios considerados de 

“segurança nacional” tinham seus respectivos prefeitos nomeados pelos governadores e pelo 

Presidente da República.55 Destaca-se nesse ponto a opinião contrária do doutrinador José 

                                                           
53 SANTOS, Angela Moulin S. Pereira. Município, descentralização e território. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
p. 17 
54  Ibid., p.17-18. 
55  Ibid., p. 18 
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Afonso da Silva que menciona “o Município não é essencial ao conceito de Federação, sendo 

este, no plano político administrativo, mera divisão dos Estados e não, da União”.56 

Contudo, em que pese o respeito à posição do respeitável jurista supracitado, entende-

se como pertinente a posição de Cesar Augusto de Oliveira Franco que expõe que os 

Municípios brasileiros, ao serem elevados à terceira esfera estatal da República Federativa do 

Brasil ao lado da União e dos Estados, tornaram-se legítimos detentores de poder estatal.57 

 

3.2.2 Autonomia orçamentária e fiscal 

 

Outro ponto que merece destaque é a autonomia orçamentária e fiscal dos Municípios 

sob a égide da Constituição de 1988. Verificando-se as competências constitucionais 

daqueles, percebe-se no art. 29 da Carta da República que existe a autonomia orçamentária e 

fiscal de fixar os subsídios do prefeito e dos vereadores, de acordo com os parâmetros 

constitucionalmente traçados. 

Ressalta-se, também a importância do art. 29-A que com a alteração realizada pela 

Emenda Constitucional nº 58/2009 – popularmente chamada de PEC dos Vereadores – trouxe 

uma nova dimensão orçamentária para os Municípios, especialmente para as Câmaras 

Municipais, traçando novos valores para o repasse das receitas municipais para o Poder 

Legislativo, trazendo grande abalo nos orçamentos das Câmaras Municipais, pois ocasionou 

um aumento do número de vereadores previsto para o ano de 2013, com uma redução de 

receita considerável. 

Salienta-se, também, que o art. 30 do texto constitucional, discriminando a matéria de 

competência dos municípios, tem uma latitude de reconhecimento constitucional 

                                                           
56 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 26.ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 409. 
57 FRANCO, Cezar Augusto de Oliveira. Município e gestão socioambiental: bases jurídicas para uma gestão 
local sustentável. Curitiba: Juruá, 2009. p. 46. 
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desconhecida dos textos antecedentes de nosso constitucionalismo58, tal como já afirmou 

Paulo Bonavides. 

Com relação à alocação de recursos na educação, embora reconhecida a autonomia 

orçamentária e fiscal, os Municípios devem investir prioritariamente no ensino fundamental e 

na educação básica, na forma do art. 211, §2º da Constituição Federal. 

Além do mais, conforme determina o art. 212 da Carta da República de 1988, os 

Municípios aplicarão, anualmente, nunca menos de 25% (vinte e cinco) por cento, no mínimo, 

das receitas de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

Lembra-se, ainda, que a autonomia fiscal dos Municípios adquire a sua importância 

com o fato destes entes federativos terem com receitas próprias a arrecadação dos seguintes 

tributos: imposto predial territorial urbano (IPTU), imposto sobre serviços (ISS) e imposto de 

transmissão inter vivos (ITIV), além das taxas, contribuições de melhoria e contribuição sobre 

a iluminação pública (COSIP). 

Afora isso, os Municípios possuem receitas oriundas da repartição de receita dos 

tributos federais e estaduais, tudo na forma do disposto no art. 158 da Constituição Federal de 

1988. 

 

3.3 COMPETÊNCIAS 

 

O princípio geral que norteou a repartição de competência entre as entidades federadas 

foi o da predominância de interesse. Como ressalta Marco, o Município recebeu algumas 

competências comuns (Art. 23) com a União, os Estados e o Distrito Federal como, por 

exemplo: zelar pela guarda da Constituição e das instituições democrática; cuidar da saúde e 
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assistência públicas; proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 

proteger o meio ambiente, etc; mas, também, conquistou competências privativas (Art. 30), 

dentre elas, a de legislar em assuntos de interesse local, nova redação dada à antiga expressão 

peculiar interesse, utilizada nas Constituições revogadas. 59 

A Carta da República fixou como critério determinativo da competência municipal a 

predominância do interesse local, nos termos do Art. 30, inciso I, da Constituição Federal. Por 

interesse local, deve-se entender o peculiar interesse daquela comunidade, interesse esse 

circunscrito às necessidades locais60. Entende-se por “interesse local” aquele que é 

predominantemente um interesse do Município, ainda que não seja exclusivo61. As questões 

relativas ao “interesse local” abrangem primordialmente as seguintes áreas: transporte público 

urbano, ensino pré-escolar e de primeiro grau, saúde preventiva, uso do solo urbano e 

conservação do patrimônio histórico e cultural.   

Segundo Michel Temer, tudo quanto dissermos leva à conclusão de que a competência 

do Município em tema de interesse local será desvendada casuísticamente.62 O Município 

exerce competências privativas tanto de natureza material quanto legislativa. 

As competências materiais são aquelas previstas no Art. 30, incisos III, V e VIII da 

Constituição Federal, quais sejam: instituir e arrecadar tributos de sua competência; organizar 

e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; promover, no que 

couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do 

                                                                                                                                                                                     
 
59 MARCO, Cristhian Magnus De. Evolução constitucional do município brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, 
ano 9, n.693, 29 maio 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6798>. Acesso em: 13 
dez. 2008, p. 2 
60 PETEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual de direito constitucional. Campinas: Millennium, 2002, p.152. 
61 NOVELINO, Marcelo. Direito constitucional. São Paulo: Método, 2008, p. 497. 

62 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 106. 
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parcelamento e da ocupação do solo urbano. Quanto à competência privativa de natureza 

legislativa, temos a de legislar sobre assuntos de interesse local (Art. 30, inciso I, CF). 

Com relação à competência material comum, o Município exerce aquelas previstas no 

Art. 23 da Constituição Federal, com destaque para a de cuidar da saúde e da assistência 

pública, além de combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo 

a integração social dos setores desfavorecidos. 

Porém, como já disse Angela Santos, a conquista da autonomia política é condição 

necessária, mas não suficiente; é preciso assegurar maior autonomia financeira para lograr 

uma efetiva descentralização de poder. 63 

Destacam-se nesse ponto, certas competências municipais comuns aos Estados, à 

União e ao Distrito Federal e, extremamente, relacionadas com o acesso à justiça, tais como: 

a) Competência municipal de cuidar da assistência pública (Art. 23, inciso II,CF); b) 

Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência – inclusive à ciência do 

Direito (Art. 23, inciso V, CF); c) Combater as causas da pobreza e os fatores de 

marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos (Art. 23, inciso X, 

CF). 

Diante desse quadro, pode-se concluir que não se pode dissociar dos Municípios o 

princípio da subsidiariedade em matéria de competência, principalmente para resguardar o 

equilíbrio do sistema federativo. Não fosse assim, a simples expressão interesse local seria 

bastante vaga, o que não se espera, pois através desta aguarda-se garantir um número maior de 

competências em favor do ente local, especialmente o implemento de políticas públicas 

voltadas a garantir ao cidadão o amplo acesso à justiça. 

Portanto, fazendo-se uso das regras de hermenêutica jurídica, especialmente o 

princípio da subsidiariedade, evita-se o esvaziamento da competência municipal pelos entes 
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locais, permitindo, futuramente, que o legislador ordinário possa deixar de atribuir 

determinadas tarefas públicas aos Estados e a União, quando os Municípios passarem a 

executá-las mais eficazmente. 

 

3.4 DUALISMO DE PODERES 

 

O Município tem Poder Executivo, exercido pelo Prefeito municipal e o Poder 

Legislativo, exercido pela Câmara dos Vereadores ou Câmara Municipal. Não tem Poder 

Judiciário, podendo-se se falar em dualidade de poderes. 

Vale salientar que o Poder Judiciário que atua sobre o espaço territorial do Município 

pertence à estrutura de poder do Estado federado (Justiça Estadual) ou à estrutura de poder da 

União (Justiça Federal)64. Ainda dentro deste dualismo de poder, destaca-se a imunidade 

material dos vereadores, posto que o Art. 29, inciso VIII, da Carta Magna, assegura a 

inviolabilidade dos vereadores por suas palavras, votos e opiniões no exercício do mandato e 

na circunscrição do Município. 

Já quanto ao prefeito, a Constituição estabelece a competência do Tribunal de Justiça 

para julgá-lo nos crimes comuns, inclusive os dolosos contra a vida (Art. 29, X). Caso o crime 

seja praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses de União ou de suas autarquias 

ou empresas públicas, a competência para julgar o prefeito será do Tribunal Regional Federal. 

Em se tratando de crime eleitoral, a competência será do Tribunal Regional Eleitoral.65 

 

3.5 LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 

 

                                                           
64 FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional. 3.ed. rev. atual. ampl.  São Paulo: Método, 2008, p. 376. 
65 NOVELINO, Marcelo. Direito constitucional. São Paulo: Método, 2008, p. 496. 
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Os municípios se organizam por meio de lei orgânica, promulgada pela Câmara 

Municipal. De acordo com o Art. 29 da Constituição Federal, sob o aspecto formal, a 

elaboração da lei orgânica deve ser feita em dois turnos de votação, com interstício mínimo de 

dez dias entre eles, sendo necessário o voto de dois terços dos vereadores a fim de ocorrer a 

aprovação. Sob o aspecto material, o princípio da simetria impõe a observância dos princípios 

da respectiva Constituição Estadual, bem como dos princípios da Constituição da República.66 

No tocante à posição hierárquica, a lei orgânica encontra-se subordinada à 

Constituição da República e à respectiva Constituição Estadual (Art. 29, CF e Art. 11, 

parágrafo único, ADCT). No entanto, possui hierarquia em relação às demais leis municipais 

(ordinárias e complementares)67. Para André Ramos Tavares68, o traço mais marcante de 

autonomia política é que o Município elabora sua própria lei orgânica. 

Nesse ponto, antes do advento da Constituição da República de 1988, eram os Estados 

que detinham o poder de criar e organizar seus Municípios. Logo, a autonomia era assegurada 

aos Estados e não aos Municípios. Portanto, com a possibilidade de edição das suas próprias 

Leis Orgânicas, os Municípios passaram a exercer a sua autolegislação, sem ingerências 

estaduais ou federais, apenas com a obediência aos ditames das Constituições federal e 

estaduais. 

Por fim, pode-se dizer que a Lei Orgânica dos Municípios, cujo conteúdo básico 

encontra-se no Art. 29 da Constituição de 1988, constitui-se na fonte de validade do 

ordenamento jurídico municipal. 

Em face da importância do tema, será realizada no item a seguir uma análise criteriosa 

da evolução do município brasileiro nos vinte anos da Constituição Federal de 1988. 
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3.6 MUNICÍPIO BRASILEIRO NOS 20 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

Mesmo com a concepção formulada pelo legislador pátrio no exercício do poder 

constituinte originário, decorridos mais de 20 anos da promulgação da Constituição Federal 

de 1988, verifica-se que o modelo de Federalismo pensado em 1988 não corresponde ao que 

se apresenta na Carta atual, uma vez que reformada mais de 60 (sessenta) vezes desde então. 

Ao longo deste item, serão analisados os impactos das sucessivas reformas à 

Constituição Federal de 1988, especialmente na autonomia dos municípios pátrios. 

Antes mesmo de a Constituição ter completado seu 5º aniversário, a Emenda 

Constitucional nº 3, de 18 de março de 1993, já alterava praticamente toda a Seção V do 

Capítulo I do seu Título VI, que trata dos impostos dos municípios. Ela extinguiu o imposto 

municipal sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e 

revogou o dispositivo que permitia a progressividade, no tempo, do imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), para assegurar o cumprimento da função 

social da propriedade. 

Logo depois, a Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1º de março de 1994, 

instituiu o Fundo Social de Emergência (FSE), que limitou as transferências vinculadas da 

União para os Estados e Municípios. Essa mesma Emenda revogou, expressamente, o § 4º do 

Art. 2º da Emenda Constitucional nº 3, de 1993, em que se destinava ao custeio de programas 

de habitação popular 20% do IOF que a União ficara autorizada a instituir, limitando, mais 

uma vez as receitas municipais. 

A Emenda Constitucional nº 10, de 4 de março de 1996 prorrogou o Fundo Social de 

Emergência, com a denominação de Fundo de Estabilização Social, fazendo desaparecer, 

assim, a emergência, mas mantendo e ampliando as limitações ou os contingenciamentos das 

transferências vinculadas da União aos Estados e Municípios, em prejuízo da municipalidade. 
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Já a Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, estabeleceu novas e 

maiores obrigações do município para o ensino e autorizou a União a criar o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF). 

A Emenda Constitucional nº 15, de 12 de setembro de 1996, estabeleceu que Lei 

Complementar Federal determinaria o período no qual a lei estadual procederia à criação, à 

incorporação, à fusão e ao desmembramento de municípios, que dependeriam de consulta 

prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a realização de 

Estudos de Viabilidade Econômica apresentados e publicados na forma da lei. 

De elevada importância foi a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 29, de 13 

de setembro de 2000, que alterou diversos artigos da Constituição, impondo restrições e 

condições para a aplicação de recursos para financiamento das ações e serviços públicos de 

saúde, por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Criou, ainda, uma 

vinculação das receitas dos Municípios com a assistência à saúde, na proporção de 15% de 

suas receitas correntes, apesar de num artigo da mesma Emenda tornou-se constitucional a 

progressividade na cobrança do IPTU. 

De acordo com o entendimento da autora Angela Santos69, tal vinculação certamente 

fere a autonomia municipal em relação à destinação dada a parte de sua arrecadação tributária 

própria e das receitas de transferências constitucionais, ambas que a Constituição Federal 

asseguram ser do município, ao qual cabe administrá-las segundo o interesse local. 

No mesmo ano, em 14 de dezembro de 2000, foi editada a Emenda Constitucional nº 

31 que instituiu o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, destinando recursos para a 

União, que mais uma vez reduziu as transferências desta para os Estados e Municípios. 
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Outra emenda relevante para os Municípios foi a Emenda Constitucional nº 39, de 19 

de dezembro de 2002, que alterou o sistema tributário nacional ao criar a contribuição para o 

custeio da iluminação pública nos Municípios e no Distrito Federal. Essa foi a primeira 

Emenda Constitucional que atendeu apenas ao interesse dos municípios, ampliando sua 

competência tributária, o que lhes propiciara maior autonomia financeira. 

Por fim, como menciona André Ramos Tavares70, frise-se que, com o advento da 

Emenda Constitucional nº 46, de 5 de maio de 2005, a qual alterou o Art. 20, IV, da C.F., 

referente a um dos bens da União, indiretamente se majorou a autonomia municipal, pois 

retirou da alçada da União, aquelas ilhas fluviais e lacustres que contenham a sede do 

Município, como é o caso das ilhas de Florianópolis, São Luís e de Vitória. 

E agora, recentemente, houve a edição da Emenda Constitucional nº 58, de 11 de 

novembro de 2009, que ocasionou uma significativa alteração orçamentária nas Câmaras 

Municipais de todos os municípios brasileiros, pois previu um aumento do número de 

vereadores para as eleições municipais de 2012, mas com redução do repasse das receitas 

municipais do Executivo para o Legislativo Municipal, representando uma perda de 

aproximadamente 10% (dez por cento) nos orçamentos das Câmaras Municipais brasileiras já 

no ano de 2010. Ou seja, a referida emenda constitucional previu aumento de despesas – com 

o aumento do número de vereadores – com a redução de receitas, causando o abalo enorme 

nas contas do Poder Legislativo municipal que teve para se adaptar à nova realidade reduzir 

despesas com os cargos comissionados, por exemplo. 

Pelo que se percebe, nos 20 anos da Constituição Federal, na verdade, a autonomia 

municipal, especialmente a financeira e tributária, foi cada vez mais tolhida pelas emendas 

constitucionais, impedindo que os Municípios pudessem exercê-la com plenitude. 
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A par disso, o Município vem assumindo, desde 1988 até hoje, despesas que deveriam 

ser arcadas pela União e pelos próprios Estados-membros, sempre em detrimento deste ente 

que é o mais frágil da Federação brasileira. 

Ressalta-se, também, que ao longo desses 20 anos da Carta de 1988, o Supremo 

Tribunal Federal - STF, em sede de julgamento de Ações Direta de Inconstitucionalidade – 

ADI – se posicionou quanto a constitucionalidade de certas peculiaridades municipais. 

Neste contexto, em pesquisa realizada no sítio daquela Corte Constitucional 

(www.stf.jus.br), destacam-se os principais julgados que se passará a comentar. 

Primeiramente, ressalta-se a posição do STF na ADI 687/PA, na qual, respeitando a 

autonomia municipal, foi decidido que  

a Constituição estadual não pode impor ao Prefeito Municipal o dever de 
comparecimento perante à Câmara de Vereadores, pois semelhante prescrição 
normativa – além de provocar estado de submissão institucional do Chefe do 
Executivo ao Poder Legislativo municipal (sem qualquer correspondência com o 
modelo positivado na Constituição da República), transgredindo, desse modo, o 
postulado da separação de poderes – também ofende a autonomia municipal, que se 
qualifica como pedra angular da organização político-jurídica da Federação 
brasileira.71 
 
 

Outra decisão importante tomada nessa mesma ADI foi sobre a sucessão e substituição 

do prefeito e vice-prefeito do município, no qual o STF decidiu que 

não cabe, ao Estado-membro, sob pena de frontal transgressão à autonomia 
constitucional do Município, disciplinar, ainda que no âmbito da própria Carta 
Política estadual, a ordem de vocação das autoridades municipais, quando 
configuradas situações de vacância ou de impedimento cuja ocorrência justifique a 
sucessão ou a substituição nos cargos de Prefeito e/ou de Vice-prefeito do 
Município. E conclui que não se reveste de validade jurídico-constitucional, por 
ofensiva aos postulados da autonomia do Município (CF, Art. 29 e 30) e da 
separação de poderes (CF, Art. 2º c/c o Art. 95, parágrafo único, I), a norma, que, 
embora inscrita na Constituição do Estado-membro, atribui, indevidamente, ao Juiz 
de Direito da comarca, que é autoridade estadual, a condição de substituto eventual 
do Prefeito Municipal.72 
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Ressalta-se, também, a posição do STF na ADI 692/GO, na qual se entendeu que 

“viola a autonomia dos municípios (art. 29, IV da CF/88) a lei estadual que fixa os números 

de vereadores ou a forma como essa fixação deve ser feita”.73
 

Já na ADI 770/MG, o STF chegou à conclusão que as normas que subordinam a 

celebração de convênios em geral, por órgãos do Executivo, à autorização prévia das Casas 

Legislativas Estaduais ou Municipais, ferem o princípio da independência dos Poderes, além 

de transgredir os limites do controle externo previsto na Constituição Federal.  

Quanto à edição de súmulas, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a autonomia 

municipal quanto à fixação dos assuntos de interesse local, com amparo legal no Art. 30, 

inciso I, da Constituição Federal, editou a Súmula 645 que versa “É competente o município 

para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.74 

Avançou, ainda mais, o STF na edição da Súmula nº 646, quando, em face do 

princípio da livre concorrência, impediu que os municípios pudessem prevenir a instalação de 

estabelecimentos comerciais numa mesma área, dizendo: “Ofende o princípio da livre 

concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do 

mesmo ramo em determinada área”.75 

Acrescenta-se, ainda, o posicionamento do Pretório Excelso sobre o nepotismo, tendo 

inclusive repercussão nos vários municípios brasileiros, com a edição da Súmula Vinculante 

nº 13, nos seguintes termos: 

A nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma 
pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o 
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exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na 
Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante 
designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 
 
 

Nota-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao longo desses 20 anos da 

Constituição Federal de 1988 vem em certos pontos avançando no reconhecimento da 

autonomia municipal e em outros tolhendo-a, sempre em prol do equilíbrio e da manutenção 

do pacto federativo brasileiro. 

Conclui-se, por conseguinte, que a Constituição Federal de 1988 trouxe num novo 

paradigma quanto aos Municípios brasileiro, quebrando dogmas anteriores de que estes não 

fariam parte da organização do Estado brasileiro. 

Porém, devido às várias emendas constitucionais editadas e das posições tomadas pelo 

Supremo Tribunal Federal, muitos aspectos da autonomia municipal são comprometidos, 

refletindo diretamente na sua auto-organização. 

Nesse sentido, entende-se que se deve reforçar e consolidar a autogestão municipal em 

todos os aspectos, fortalecendo-se a descentralização de poderes, possibilitando aos cidadãos 

maiores chances de participação política e consolidando cada vez mais o regime democrático 

de Direito.  

Demonstrados a origem e o desenvolvimento histórico e legal dos Municípios, a partir 

desse ponto proceder-se-á a análise da capacidade municipal de promover o acesso à justiça 

aos seus munícipes, fazendo uma reflexão sobre o prisma da constitucionalidade, sem antes 

deixar de proceder a um breve estudo sobre o acesso à justiça como direito fundamental e o 

papel do Estado no exercício da tarefa de prestação da assistência jurídica gratuita.
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4 CONCEITO DE JUSTIÇA E O ACESSO À JUSTIÇA 

 

4.1 CONCEITO DE JUSTIÇA 

 

Assunto que ainda hoje se realizam debates com acalorado entusiasmo e grandes 

controvérsias é a construção de um conceito efetivo de Justiça, pois dizer que é realizar tudo 

conforme o Direito ou dar a cada um, o que é seu, parece ser uma acepção insuficiente e 

simplista, haja vista que a justiça tem sua textura conceitual relativizada pelo produto 

histórico e cultural dos povos e das civilizações. 

Num primeiro momento, mister se faz saber o que é justiça, para melhor 

entendimento desse tópico no qual será tratado sobre acesso à justiça, propriamente dito. 

Segundo Ricardo Castilho, “dizer que não há um conceito único de justiça com o qual avaliar 

o direito positivo não significa que não se possa dizer o que é justiça. Ao longo da história, 

diversas foram as acepções dadas ao termo, de modo que hoje a compreensão do que é justo é 

problemática”.76 

Tendo como fonte o autor acima mencionado, tem-se que na Antiguidade, os gregos 

identificavam justiça com igualdade. Já Aristóteles identificava a justiça com a idéia de 

equilíbrio, de meio-termo. Os romanos, por sua vez, colocavam a justiça como uma ordem 

pacificadora. Vigorava, então, a idéia de dar a cada um o que é seu (suum cuique tribuere). Na 

Bíblia, encontra-se a noção de justiça como obediência à palavra de Deus (Velho 

Testamento), e amor ao próximo como a ti mesmo (Novo Testamento). Ressalta-se a 

identificação da justiça com o princípio retributivo previsto na Lei do Talião.77 

                                                           
76 CASTILHO, Ricardo. Acesso à justiça: tutela coletiva de direitos pelo Ministério Público: uma nova visão. 
São Paulo: Atlas, 2006.  p. 12. 
77 Ibid., p. 13. 
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Entende-se, por conseguinte, que a matéria tem significado relevante buscando 

compreensão a respeito de seu sentido e de sua função. Isso porque, caso se pense na base 

originária do Direito, pode-se ver que suas regras são elaboradas para atingir a boa 

convivência social, de forma mais justa possível para todos os componentes da comunidade. 

É assim a prática do justo ou a razão de ser do próprio Direito, pois que por ela se 

reconhece a legitimidade dos direitos e se restabelece o império da própria lei. É ainda 

interessante que se diga sobre as categorias nas quais a Justiça pode dividir-se. A primeira, a 

justiça atributiva, que indica a distribuição entre os particulares do que é comum a todos ou a 

repartição proporcional de acordo com a necessidade e a capacidade de cada.78  

A segunda é a justiça comutativa, que “é a atribuição de igualdade de relações entre 

os particulares, adequando-se coisa a coisa, de molde a realizar igualdade matemática” 79, ou 

seja, a que envolve transações entre duas pessoas. 

Todavia, para o presente trabalho, prefere-se condicionar a justiça como o 

atendimento do Poder Judiciário aos pleitos e necessidades sociais, a fim de aplicar o Direito 

ao caso concreto através de um sistema de regulamentação e pacificação da sociedade. Enfim, 

a realização da justiça seria a compatibilidade das normas jurídicas com as necessidades 

sociais, justificando-se, assim, a defesa do acesso à justiça, visto que se trata, no caso, do 

acesso à tutela jurisdicional. 

 

 

 

 

 

                                                           
78 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 26.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 811. 
79 Ibid., p. 811. 
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4.2 O ACESSO À JUSTIÇA 

 

Assim, com a noção de Justiça, abordar sobre o acesso à justiça não é tarefa fácil, em 

função de uma indagação constante na sociedade civil, considerando que o sistema jurídico 

brasileiro é moroso em suas decisões e deixa claras as lacunas nele existentes. Por tais razões, 

procura-se neste trabalho enfrentar a questão da importância de que se reveste a efetiva 

garantia do acesso à justiça para o alcance de estágio mais avançados de consolidação da 

democracia. 

Segundo Rogério Nunes de Oliveira,  

o acesso à Justiça é, em verdade, a contextualização prática da idéia de Justiça na 
ordem social, qualificada por uma acepção dinâmica, ativa e permeável às 
assimetrias naturais que brotam dos flancos da sociedade como decorrência de sua 
própria diversidade social, cultural e econômica. 80 

 
 

Ada Pellegrini Grinover entende que o verdadeiro acesso à Justiça significa buscar os 

meios efetivos que façam as partes utilizarem plenamente o Estado na solução dos seus 

conflitos. E de todos os conflitos, mesmo daqueles que até agora não têm sido levados à 

justiça. Faça-se aqui menção, de passagem, aos grandes conflitos metaindividuais, 

superindividuais, que contrapõem grupo contra grupo, e para os quais o nosso instrumental do 

processo ainda parece ineficiente; e, de outro lado, aos pequenos litígios, àquelas causas que, 

por outras razões, até agora também têm sido retiradas da apreciação do Poder Judiciário. Pois 

é nesse amplo quadro, delineado na necessidade do Estado propiciar condições, a todos, de 

igual acesso à justiça. 81 

Cappelletti e Garht reconhecem a expressão acesso à justiça de difícil definição, mas 

ponderam que serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema 

                                                           
80 OLIVEIRA, Rogério Nunes de. Assistência jurídica gratuita. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2006. p. 6. 
81 GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências do direito processual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1990. p. 245. 
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pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob o 

“patrocínio” do Estado. 82 

De um lado, o acesso à justiça deve ser igualmente acessível a todos, por outro, ele 

deve produzir resultados que sejam individuais e socialmente justos. Considerando as 

limitações existentes em algumas garantias constitucionais, intrinsecamente ligadas ao devido 

processo legal têm uma finalidade, que é o acesso à justiça. 

Para Cleber Francisco Alves tem-se que: 

um importante indicador que contribui inequivocamente para o alcance de um 
estágio de efetiva consolidação democrática é exatamente a presença de instituições 
sedimentadas e plenamente atuantes, capazes de garantir e preservar os direitos 
fundamentais de caráter civil, político e social. Tais direitos para alcançarem 
efetividade – no caso das populações mais pobres – dependem de que seja 
assegurado pelo Estado os mecanismos apropriados que viabilizem o acesso à justiça 
quando houver lesão ou ameaça de lesão a tais direitos, constitucionalmente 
assegurados.83  
 
 

Todavia, os hipossufientes ainda têm dificuldades no acesso à justiça, mesmo 

buscando a Defensoria Pública, pois, em muitos casos, o indivíduo se depara com a falta de 

meios de chegar até aquele órgão, pois os recursos, dos quais dispõe, na maioria das vezes são 

imprescindíveis para o sustento familiar. 

Conforme o entendimento de Ivan Lira de Carvalho,  

o assunto tem sido ocupação e preocupação dos mais destacados juristas e filósofos 
da atualidade, embora a questão não seja tão moderna como geralmente é 
apresentada. Sobre ele deitaram as suas opiniões personalidades do quilate de 
MAURO CAPPELETTI e JOSÉ AUGUSTO DELEGADO. Aquele, príncipe dos 
processualistas italianos do corrente Século, a fazer referência às observações deste 
sobre o palpitante tema. Este, renomado estudioso brasileiro de cultura jurídica 
multifacetária, a tornar o jurista peninsular como paradigma das suas reflexões para 
uma maior abertura do Judiciário ao cidadão.84 
 
 

                                                           
82 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant, Acesso à justiça. Tradução Ellen G. Northfleet. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris, 1988.  p. 7. 
83 ALVES, Cleber Francisco; PIMENTA, Marília Gonçalves.  Acesso à Justiça em preto e branco: retratos 
institucionais da defensoria pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.  p. 27. 
84 CARVALHO, Ivan Lira de. A internet e o acesso à justiça, 2008. Disponível em < http://www.gontijo-
familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Ivan_Lira_de_Carvalho/Internet.pdf >; Acesso em: 07 out. de 2010.  p. 2. 
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Cappelletti e Garth acrescentam que o “acesso à justiça não é apenas um direito 

social fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto 

central da moderna processualística”. 85 Esses autores pregam que o acesso à justiça passa por 

três ondas: A primeira onda diz respeito à assistência jurídica, isto é, possibilidade de acesso à 

justiça para a população de baixa renda, consistindo no incremento do acesso à justiça 

mediante oferecimento de serviços jurídicos para os reconhecidamente pobres. A segunda 

onda diz respeito à criação de um sistema eficaz de defesa dos interesses metaindividuais. Já a 

terceira onda trata-se de uma concepção ampla acerca do acesso à justiça, através da 

simplificação dos procedimentos e na criação de vias alternativas de justiça. 

No mesmo sentido diz José Augusto Delegado que 

sendo o acesso à justiça um direito fundamental do cidadão, há de se tomar 
providências urgentes para torná-lo eficaz. Para tanto conseguir, há de se impor séria 
modificação na estrutura das vias de chegada do homem em busca de uma solução 
para o seu litígio, especialmente no tocante aos métodos e técnicas adotadas para o 
curso dos procedimentos.86 

 
 
A tudo isso, acrescenta o autor Marco Antônio Ferreira Lima, que “não é possível 

um Estado Democrático de Direito sem respeito aos Direitos Humanos como meio para 

manutenção necessária à própria existência do homem”.87 Logo, como se vive num Estado 

Democrático de Direito, tem-se que respeitar os direitos humanos inerentes a qualquer ser, 

principalmente o direito ao acesso à justiça. 

Vale salientar que o Estado e seus entes federativos têm a finalidade de atender aos 

anseios individuais e coletivos, enquanto garantia e proteção do bem ofendido, assegurando a 

assistência e o acesso à justiça de modo coletivo e universal. Até porque cabe ao Estado 

Federal – aqui incluídos os Municípios – assegurar a igualdade sem sacrificar a Lei ou a 
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em: <http://www.gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Ivan_Lira_de_Carvalho/Internet.pdf >. Acesso em: 07 
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Liberdade, cabendo-lhe instrumentalizar os mecanismos de proteção dispostos à disposição da 

coletividade. 

Tal como cita Ferreira Lima, “a função do Estado é a de defender a liberdade do 

povo e não, a de devassá-la”.88 Portanto, a acessibilidade deve ser um dever do Estado a fim 

de garantir ao cidadão o pleno exercício de suas garantias que são asseguradas pelo próprio 

Estado. Assim, o acesso à justiça é a garantia constitucionalmente prevista que tem o cidadão 

de obter do Estado a tutela jurisdicional almejada, constituindo preceito de garantia. Destarte, 

o acesso à justiça compõe mais um mecanismo da efetivação da dignidade humana, na forma 

como prever a Constituição Federal de 1988, tendo passado a consagrar como preceito 

fundamental, possuindo caráter cogente e indeclinável, sendo imposta e irrenunciável. 

Conforme os ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco, 

a Constituição Republicana de 1988, no inciso XXV do artigo 5º, diz que a lei não 
pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito. 
Esse dispositivo tem grande relevância para o tema da assistência gratuita e 
constitui, por isso mesmo, um de seus mais significativos fundamentos, porque 
destinado notadamente ao favorecimento e à desobstrução do ingresso em juízo.89 
 
 

Logo, entende-se que o acesso à justiça não implica necessariamente na prestação 

jurisdicional, mas, também em todo e qualquer meio conciliatório e esclarecedor, que procura 

efetivar a prestação de um direito. Portanto, a responsabilidade dos entes federativos, 

inclusive os Municípios, com o acesso à justiça não está em somente instrumentalizarem-se 

meios de acesso ao Poder Judiciário, mas em garanti-los como mecanismos de consolidação 

do regime democrático. 

Ressalta-se que o acesso à justiça se destaca, portanto, como um instrumento 

utilizado para trazer a pacificação social, realizando uma função pedagógica, especialmente 

                                                                                                                                                                                     
87 LIMA, Marco Antônio Ferreira. Acesso à justiça no estado democrático de direito. Curitiba: Juruá, 2008.  
p.15. 
88 LIMA, Ibid., p. 105. 
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quando pautado no objetivo de consolidar a conciliação entre as partes, na observância dos 

direitos individuais ou meta-coletivos. 

Porquanto, como afirma Fernando Pagani Matos,  

a expressão ‘Acesso à Justiça’ é objeto das várias conceituações, podendo significar 
desde acesso aos aparelhos do Poder Judiciário, simplesmente, até o acesso aos 
valores e direitos fundamentais do ser humano. Verdadeiramente, o acesso à justiça 
é peça fundamental para o exercício da cidadania e para a preservação da dignidade 
da pessoa humana. 90 
 
 

Porém, para a verdadeira efetivação de tal princípio constitucional, faz-se necessário 

a criação de mecanismos eficazes para possibilitar o acesso ao Poder Judiciário para que este, 

por meio do processo, proceda à resolução dos conflitos que não puderem ser solvidos na 

esfera privada. 

Ressalta-se que vários outros fatores se configuram como entraves ao acesso à 

justiça, tais como a carência de recursos financeiros da maioria da população; o 

desconhecimento do cidadão dos seus direitos básicos e a conhecida morosidade na prestação 

da tutela jurisdicional. 

É mister destacar que os entes federativos, especialmente os Municípios, devem 

implementar políticas públicas a fim de conferir à legítima percepção do acesso à justiça para 

que todos possam dela se servir. Com efeito, a assistência judiciária prestada pelos entes 

federativos é um direito de segurança jurídica fomentador do acesso à justiça, incluído na 

primeira geração dos direitos fundamentais individuais e civis. Destaca-se que esta assistência 

caracteriza-se pela exigência do Estado garantir a todos igual acesso à justiça, não somente ao 

Poder Judiciário, mas o acesso a um processo justo e ao devido processo legal. 

                                                                                                                                                                                     
89 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 
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90 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca de efetivação. Curitiba: Juruá, 2009. 
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É justamente sobre as bases da cidadania universal que se cria o acesso à justiça, pois 

deve ser pensada como um meio dos direitos se tornarem efetivos, não sendo apenas um mero 

direito social, mas sim o ponto nefrálgico do que se deve focar o legislador pátrio tanto no 

processo como no ordenamento jurídico como um todo. 

Verificando-se a Constituição Federal de 1988, percebe-se que esta elegeu o acesso à 

justiça como um direito fundamental, principalmente a partir do momento em que o Estado 

passou a garantir justiça à população, independentemente de condições econômicas, sociais e 

culturais, devendo fazê-lo de modo imparcial, ou seja, levá-la incondicionalmente a todos os 

que dela necessitem. 

O acesso à justiça, ao proporcionar o mínimo existencial ao cidadão, efetiva-se como 

corolário da dignidade humana. Como menciona Frederico Rodrigues Viana de Lima91:  

A imposição a que o Estado preste assistência jurídica enfatiza a ideia de que a 
assistência jurídica não se constitui em uma dádiva, a ser concedida como um ato de 
caridade. A assistência jurídica exprime um direito individual, notadamente por se 
inserir no Capítulo I do Título II da Constituição, sede dos direitos fundamentais. 
 

Dessa forma o direito ao acesso à justiça e a consequente assistência jurídica integral 

e gratuita compõe o catálogo dos direitos fundamentais, sendo um direito fundamental social 

de cunho prestacional, conforme afirma Ingo Wolfgang Sarlet: 

Na constituição vigente, os direitos a prestações encontraram uma receptividade sem 
precedentes no constitucionalismo pátrio, resultando, inclusive, na abertura de um 
capítulo especialmente dedicado aos direitos sociais no catálogo dos direitos e 
garantias fundamentais. Além disso, verifica-se que mesmo em outras partes do 
texto constitucional (inclusive fora do catálogo dos direitos fundamentais), se 
encontra uma variada gama de direitos a prestações. Neste contexto, limitando-nos, 
aqui, aos direitos fundamentais, basta uma breve referência aos exemplos do Art. 17, 
§3º, da CF (direito aos partidos políticos a recursos do fundo partidário), bem como 
do Art. 5º, incs. XXXV e LXXIV (acesso à justiça e assistência jurídica gratuita 
integral e gratuita).92 
 

 
Consequentemente, restando evidenciado pela prestação da assistência jurídica 

integral e gratuita, proporciona ao sujeito materialmente incapaz o usufruto das mesmas 

                                                           
91 LIMA, Frederico Rodrigues Viana de. Defensoria pública. Salvador: JusPodivm, 2010.  p. 65. 
92 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 185. 
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benesses jurídicas que um cidadão mais abastado desfrutaria, resultando no equilíbrio pela via 

jurídica da desigualdade factual existente, fazendo valer o princípio constitucional da 

isonomia, sob o viés material. 

Nota-se, portanto, que a consciência da população, principalmente a de baixa renda, 

é pequena no que concerne à noção dos direitos que tem, bem como dos canais disponíveis 

para a solução de suas pendências jurídicas. Porquanto, para que uma pessoa menos 

favorecida possa usufruir o direito ao acesso à justiça é preciso também que seja assegurada a 

gratuidade na prestação do serviço jurisdicional, sendo-lhe assegurado um defensor público 

ou um advogado dativo para que possa ser bem assistida em juízo. 

Conforme o texto constitucional pátrio, o Estado Federal Brasileiro trouxe para si a 

exclusividade do poder-dever de assegurar aos cidadãos uma ordem jurídica justa permeada 

pelo amplo e irrestrito acesso à justiça, este, positivado, como já dito, no ordenamento 

jurídico brasileiro como princípio constitucional e como direito fundamental. Com isso, 

almeja-se, igualmente, construir uma sociedade livre, justa e solidária (Art. 3º, inciso I, da 

Constituição Federal), como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil. 

Afinal de contas, toda pessoa deve ter acesso aos direitos fundamentais. Todavia, a 

dimensão do Estado, sua complexidade e problemática administrativa, somados aos vários 

problemas sociais, tem sido um entrave para a implementação dos direitos contidos na 

Constituição Federal e nas várias declarações de direitos humanos. 

No entanto, os entes federativos têm o dever de garantir o mínimo existencial para 

que as pessoas vivam com o mínimo de dignidade e tenham direito a ter acesso aos demais 

direitos. Conforme o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, 

tem-se que “toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para assegurar a sua saúde, 
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o seu bem-estar e o de sua família, especialmente para a alimentação, o vestuário, a moradia, 

a assistência médica e para os serviços sociais necessários”. 93 

No Brasil, os entes federativos não conseguem garantir nem o mínimo essencial ao 

seu povo e quanto à proteção dos direitos humanos, são os maiores violadores. Contudo, a 

constante busca do acesso à justiça representa uma forma de resgate da dignidade humana, 

plasmada no respeito aos direitos e à cidadania, resultando na concretização dos direitos 

humanos. 

Para concluir, tem-se que uma justiça acessível aos não-privilegiados é 

provavelmente a chave para a necessidade mais urgente nas nossas democracias neste século 

XXI: o desafio da inclusão. Caso não se alcance o acesso geral e universal de todos à justiça, 

tem-se que o direito à justiça continuará a ser um privilégio e não um direito fundamental 

individual. 
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 5 ASS ISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E ACESSO À JUSTIÇA NAS 

CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

De início, no tocante aos serviços de assistência jurídica, na época do Império, a 

Câmara Municipal da Corte criou o cargo de Advogado dos Pobres remunerado pelos cofres 

públicos, a quem cabia a defesa dos que não tivessem condições econômicas de custear as 

despesas dos processos criminais. Todavia, antes mesmo da República, em 1884, este cargo 

foi extinto. Em 1897, os serviços de assistência judiciária prestados aos que não podiam pagar 

seus advogados foram efetivados pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, através de seus 

Conselhos, se espalhando pelos Estados-Membros, especialmente, no Rio Grande do Sul, São 

Paulo, Minas Gerais e Bahia. Quando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi criada, 

através do Decreto nº 19.408, de 18/11/1930, o advogado passou a ter a obrigação de prestar 

seus serviços aos que não pudessem constituir um patrono.94 

Cabe destacar que as Constituições brasileiras de 1934, 1946, 1967 e 1969 já 

consagravam o acesso à justiça como princípio constitucional, o que evidencia a sua 

importância como direito fundamental de todos os cidadãos. 

O surgimento da assistência judiciária, na história constitucional brasileira, ocorreu 

com o advento da Constituição Federal de 1934, durante o Governo de Vargas, pois em 

capítulo destinado aos direitos e garantias individuais, o item 32 do Art. 113 previa “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.” 95 Como 
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visto, tal dispositivo constitucional impunha a obrigação de criar o serviço de assistência 

judiciária apenas à União e aos Estados. 

Essa alteração realizada pela Constituição Federal de 1934 foi de suma importância, 

uma vez que, a partir desse momento, o Estado passou a assumir como seu dever a realização 

da assistência judiciária gratuita. Destaca-se, também, o fato do dispositivo prever tanto a 

isenção de custas processuais quanto a necessidade de um órgão patrocinador da defesa dos 

hipossuficientes. 

A Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, omitiu-se em estatuir o 

benefício da assistência judiciária, provavelmente em virtude de sua origem, ocorrida em 

momento de distensão entre os Poderes, no qual o Poder Executivo operou de forma 

ditatorial. Portanto, nessa época a assistência judiciária gratuita deixou de ser um direito e 

garantia individual de status constitucional. Isso ocorreu em virtude do espírito de redução 

dos direitos e garantias individuais da descrença na democracia da época. 

Após o período de instabilidade, destacou-se a Constituição de 1946, em seu Art. 

141, § 35 que dizia: “O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência 

judiciária aos necessitados” 96. Percebe-se, claramente, que tal Constituição remeteu para o 

legislador infraconstitucional todo o trabalho de desenvolver a assistência judiciária aos 

hipossuficientes. 

A assistência jurídica encontrou o impulso necessário com o advento da Lei Federal 

nº 1.060/1950, que instituiu a assistência judiciária gratuita, dando a efetiva implementação 

do sistema de assistência judicial. Essa Lei, ainda hoje, se consubstancia no mais importante 

diploma garantidor do acesso à justiça àqueles que mais necessitam. 

O primeiro artigo da Lei Federal nº 1.060/50, com a nova redação dada pela Lei 

Federal nº 7.510/1986 define o que seja a assistência judiciária, nos seguintes termos: “Art. 1º. 

                                                           
96 BRASIL, 1946.  
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Os poderes públicos federais e estaduais, independente da colaboração que possam receber 

dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência 

judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei”. 97
 

Conseqüentemente, a conclusão que se chega é que a União e os Estados prestarão a 

assistência judiciária aos necessitados, sem deixar de contar com a colaboração dos 

Municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil. Por conseguinte, os Municípios, desde o 

ano de 1986, podem prestar uma atuação supletiva ao serviço público das Defensorias 

Públicas dos Estados e da União, o que vem sendo feito em algumas capitais dos Estados e 

municípios de pequeno e médio porte pelo Brasil. Enfim, os Municípios juntamente com a 

Ordem dos Advogados do Brasil, nas suas diversas seccionais, são importantes colaboradores 

da assistência judiciária prestada à população mais necessitada. Salienta-se que mesmo a Lei 

Federal nº 1.060 ser de 1950, ainda está em pleno vigor, servindo de respaldo legal para a 

prestação da assistência jurídica em vários Municípios brasileiros. 

Com o advento da Constituição de 1967 não se operou modificações neste cenário, 

pois o dispositivo constitucional que o regulou a assistência judiciária permanecia muito 

sucinto, expondo que “Será concedida assistência Judiciária aos necessitados, na forma da 

lei.” 98 (Art. 150, §32) 

Segundo Cláudia Maria da Costa Gonçalves, “a Constituição de 1969 deu aos 

serviços públicos de defesa e orientação jurídica um caráter mais lacunar e paternalista, 

mesmo os tendo institucionalizado enquanto direitos individuais”.99 

                                                           
97 BRASIL. Presidência da República. Lei Nº 1.060, de 5 de Fevereiro de 1950. Estabelece normas para a 
concessão de assistência judiciária aos necessitados. [Brasília], 1950. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L1060.htm>. Acesso em: 11 out. 2010. 

98 ______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. [Brasília], 1967. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em: 25 jul. 2010. 
99 GONÇALVES, Ibid., p. 57. 
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Somente com a Constituição de 1988 operou uma verdadeira revolução no instituto 

da assistência judiciária, a começar pela nomenclatura que passou a ser denominada de 

assistência jurídica, passando a assistência a ser não apenas dentro do processo (judiciária) 

mas também para fora do processo (jurídica). 

Conseqüentemente, na Constituição atual, a assistência jurídica pública é 

reconhecida, no art. 5º, inciso LXXIV, como um dos direitos fundamentais do Homem e, ao 

mesmo tempo, é tida como uma política social, na medida em que o Estado garantirá tal 

direito, através de sua intervenção direta, por meio da prestação de serviços públicos de 

defesa e orientação jurídica aos que não puderem custear os ônus processuais e 

advocatícios.100 

Tal dever decorre do próprio princípio da Dignidade Humana, como fundamento da 

República Federativa do Brasil, inserto no art. 1º, inciso III da Constituição, posto que o 

direito à vida, à liberdade, à intimidade, à imagem, ao acesso à justiça e vários outros são 

conseqüências imediatas de tal princípio fundamental.  

Conforme os ensinamentos de Cleber Francisco Alves: 

Trata-se de situação peculiar no concerto das nações, eis que poucos são os países 
que erigiram a assistência jurídica e judiciária no patamar constitucional. Aliás, no 
Brasil, esse avanço é mais significativo pois a atual Carta Magna [...] não se limita a 
preconizar o direito à assistência judiciária, mas impõe aos Estados o dever de 
prestar assistência jurídica intergral aos que comprovem insuficiência de recursos.101  

 
 
Sendo assim, de acordo com Rogério Nunes de Oliveira, “a assistência jurídica e 

integral é um direito público subjetivo titulado por aqueles cuja situação econômica financeira 

não lhes permita a realização de um direito, tanto em juízo como fora dele”.102 E é relevante 

destacar que a assistência jurídica gratuita não se circunscreve à idéia de um favor legal ou de 

um ato de liberalidade estatal, mas de um direito do cidadão e um dever do Estado. 

                                                           
100 GONÇALVES, Ibid., p. 58. 
101 ALVES, Ibid., p. 33. 
102 OLIVEIRA, Ibid., p. 72. 
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Outra importante inovação da Constituição de 1988 foi a criação e 

constitucionalização da Defensoria Pública, elevada à condição de função essencial à justiça, 

tal como elencado no artigo 134, in verbis: 

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. 
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e 
administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no Art. 
99, § 2º. 
Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III 
deste Capítulo serão remunerados na forma do Art. 39, § 4º. 103 
 
 

A criação da Defensoria Pública demonstrou um grande avanço na democracia 

brasileira, porque em vez da atribuição da assistência jurídica ser feita a órgãos inseridos na 

estrutura do Poder Executivo, o legislador constituinte de 1988 definiu que essa assistência 

deveria ser prestada por uma instituição independente, especialmente incumbida deste 

trabalho. Destarte, a Defensoria Pública é a instituição estatal que propicia além da 

Assistência Jurídica integral, o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, mesmo 

aqueles economicamente suficientes, quando a causa verse sobre direitos indisponíveis, como 

é o caso dos réus na Justiça Criminal, ou em caso de relevante interesse público, na curadoria 

ao vínculo.104  

Destarte, pode-se dividir a história da assistência judiciária no Brasil em 03 (três) 

períodos: a) Antes da promulgação da Lei Federal nº 1.060/1950, quando ainda não havia 

regulamentação a respeito; b) Da década de 1950 até a promulgação da Constituição de 1988; 

c) Pós-1988, com todas as modificações trazidas pela Constituição Federal. 

                                                           
103 BRASIL, 1988. 
104 ALVES, 2006, p. 103. 
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A tradição constitucional brasileira, de modo geral, sempre prestigiou o princípio da 

inafastabilidade da prestação jurisdicional, inclusive por meio de assistência judiciária aos que 

dela necessitem, destacando-se o papel da Defensoria Pública e da Defensoria Dativa. 

A assistência jurídica gratuita é um instrumento que possibilita a concretização do 

acesso à justiça em um de seus aspectos, qual seja: o de permitir que o cidadão hipossuficiente 

economicamente possa comparecer em juízo da mesma forma que os demais. Dessa forma, a 

Constituição de 1988, consoante o que estabelece o seu Art. 5º, consagra o acesso à justiça 

como direito fundamental e como ícone democrático. 

Destarte, com a promulgação da Constituição cidadã observa-se que o benefício da 

assistência judiciária aos poucos se vai configurando como obrigação do Estado, sendo 

assegurada por um Estado Democrático de Direito, respaldado no princípio da igualdade, do 

amplo acesso à justiça do devido processo legal. Dessa forma, pelo menos formalmente, está 

garantido o acesso à justiça para as populações carentes. 

Apesar disso, percebe-se que a existência de instituições encarregadas de prestar 

assistência jurídica extrajudicial não vem apresentando uma atuação satisfatória no sentido de 

informar a população sobre os seus direitos, bem como o necessário nivelamento cultural que 

leve à democratização da justiça e ao pleno exercício da cidadania. 

Não é demais dizer que a população carente, dadas as dificuldades de acesso à justiça 

estatal, acaba sendo “protegida” por uma espécie de justiça paralela, não oficial, 

demonstrando com isso a insuficiência dos instrumentos jurídicos formais para concretizar o 

ideal de justiça. 

Nesse sentido, leciona Pedro Manoel Abreu que: 

A desinformação da massa da população acerca de seus direitos é um dos obstáculos 
judiciais importantes para o acesso à justiça. E esse é um problema de educação. Por 
isso mesmo a democratização da justiça deve passar pela democratização do ensino 
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e da cultura, e também pela democratização da linguagem, como instrumento de 
intercâmbio de ideias e informações.105 
 
 

De todo exposto, verifica-se que, não obstante o grande avanço da Carta de 1988 no 

que concerne à assistência jurídica aos necessitados, muito ainda precisa ser feito e 

conquistado nas próximas décadas para a democratização dos direitos, especialmente a sua 

extensão aos grupos sociais mais carentes. Pois, apesar de não ser o único, a assistência 

jurídica integral e gratuita é um dos instrumentos mais efetivos para a realização da cidadania 

e da Justiça para os carentes de recursos e para os desvalidos de toda a sorte, almejando 

garantir a todos o direito a ter direitos.  

Todavia, em face do relevante valor a ser dado ao trabalho realizado pelas 

defensorias públicas, no presente trabalho destaca-se na seqüência o papel das defensorias 

públicas e suas peculiaridades. 

 

5.1 PAPEL DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS 

 

A Constituição da República de 1988 apresenta um extenso rol de direitos e garantias 

fundamentais em seu artigo 5º, com destaque para o inciso LXXIV, que estabelece o dever do 

Estado de prestar “assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de 

recursos” 106. 

Com o objetivo de aperfeiçoar mais ainda a possibilidade de acesso à justiça ao 

necessitado, o constituinte de 1988, no exercício do poder constituinte originário, no Art. 134, 

consagrou a Defensoria Pública como órgão incumbido de prestar orientação jurídica e defesa 

aos necessitados. 

                                                           
105 ABREU, Pedro Manoel.  Acesso à justiça e juizados especiais: o desafio histórico da consolidação de uma 
justiça cidadã no Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 60. 
106 BRASIL, 1988. 
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Para conceituar os necessitados, deve-se levar como paradigma a insuficiência de 

recursos tendo por base o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, com 

assento constitucional no artigo 1º, inciso III da Constituição da República. Logo, necessitado 

é aquele que não tem condições de arcar com as despesas inerentes aos serviços jurídicos de 

que necessita, tais como a contratação de advogado e pagamento de despesas processuais, sem 

prejuízo de sua subsistência. 

No entanto, existem também os juridicamente necessitados, tais como os réus em 

processo criminal que, apesar de economicamente capaz, não constitui advogado. Além desse 

necessitado, tem-se também o necessitado organizacional, que daria ensejo à Defensoria 

Pública de manejar instrumentos de tutela coletiva, a exemplos de ações civis públicas em 

busca de medicamentos negados pelos Estados ou pela União. 

Salienta-se que antes da existência da Defensoria Pública o que havia nas 

Constituições era apenas a previsão da prestação do serviço público de assistência jurídica, 

mas sem a menção ao órgão incumbido de fazê-la. 

Diante da inexistência de previsão nas Constituições de quem deveria cumprir a 

função de prestar o serviço de assistência judiciária, muitas Procuradorias dos Estados criaram 

um departamento específico para a prestação desta atividade, tendo isso se prorrogado até 

mesmo após a Constituição de 1988, como ocorreu recentemente com os Estados do Rio 

Grande do Norte e São Paulo. 

O exemplo pioneiro da criação da Defensoria Pública foi dado pelo Estado do Rio de 

Janeiro, que desde a década de 1950, já contava com uma instituição especificamente voltada 

para desempenhar assistência jurídica gratuita aos necessitados, designada, já à época, de 

Defensoria Pública. 

Segundo Guilherme Braga Pena Moraes, a Defensoria Pública é: 

uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 
expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica integral e gratuita, a postulação e a defesa, em todos os graus e instâncias, 
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judicial e extrajudicialmente, dos direitos e interesses, individuais e coletivos dos 
necessitados, na forma da lei.107 
 

 
Salienta-se que sendo uma função essencial à função jurisdicional do Estado, a 

Defensoria Pública deve ser mantida forte pelos Estados e pela União, devendo ser bem 

equipadas, a fim de bem prestar a assistência jurídica integral e gratuita a quem delas 

necessitam. 

Segundo Cibele C. Baldassa Muniz, “a possibilidade de atuação da Defensoria 

Pública é de extrema importância, tendo-se em conta que os direitos sociais estão orientados a 

possibilitar melhores condições de vida aos mais desfavorecidos economicamente, tendentes à 

igualização de situações sociais desiguais.” 108 

Tal essencialidade, outrossim, implica na impossibilidade de supressão da 

instituição, sendo imprescindível à legitimação do exercício democrático do poder 

jurisdicional, sendo, dessa forma, essencial para a realização da justiça na sociedade, jamais 

podendo ser considerada um órgão auxiliar ou coadjuvante do Poder Judiciário. 

Destaca-se que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, além da 

Defensoria Pública, também previu os seguintes órgãos como essenciais à justiça: Ministério 

Público, Advocacia Pública e Advocacia Privada. Ademais, a ideia de essencialidade traz 

ínsita a da independência funcional, pois o exercício de cada uma das funções essenciais à 

justiça somente pode ocorrer numa relação de absoluta independência e autonomia. 

Porquanto, não pode jamais o Poder Público alegar falta de recursos orçamentários 

para justificar eventual abstenção do seu dever de garantir a assistência jurídica do 

necessitado, porque a Defensoria Pública age de modo preventivo e curativo, prestando 

                                                           
107 MORAES, Guilherme Braga Pena. Assistência jurídica, defensoria pública e o acesso à jurisdição no estado 

democrático de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. p. 41. 
108 MUNIZ, Cibele C. Baldassa. A defensoria pública de São Paulo na defesa dos direitos sociais. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, Ano17, v.77, p.331-341, mar./abr. 2009. p. 333. 
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aconselhamento jurídico e informações jurídicas, atuando extrajudicial e judicialmente, 

especialmente àquele grupo social que mais precisa de amparo jurídico. 

De tal modo, de acordo com o entendimento de Fernando Pagani Mattos: 

o plus  oferecido pela Defensoria Pública em relação à assistência dativa prestada 
por profissionais particulares subsidiados pelo Estado reside na maior amplitude de 
sua atuação, haja vista que permite desenvolver junto à população a noção de 
cidadania por meio da educação. Assim, evita-se a criação de litígios em virtude da 
informação do indivíduo e se proporciona o estabelecimento de uma ordem jurídica 
justa mais palpável, mediante o atendimento das necessidades sociais enquanto 
política pública de acesso à justiça.109 
 
 

A Defensoria Pública pode ser considerada uma alternativa ao problema do acesso à 

justiça, em especial para atendimento da população carente, uma vez que possibilita aos 

necessitados orientações jurídicas em sede judicial e extrajudicial, e em igualdade de 

condições com os que possuem melhores condições financeiras. Destarte, em face da 

essencialidade da Defensoria Pública, fica vedado que outra instituição substitua tal órgão na 

estrutura governamental no exercício de suas funções. Contudo, defende-se neste trabalho que 

a Defensoria Pública poderá contar com a colaboração de outros órgãos, em especial, das 

procuradorias municipais, em face da proximidade do advogado público municipal com a 

realidade vivida pelos munícipes. 

Para Rogério Nunes de Oliveira,  

a Defensoria Pública desempenha um ministério de inquestionável relevância social 
e comunitária, pois, em última análise, é o instrumento estatal preservador da 
dignidade da pessoa humana, princípio cardeal do Estado de Direito e referido 
expressamente no inciso III do artigo 1º da Lei Maior.110 

 
 

Neste contexto, no que tange à prestação do devido amparo ao cidadão necessitado, 

vale a pena ressaltar que os conceitos de justiça gratuita, assistência judiciária e assistência 

jurídica não são sinônimos. 

De acordo com o entendimento de Guilherme Freire de Melo Barros, tem-se que 

                                                           
109 MATTOS, Ibid., p. 98. 
110 OLIVEIRA, Ibid. , p.81. 
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a justiça gratuita se refere à isenção do pagamento das custas, taxas, emolumentos e 
despesas processuais. Por sua vez, a assistência judiciária engloba o patrocínio de 
causa por advogado e pode ser prestada por um órgão estatal ou por entidades não 
estatais, como os escritórios modelos das faculdades de Direito ou de ONG´s. Esse 
conceito se limita à defesa dos direitos dos necessitados na esfera judicial. Por fim, o 
conceito mais amplo é o de assistência jurídica, que envolve não somente o 
patrocínio de demandas perante o judiciário, mas também toda a assessoria fora do 
processo judicial – o que engloba desde procedimentos administrativos, até 
consultas pessoais do necessitado sobre contratos (locação, financiamento, 
consumo). 111 

 
 
Porquanto, a atuação da Defensoria Pública não se limita à assistência judiciária, mas 

à assistência jurídica, pois compreende a assessoria dentro e fora do Poder Judiciário. E por 

ser uma função essencial à justiça, a Defensoria Pública goza de garantias para poder exercer 

plenamente suas funções, porque o trabalho dessa instituição não pode ficar condicionado ao 

atendimento de outros interesses políticos ou econômicos. Ela precisa ser independente e livre 

para desempenhar suas funções. Para isso, o Art. 43 da Lei Complementar nº 80/1994 elenca 

as seguintes garantias dos defensores públicos: independência funcional no desempenho de 

suas atribuições, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e estabilidade. Além das 

garantias elencadas, a Defensoria Pública deve seguir os seguintes princípios: Unidade, 

Indivisibilidade e Independência funcional. 

Pelo princípio da unidade, a Defensoria Pública deve ser considerada uma única 

instituição, porque as divisões existentes buscam apenas operacionalizar a função 

institucional. Isso significa que os membros da carreira integram um só órgão sob a direção de 

um só chefe. Entende-se que a Defensoria Pública corresponde a um todo orgânico, sob uma 

mesma direção, mesmos fundamentos e mesmas finalidades. Permite aos membros da 

Defensoria Pública substituírem-se uns aos outros. Cada um deles é parte de um todo, sob a 

mesma direção, atuando pelos mesmos fundamentos e com as mesmas finalidades. Entretanto, 

tal unidade não implica em vinculações de opiniões. Assim, o Defensor Público substituto 

                                                           
111 BARROS, Guilherme Freire de Melo.  Defensoria pública: lei complementar n.80/1994, dicas para realização 
de provas de concursos artigo por artigo. Salvador: Jus Podivm, 2010.  p. 2 7. 
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poderá atuar com opinião própria e, consequentemente, realizar procedimentos distintos 

daqueles efetuados pelo Defensor Público que atuou inicialmente.112 

Quanto ao princípio da indivisibilidade, este indica que os atos são exercidos pela 

Defensoria Pública, e não pela pessoa do defensor público. Dessa forma, existindo um 

membro da Defensoria Pública no desempenho de suas funções, esta se faz presente, por ser 

um todo orgânico, não se admite rupturas e fracionamentos. Isso implica dizer que é possível 

a substituição automática de um membro da Defensoria Pública por outro sem a necessidade 

de qualquer procedimento próprio. Esse princípio é essencial para que não haja qualquer 

solução de continuidade na prestação de serviço pela Defensoria Pública. 

Por fim, o princípio da independência funcional é na verdade uma garantia para o 

defensor público, pois poderá defender no processo a tese que melhor possa beneficiar seu 

assistido, independente de determinação de chefia nem interferências externas. Deste modo, a 

Defensoria Pública sendo dotada de autonomia perante os demais órgãos estatais, encontra-se, 

em tese, imune de qualquer interferência política que afete a sua atuação. 

Nada obstante, mesmo diante de toda essa estrutura organizacional, a Defensoria 

Pública, em face da crescente demanda e o quadro deficitário de defensores públicos, não tem 

permitido um grau de satisfação adequado para os que usufruem de seus serviços, não 

cumprindo sequer o papel de veículo informador dos direitos e deveres à população mais 

carente, pois a falta de uma infra-estrutura material nos serviços públicos de assistência 

jurídica, de um modo geral, não assegura o efetivo acesso à justiça de todos aqueles que, em 

tese, seriam os destinatários legais do benefício, seja por falta de divulgação e instrução, seja 

por falta de Defensores Públicos em número adequado às necessidades. 

 Assim sendo, resta evidenciada a necessidade de cooperação dos demais entes 

federativos, sendo destacado neste trabalho o imprescindível papel dos Municípios brasileiros, 
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até porque a informação torna-se basilar para a diminuição das barreiras ou obstáculos ao 

acesso à justiça. 

Por derradeiro, tem-se que a Defensoria Pública é uma instituição chave no 

desenvolvimento de um ativismo judicial sem precedentes em nosso Estado, pois mesmo sem 

a devida infra-estrutura, vem realizando a propositura de ações individuais e coletivas, num 

movimento que poderá ter a força de trazer grandes inovações na obrigatoriedade dos Poderes 

Legislativo, Judiciário e, em especial, o Poder Executivo, de promoverem a efetivação dos 

direitos sociais. 

Consolida-se, a passos largos, como uma Instituição voltada para a defesa dos 

direitos fundamentais dos desprovidos de recursos financeiros, no sentido de propiciar-lhes, 

ineditamente, acesso amplo à justiça, incluindo-se aqui a orientação necessária para que a 

população pobre possa, enfim, apoderar-se da idéia de que tem direito a ter direitos e, depois, 

demandá-los em face de quem deva provê-los.113  

 

5.2 PAPEL DO MUNICÍPIO BRASILEIRO NO ACESSO À JUSTIÇA E NA 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA 

 

O papel do Município brasileiro no acesso à justiça e na assistência jurídica gratuita 

do necessitado passa pela perspectiva de que este ente federado possui um papel determinante 

no futuro do federalismo e da democracia brasileira, devendo, pois ser estimulado seu 

fortalecimento. 

Vale relembrar que o princípio da autonomia municipal pressupõe o autogoverno e a 

autoadministração, efetivada por meio de organização própria, no que diz respeito a seu 

interesse peculiar, tendo capacidade para organizar os serviços públicos locais e de interesse 
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dos habitantes locais. Contudo, precisa ser ressaltado o fortalecimento dos governos locais, 

pois o povo sempre sentiu a necessidade de decidir sobre os assuntos de seu interesse que 

afetam a comunidade onde vive e trabalha. 

O governo local possibilita a oportunidade da participação popular nas decisões 

públicas, de forma responsável e democrática, porque a proximidade daquele faz com que a 

distância entre o povo e o governante seja minimizada. As instituições de governo local 

devem constituir o melhor canal de atendimento às necessidades das comunidades locais, 

possibilitando o bem-estar dos cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento urbano. 

Neste contexto, é de se destacar a atuação do Município, ao lado da União, dos 

Estados e do Distrito Federal, no que concerne às causas da pobreza, bem como aos fatores de 

marginalização, até porque isso constitui um dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, constante do artigo 3º, inciso III, da Constituição Federal.114 

Compreende-se nesse diapasão que a assistência jurídica gratuita prestada pelo 

Município faz parte da função social da cidade, uma vez que, como a autora supracitada 

menciona, é indispensável à sua sobrevivência em grupo. Ademais, através da participação 

municipal dando sua relevante contribuição no acesso à justiça, poderá, através da ação 

preventiva dos órgãos ambientes ou de defesa do consumidor, a exemplo dos Procons 

Municipais, evitar a litigiosidade e até mesmo desafogar o Poder Judiciário da morosidade na 

solução dos litígios a ele apresentados. 

Igualmente, tal serviço sendo prestado pelo Município em parceria com a Defensoria 

Pública dos Estados e da União proporcionará melhores condições de vida aos munícipes e a 

comunidade onde vive, seja resolvendo um problema familiar, tais como alimentos, divórcio, 

seja uma questão trabalhista ou previdenciária, de tal forma que a proximidade dos órgãos 

municipais, através das Procuradorias Municipais ou das secretarias municipais correlatas, a 
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exemplo da Secretaria de Ação Social, trará às populações, especialmente carentes, uma 

maior proximidade com o Poder Judiciário e a satisfação de ver sua questão jurídica, 

finalmente solucionada. 

Sugere-se, até mesmo a instalação de atendimentos comunitários nos próprios 

centros comunitários ou, quem sabe, nas escolas e hospitais municipais, bastando para tanto o 

implemento de políticas públicas voltadas para o reconhecimento da prestação do atendimento 

jurídico como prioridade de governo. 

Afinal de contas, a prestação da assistência jurídica aos necessitados é uma atividade 

que se encontra extremamente ligada ao bem-estar social dos habitantes dos Municípios 

pátrios, tal como preceitua o texto constitucional, situando-se também, segundo defende-se no 

presente trabalho, no estrito âmbito da competência municipal, apesar de reconhecer-se a 

dificuldade de sua realização, o que não retira sua importância. 

Embora o parágrafo único do Art. 23115 da Constituição Federal de 1988 116 dê o tom 

do federalismo cooperativo estabelecendo que, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, as normas para a cooperação entre os 

entes federativos serão fixadas em lei complementar. Entende-se que a falta desta não impede 

o exercício das competências arroladas no caput desse artigo, pois, sob essa ótica, a edição da 

referida lei não é conditio sine qua non para a cooperação entre os entes federados, pois uma 

vez editada, tornará apenas um fato de equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar dos 

cidadãos, em âmbito nacional. 

Por conseguinte, o Município, em face da solidariedade a ser prestada às Defensorias 

Públicas dos Estados e da União, não pode deixar de lado o implemento de políticas públicas 

                                                                                                                                                                                     

114 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
115 BRASIL, 1988. 
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voltadas para a prestação de assistência jurídica aos munícipes, seja através dos PROCONs 

Municipais, dos Órgãos ambientais ou até mesmo da prestação de atendimento jurídico 

prestado pelos seus procuradores e/ou assessores jurídicos, na qualidade de defensores dativos 

da população, haja vista a necessidade de maior aproximação entre a população e órgãos 

públicos locais, bem como ao Poder Judiciário. 

Tal atuação municipal poderá ser prestada pela própria Procuradoria-Geral do 

Município, tal como ocorre no Município de Porto Alegre/RS, conforme disposto na Lei 

Municipal nº 7.433, de 06 de junho de 1994 117. Mas, indaga-se: qual seria o papel dessa 

Assistência Jurídica Municipal? A resposta é: atuação complementar à Defensoria Pública 

Estadual e Federal, contudo, somente no âmbito municipal. 

Neste contexto, verifica-se que relevantes serviços podem ser prestados pela 

Assistência Jurídica Municipal, caso venha a ser prestada, de acordo com dados auferidos, de 

situações práticas já existentes, tais como: a) A orientação jurídica e a defesa dos direitos 

individuais e coletivos, em qualquer esfera ou grau de jurisdição, das pessoas e entidades do 

Município comprovadamente necessitadas; b) Nas questões atinentes à regularização 

fundiária de terrenos urbanos; c) A prestação de assistência jurídica criminal aos munícipes; 

d) A promoção de ações, defesas processuais e recursos, exceto contra o Município patrono; 

e) A promoção, extrajudicialmente, de conciliação entre as partes em conflitos de interesses, 

antes da propositura da ação; f) O peticionamento junto ao juízo criminal, referentes a pedidos 

de relaxamento de prisão em flagrante, liberdade provisória, defesa prévia, alegações finais, 

apelação criminal e habeas corpus, dentre outros recursos criminais. 

                                                                                                                                                                                     
116 Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 
117 PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Lei nº 10.765, de 28 de outubro de 2009. Cria o Conselho Superior 
e a Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do Município e dá outras providências. [Porto Alegre], 2009. 
Disponível em: < http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgi-bin/nph-
rs?s1=000030731.DOCN.&l=20&u=/netahtml/sirel/simples.html&p=1&r=1&f=G&d=atos&SECT1=TEXT>. 
Acesso em: 10 ago. 2010. 
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Destaca-se que tal prestação de serviço público de Assistência Jurídica Municipal 

poderá, sem sombra de dúvidas, ser feita através de celebração de convênios com 

estabelecimentos de ensino que ministrem curso superior na área de ciências jurídicas e 

sociais, bem como outras instituições que possam prestar serviços necessários ao desempenho 

das atribuições daquele órgão. 

Existem no Brasil quase seis mil municípios e apenas dois mil são sede de Comarca. 

Muitos destes Municípios sempre prestaram um serviço de assistência jurídica gratuita aos 

necessitados. Porém, existem os que alegam que os Municípios estão vedados de prestar 

assistência jurídica, tentando dificultar o acesso aos serviços jurídicos, pois alguns Tribunais 

de Contas estão considerando irregular despesa com assistência jurídica, ou seja, os 

Municípios não podem gastar com assistência jurídica. 

Assim, torna-se importante referir que a Constituição Federal118, no Título III – Da 

Organização do Estado, Capítulo I – Da Organização Político-Administrativa, Art. 18, define 

que a “República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”, definindo, nos Capítulos II 

a V do referido Título, as competências de cada ente federado, sendo que o Art. 30 regra a 

competência atinente aos Municípios. 

A norma a que se refere o transcrito no parágrafo único do Art. 134 da Carta da 

República restou consubstanciada na Lei Complementar Federal nº 80, de 12-01-94, a qual 

“organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve 

normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências”.119  

                                                           
118 BRASIL, 1988. 
119 BRASIL. Presidência da República. Lei complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Organiza a 
Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua 
organização nos Estados, e dá outras providências.[Brasília], 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp80.htm>. Acesso em: 10 set. 2010. 
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A Lei Federal nº 1.060, de 05-02-50, em seu Art. 1º, cuja redação foi dada pela Lei nº 

7.510/86, regra que “os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que 

possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão 

assistência judiciária aos necessitados nos termos desta Lei”.120 

Quanto aos recursos públicos municipais, estes são arrecadados objetivando sua 

aplicação na execução das competências que ao Município estão cometidas 

constitucionalmente, tais como saúde, educação, saneamento, transporte municipal, limpeza 

urbana, etc., a teor, em especial, do previsto nos incisos III e V do mencionado Art. 30 da 

Constituição Federal. 

A utilização de tais recursos em destinações distintas daquelas concernentes às 

aludidas competências, seguramente pode acarretar para os Municípios uma prestação de 

serviços deficiente e/ou insuficiente à respectiva comunidade, principalmente considerando-se 

a situação de extrema dificuldade que inúmeros deles enfrentam, podendo restar desatendidas 

as respectivas responsabilidades. 

Assim, não se vislumbra impossibilidade de o Município, desde que não desborde do 

cumprimento de suas competências, emprestar colaboração nesta matéria, a qual deveria ser 

efetuada diretamente à Defensoria Pública do Estado, e se esta entendesse pertinente. 

Tal colaboração dar-se-ia mediante a celebração de convênio, em que restaria 

ajustada a forma para tanto, forma esta que não poderia, de maneira alguma, afastar-se do 

ordenamento legal ora em vigor, razão pela qual, por exemplo, estaria vedado ao Município 

alocar servidor advogado para atuar como defensor público, podendo o ente público 

                                                           
120 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 7.510, de 4 de julho de 1986. Dá nova redação a dispositivos da 
Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, com as alterações posteriores, que estabelece normas para a concessão 
de assistência judiciária aos necessitados.  Citado por 14437. Jus Brasil Legislação, [Brasília], 1986. Disponível 
em: <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128192/lei-7510-86>. Acesso em: 15 jul. 2010. 
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municipal auxiliar o Estado em termos de estrutura física, equipamentos, cessação, nos termos 

de lei local, de servidores para a atividade-meio, dentre outros meios. 

Igualmente, na investigação científica realizada neste trabalho, não se enxerga a 

impossibilidade do Município celebrar convênio de colaboração com a Ordem dos Advogados 

do Brasil, se esta julgasse conveniente, quando da implementação, por parte da OAB, das 

ações que lhe coubessem no serviço de assistência jurídica gratuita. 

Também, neste caso, não competiria ao Poder Público Municipal alocar servidor 

advogado para o exercício da tarefa, pois tal ação restaria sem sentido, eis que a OAB 

congrega justamente os advogados, os quais, para o exercício da atividade, deveriam estar 

inscritos. 

Destaca-se que, para a celebração do convênio com a: 

a) Defensoria Pública do Estado - seria obrigatória ao Município a observância, dentre 

outros, do disposto nos artigos 25 e 62 da Lei Complementar nº 101/2000, mais conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 

b) Ordem dos Advogados do Brasil - caberia ao Município o atendimento, dentre outros, 

do prescrito no Art. 26 da LRF. 

Contudo, a prestação de colaboração à Defensoria Pública e/ou à Ordem dos 

Advogados do Brasil, se efetivamente houvesse interesse do Município em fazê-lo, deveria 

ser de responsabilidade do Poder Executivo Municipal, ao qual caberia o estabelecimento dos 

respectivos limites no citado ajuste (convênio), devendo ser atendido o disposto no Art. 116 

da Lei Federal nº 8.666/93.121 

                                                           
121 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. [Brasília], 1993. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>.Acesso em: 25 jul. 2010.    
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Os Tribunais de Contas espalhados pelo Brasil têm entendido que as Câmaras de 

Vereadores desempenham precipuamente duas funções: fiscalizar e legislar. Portanto, acaso 

fosse possível à Câmara Municipal emprestar a colaboração na forma já enfocada, àquela 

seria lícito conceder auxílios e executar qualquer outra atividade que fosse da competência do 

Poder Executivo local ou, mesmo não se encontrando na esfera de atuação do Município, 

emprestar qualquer outra colaboração a outras esferas de governo, nas áreas de segurança, 

saúde, educação, dentre outros. Assim, as competências constitucionais definidas aos entes 

federados, não dão suporte à manutenção das atividades que estão sendo desenvolvidas no 

âmbito do Poder Legislativo local. 

Um dos exemplos de autores críticos à ideia da existência da assistência jurídica 

gratuita municipal é o autor Frederico Rodrigues Viana de Lima, que em sua obra Defensoria 

Pública menciona: 

Portanto, seja pelo fato de os Municípios não deterem competência legislativa para 
tratar de assistência jurídica e Defensoria Pública, seja pelo respeito que deve haver 
com o modelo desenhado pela Constituição, inadmite-se em nosso sistema jurídico a 
criação de Defensoria Pública municipais.122 

 
 
Outro doutrinador que caminha no mesmo sentido é Cléber Francisco Alves, que 

salienta: 

A Defensoria Pública deve seguir o mesmo padrão constitucional de organização do 
Poder Judiciário brasileiro, com estrutura própria e diferenciada para atuar no 
âmbito da esfera de competência judiciais da União Federal e também na esfera das 
competências judiciais dos Estados. Portanto, do mesmo modo como não há 
previsão de um Poder Judiciário municipal ou de um Ministério Público municipal, 
igualmente também não seria admissível uma Defensoria Pública municipal.123 

 
 
Outra autora que também critica a atuação dos Municípios na prestação da 

assistência jurídica pública, embora admita a atuação auxiliar desses entes federativos é 

                                                           
122 LIMA, Ibid., p. 95. 
123 ALVES, Ibid., p. 312-313. 
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Cláudia Maria da Costa Gonçalves124 que diz: “Primeiro, mencionemos que as referidas 

atividades não devem ser municipalizadas, considerando-se a regra constitucional que 

determina a competência da União, dos Estados-Membros e do Distrito Federal para prestar a 

assistência pública”. 

E continua a mesma doutrinadora: “A assistência jurídica pública, por força do art. 135 

da CF/88, deve ser prestada pela Defensoria Pública da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios. Entretanto, com base no interesse local, os Municípios podem 

auxiliar a prestação dos referidos serviços”. 125 

Nada obstante, verifica-se, a rigor, que o serviço de assistência jurídica, embora 

importante, não é atividade privativa do Estado. Portanto, a advocacia e a assistência jurídica 

são serviços privados de interesse social. Logo, cabe ao Estado apenas complementar a 

prestação do serviço quando a iniciativa privada por motivos diversos não estiver atendendo a 

contento. 

De início, destaca-se que o Art. 5º, LXXIV, da CF, estipula que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 126. 

Verdadeiramente, este artigo constitucional citado comporta um Mandado de Injunção no 

Supremo Tribunal Federal, pois até a presente data não se definiu como se comprova a 

carência econômica e isto tem permitido grandes abusos e deficiências. 

Mas, observa-se que a redação é no sentido de "Estado". Consequentemente, engloba 

os Municípios também, pois o conceito de Estado Federal Brasileiro abarca Municípios, 

Estados, Distrito Federal e União. Portanto, os Municípios não estão dispensados da 

obrigação de assistência jurídica como serviço essencial, visto que, o serviço de assistência 

                                                           
124 GONÇALVES, Ibid., p. 84. 
125 Ibid., p.84. 
126 BRASIL, 1988. 
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jurídica municipal funciona muito bem em muitas localidades. Mas, é importante frisar que tal 

assistência deverá ser prestada pelo Poder Executivo Municipal e não pelo Poder Legislativo, 

pois este terá as competências únicas e exclusivas de fiscalizar e legislar. 

A Constituição Federal também estabelece no artigo 23, inciso II127, que é 

competência comum da União, Estados e Municípios cuidarem da assistência pública, e neste 

conceito geral, conglomera a assistência jurídica, bem como a assistência social e médica. 

Também estabelece a Constituição Federal, no Art. 24, XIII128, que compete à União 

e Estados legislarem concorrentemente sobre assistência jurídica e defensoria pública, bem 

como o Art. 30, I, do mesmo diploma legal, autoriza os Municípios a legislarem sobre 

questões de interesses locais. Sob essa ótica, a assistência jurídica aos seus munícipes é uma 

atividade de interesse local, podendo os Municípios legislar sobre o tema. 

Porém, a legislação federal, através do Art. 1º, da Lei 1.060/1950, estabelece a 

possibilidade dos Municípios prestarem assistência jurídica: 

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que 
possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, 
concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei 
(redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). 129 

 

Ou seja, até 1986, os Municípios podiam colaborar com a União e com os Estados, 

no dever constitucional de prestar assistência jurídica aos munícipes necessitados. 

Ora, se os Municípios podem propor ação civil pública, criarem guardas municipais, 

participarem como colaboradores da União e dos Estados nos serviços da segurança pública, 

                                                           
127 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - Cuidar da 
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
128 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: XIII - 
Assistência jurídica e Defensoria pública. 
129  BRASIL. Congresso Nacional. Acesso à justiça: Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Estabelece normas 
para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. [Brasília], 1950. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/dh/volume%20i/lei1060.htm>. Acesso em: 11 out. 
2010. 
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da saúde, educação, assistência social, é razoável sustentar que podem atuar na área de 

assistência jurídica gratuita aos necessitados. Nesse ponto a descentralização dos serviços de 

assistência jurídica com a necessária ampliação de legitimados é o caminho do verdadeiro 

acesso à Justiça. 

E ainda o artigo 4º, inciso V, alínea r, da Lei nº 10.257/2001130 também prevê a 

assistência jurídica para aplicação do Estatuto da Cidade, porquanto uma obrigação 

municipal. Diante disso, pode-se concluir que os Municípios também são obrigados a 

disponibilizar aos seus munícipes o serviço de assistência jurídica consultiva e também a 

judicial, pois é serviço essencial a ser prestado pelo Estado Federal Brasileiro, e o Município 

integra este conceito, sendo que quanto mais opção de escolha tiver, melhor será a ampla 

defesa do usuário do serviço jurídico. 

Ademais, conforme bem determina a Constituição da República Federativa do Brasil, 

no seu artigo 3º, inciso I, como um dos princípios fundamentais – “construir uma sociedade 

livre, justa e solidária”. Dentro deste contexto, a participação do Município é de fundamental 

importância, principalmente pela proximidade com os interesses locais e pelo fato de poder 

implementar melhor a meta de garantir o bem-estar de todos os cidadãos, especialmente no 

que diz respeito ao acesso à justiça. 

Agora o que falta, realmente, é uma estruturação dessa prestação de serviço público à 

população, seja através de uma secretaria municipal ou de uma fundação pública municipal, 

com corpo de profissionais preparados para realização de uma assistência jurídica pública e de 

qualidade, com uma maior aproximação entre o povo e o direito. 

                                                           
130 BRASIL. Presidência da República. Lei n

o
 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. [Brasília], 2001. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 10 jul. 2010. 

Art. 4o. Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 
V – Institutos jurídicos e políticos: 
r) Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos. 
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Justificativa e embasamento constitucionais para a prestação de tal serviço não 

faltam, pois basta verificar o Art. 30 da Constituição da República de 1988 e ver que o 

Município tem poder de legislar sobre todos os assuntos de interesse local, sendo nesse 

aspecto, plena e exclusiva, ficando implícito o atendimento aos princípios constitucionais. 

Deste modo, a ênfase a ser dada à autonomia municipal, especialmente na prestação 

a assistência jurídica aos necessitados, visa demonstrar a necessidade de fazer cumprir a 

Constituição no que ela estabelece sobre a importância da atuação do Município para a 

consolidação da ordem democrática e para o bem-estar social. 

Todavia, para o Município dar conta de mais essa árdua tarefa, este ente federativo 

clama por respeito e colaboração dos Poderes Constituídos e dos outros entes federativos, 

para que possa se desincumbir dos ônus constitucionais que lhe foram impostos. A atuação 

conjunta do Poder Executivo e do Poder Legislativo municipal, bem como da sociedade civil 

pode levar à celebração de convênios e a todas as formas possíveis de ação participativa, 

visando à eficiência e a eficácia da prestação do serviço público de assistência jurídica 

gratuita aos necessitados. Por fim, ressalta-se a importância do Município na democracia 

participativa, dada a proximidade dos cidadãos com o governo local e com o centro das 

decisões. 

Após essas exposições, no próximo capítulo será estudada as implicações da atuação 

municipal na assistência jurídica gratuita e as suas devidas implicações. 
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6 IMPLICAÇÕES DA ATUAÇÃO MUNICIPAL NA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

GRATUITA E NO ACESSO À JUSTIÇA 

 

6.1 LIMITAÇÕES DA ATUAÇÃO DO ASSESSOR JURÍDICO E/OU PROCURADOR 

MUNICIPAL 

 

Inicialmente, vale salientar que tramita no Congresso Nacional uma Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) que prevê a criação da carreira de Procurador Municipal. Trata-

se da Proposta de Emenda à Constituição nº 153/2003, tendo como autor o Deputado Federal 

Maurício Rands (PT-PE).  

O texto determina a inclusão na Constituição da República da necessidade dos 

municípios formalizarem uma carreira que já é obrigatória para a União, os Estados e o 

Distrito Federal. Os procuradores municipais serão responsáveis pela consultoria e 

assessoramento jurídico das prefeituras. 

Na verdade, a constitucionalização da carreira de Procurador Municipal corrige uma 

omissão constitucional, que aumentou as atribuições dos Municípios, mas não garantiu a 

especificidade da função de Procurador Municipal, que respaldaria a continuidade de políticas 

e serviços públicos. Não há gestor público bem intencionado que prescinda de uma análise 

jurídica fundamentada por parte de um Procurador Municipal concursado. 

Merece registro o fato de que o Brasil possui quase seis mil municípios, sendo que 

princípios insculpidos no Texto Constitucional, de observância imperativa pela Administração 

Pública, em sentido amplo, demandam a valorização, como ocorreu em plano federal e 

estadual, da carreira de Procurador Municipal. 

Logo, a emenda constitucional é de extrema importância para garantir o nível de 

excelência desejado nas procuradorias municipais, pois adota critérios de ingresso e 
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permanência no cargo totalmente isento de qualquer caráter subjetivo, sem influências de 

ordem política ou de afinidade, tal como ocorre com as contratações de advogados, por 

inexigibilidade de licitação, muitas vezes de legalidade duvidosa. 

Quanto aos custos públicos, a aprovação da PEC não vai aumentar os custos do setor 

público, porque atualmente os municípios já contam com advogados nomeados pelos 

prefeitos para exercer cargos em comissão, na maioria dos casos. O que se pretende com a 

PEC 153/03 é que esta advocacia pública municipal seja exercida por um servidor público 

municipal e concursado, que tenha a memória da instituição e possa assegurar ao gestor 

municipal uma administração qualificada, lutando pelos interesses administrativos e judiciais 

da municipalidade. 

A PEC não obriga o Município a cumprir a exigência imediatamente nem define a 

quantidade de procuradores que este terá que manter, pois o tamanho do quadro funcional da 

Procuradoria do Município será determinado por lei municipal, de acordo com as exigências e 

peculiaridades locais. A inclusão da Procuradoria Municipal na Constituição Federal terá 

efeito pedagógico, pois vai despertar a necessidade dessa estrutura de maneira gradual. 

A Constituição é programática, ou seja, as diretrizes constitucionais são implantadas 

aos poucos, sendo importante expor a Procuradoria Municipal como diretriz do que deve ser a 

administração pública municipal. Logo, a previsão, em plano constitucional, da carreira de 

Procurador Municipal é medida que vai a favor do regime jurídico-administrativo e, por 

conseguinte, a indisponibilidade do interesse público, pela administração municipal. 

Nada mais justifica excluir os Municípios da exigência constitucional de 

organizarem suas carreiras de Procurador Municipal. Nada mais justifica a possibilidade de 

ausência de controle de legalidade, ou um controle deficiente, decorrente da falta de mão-de-

obra especializada ou de entrega de tal controle a pessoas estranhas ao quadro efetivo da 

Administração Municipal. A ausência de pareceres, proferidos por Procuradores concursados, 
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leva à descredibilidade da Administração Pública frente aos órgãos externos de controle, 

Tribunais de Contas e Ministério Público. 

Porquanto, a carreira do Procurador do Município, da mesma forma que as carreiras 

jurídicas da União e dos Estados, assume papel de fundamental importância no controle do 

cumprimento por parte dos gestores municipais ao implemento dos princípios constitucionais 

da administração pública. Sem dúvidas de que o corpo funcional que compõe a estrutura 

efetiva do serviço público garante o conteúdo técnico-jurídico da Administração Pública. 

Principalmente porque esse corpo funcional obedece à forma de ingresso diferenciada, à 

capacidade e habilitação, à especialização, instrumentos da moralidade, eficiência, 

impessoalidade e legalidade, princípios expressamente arrolados no artigo 37 da Constituição 

Federal. 

Por esse motivo, as atribuições dos Procuradores Municipais no controle de 

legalidade dos atos administrativos praticados pelos gestores públicos municipais e na 

garantia dos princípios da Administração Pública devem ser exercidas com independência 

técnico-profissional assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da OAB. 

Portanto, o cargo de Procurador Municipal, ao ser caracterizado pela efetividade, 

deve ser provido em caráter definitivo, permanente, por meio de concurso público específico 

com a garantia de estabilidade nos mesmos moldes que os cargos de Procuradores federais, 

estaduais e distritais, a fim de garantir a visada independência técnico-profissional. Até 

porque, em muitas prefeituras espalhadas pelo Brasil, quanto ao acesso à justiça do 

necessitado, o Procurador municipal vem agindo como um Defensor Dativo, em face do 

desamparo governamental do Estado e da União em instalar núcleos da Defensoria Pública, 

tendo aquele profissional que se desdobrar para realizar com o aparado governamental 

municipal à efetivação da garantia fundamental do acesso à justiça às populações de baixa 

renda. 
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Basta lembrar que considerável parcela da população permanece às margens do 

sistema jurídico existente no Brasil, tendo que se recorrer do vereador ou do prefeito eleito 

por estar mais próximo da sua realidade social. Ademais, tal atitude se justifica pelo fato da 

Defensoria Pública não ter a capilaridade suficiente para atender aos habitantes de todos os 

municípios brasileiros, o que dificulta o efetivo acesso à justiça da população carente, que se 

recorre às autoridades municipais para solver sua lide. 

Por conseguinte, sem sombra de dúvidas, cabe registrar que a atuação das 

Procuradorias Municipais na assistência jurídica ao cidadão contribui para a minimização do 

problema do acesso à justiça mediante o atendimento da população hipossuficiente do bairro 

ou da comunidade na qual o procurador municipal realiza seu mister. 

Conclui-se que a advocacia pública, em especial a municipal, não deve ser apenas 

uma profissão de gabinete, na qual a atuação do assessor e/ou procurador municipal fique 

restrita às questões administrativas, tais como pareceres em contratos administrativos e 

licitações. Deve-se ter uma nova perspectiva da advocacia pública municipal, pois o advogado 

deve estar onde o povo está, deve se fazer visível, disponível e, acima de tudo, acessível às 

pessoas mais simples e humildes. Essa é uma das formas de o advogado público cumprir seu 

papel de personagem indispensável à administração da justiça, por exercer um múnus público, 

bem como uma função essencial ao acesso do necessitado à justiça.  

 

6.2 PRERROGATIVAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DADAS AOS DEFENSORES 

PÚBLICOS E APLICAÇÃO OU NÃO AOS PROCURADORES MUNICIPAIS 

 

Primeiramente, destaca-se que os membros da Defensoria Pública possuem as 

seguintes garantias, conforme se depreende do texto da atual Constituição brasileira, 
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especialmente do art. 134: a) Independência funcional no desempenho de suas atribuições; b) 

Inamovibilidade; c) Irredutibilidade de vencimentos; d) Estabilidade. 

A independência funcional do defensor público reflete na sua plena liberdade de 

atuação sem relação de subordinação ou de obediência hierárquica frente a outras instituições. 

Diferentemente dos defensores públicos estaduais e federais que possuem a garantia 

da inamovibilidade, pela qual aqueles têm a certeza de que pode atuar plenamente na defesa 

de seus assistidos contra quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, de forma independente, sem 

que possa ser removido de seu cargo a título de punição ou perseguição, os procuradores 

municipais na atuação da defesa dos necessitados agem temerosos de serem removidos para 

outros setores dentro da Municipalidade, pois não possuem a garantia da inamovibilidade. 

Quanto às garantias de irredutibilidade de vencimentos e a estabilidade, tanto 

defensores públicos como procuradores municipais possuem. Relativamente às prerrogativas 

dos defensores públicos e aquelas conferidas aos procuradores municipais, tem-se que muitas 

delas não podem ser usufruídas por estes últimos no seu trabalho de prestação de assistência 

jurídica ao cidadão. Por exemplo, as intimações pessoais dos defensores públicos, em 

qualquer processo e grau de jurisdição, inclusive mediante a entrega dos autos com vistas, 

quando necessário. Enquanto isso, os procuradores municipais são intimados pelo Diário da 

Justiça, tal como acontece como os advogados privados em geral. 

Tal entendimento prejudica bastante o procurador municipal, pois a intimação com a 

entrega dos autos, a atuação do defensor público é bem mais eficiente na defesa dos interesses 

dos necessitados, haja vista ter a sua disposição os autos para manusear e verificar decisões, 

alegações da parte contrária, certidões, documentos, dentre outros. Nesse caso, se o 

procurador municipal desejar, deverá fazer a devida carga dos autos, exigindo tempo e custos 

com o deslocamento pessoal ou de estagiário. 
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Outro ponto crucial na prática forense dos procuradores municipais na defesa dos 

necessitados em prol do acesso à justiça é a contagem dos prazos processuais. Desde já, 

ressalta-se que não se pode confundir a prerrogativa da Defensoria com a das Procuradorias 

na defesa os entes públicos. Segundo norma do Código de Processo Civil, artigo 188 

“Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte  

for a Fazenda Pública ou o Ministério Público”  131, as Procuradorias, somente na defesa dos 

entes públicos, têm o prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Já a 

Defensoria Pública, na forma do artigo 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, tem 

prazo em dobro para os prazos processuais, o que não se aplica aos advogados dativos, nem 

àqueles que patrocinam demandas amparadas pelo benefício da gratuidade de Justiça. Porém, 

os procuradores municipais na defesa dos necessitados em juízo não possuem nenhuma dessas 

benesses que a legislação pátria traz, tendo que cumprir prazos normais, como os advogados 

privados. Os prazos acima elencados são privilégios dos defensores públicos e dos 

procuradores na defesa dos entes públicos. 

Por isso que muitas prefeituras preferem não dispor de tal serviço público aos 

munícipes, pela falta de profissionais para exercer esse árduo trabalho, pela falta de estrutura 

e pela própria falta de isonomia entre a Defensoria Pública e a defesa realizada pelos 

procuradores municipais nas Procuradorias de Assistência Jurídica aos cidadãos. 

O simples benefício da Justiça Gratuita, previsto na Lei nº1.060/50, muitas vezes 

concedido nas causas patrocinadas pelos procuradores municipais aos hipossuficientes, não 

confere a esses profissionais a contagem privilegiada dos prazos processuais, por ser 

prerrogativa dirigida à Defensoria Pública. Em suma, pela sistemática atualmente existente no 

Brasil, os procuradores municipais, tal como advogados privados podem patrocinar 

                                                           
131 Art. 188.  BRASIL. Presidência da República.  Lei n

o
 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de 

Processo Civil. [Brasília], 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>. 
Acesso em: 20 jul. 2010. 
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demandas, amparados pela gratuidade de justiça, mas seus prazos são contados de forma 

simples, ressalvada naturalmente a hipótese de litisconsórcio “Quando os litisconsortes 

tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para 

recorrer e, de modo geral, para falar nos autos” (Art. 191 do Código de Processo Civil). 132 

Destaca-se, ainda, que o defensor público, conforme prevê o artigo 44, inciso XI, da 

Lei Complementar nº 80/1994, não precisa de instrumento de mandato – procuração - para 

atuar na defesa do necessitado, ressalvadas apenas as hipóteses em que a lei exige poderes 

especiais. Já os procuradores municipais, necessitam de procuração assinada pelo seu 

constituído, quando da defesa deste em juízo e, em sendo o assistido incapaz ou analfabeto, 

necessário se faz a apresentação em juízo de procuração pública registrada em cartório. 

Porém, as prerrogativas dos defensores públicos esbarram em algumas vantagens 

concedidas aos procuradores municipais, mesmo atuando na defesa de hipossuficientes. A 

primeira delas é que os defensores públicos precisam ter dedicação exclusiva ao seu labor, 

ressalvada apenas a atividade acadêmica de professor em instituição de ensino, sendo tal 

vedação prevista no artigo 134, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988 que 

coloca: 

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. 

133 
 
 

É tanto que não é permitido ao defensor patrocinar demandas particulares, ainda que 

em causa própria. Já aos assessores ou procuradores municipais, não lhes é vedado, na 

maioria dos Municípios, o exercício da advocacia privada, exceto contra o ente público que os 

remunera em face da incompatibilidade prevista no Art. 30 da Lei Federal nº 8.906/94, que 

menciona: “Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia: I - Os servidores da administração 

                                                           
132  BRASIL, 1973. 
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direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja 

vinculada a entidade empregadora.” 134 

Além do mais, é vedado aos defensores públicos o recebimento de honorários 

advocatícios, sequer os oriundos da sucumbência da parte adversa, sendo essa verba recolhida 

a um fundo institucional, quando existente, normalmente destinado ao aparelhamento e 

aperfeiçoamento dos defensores públicos. Enquanto isso, os procuradores municipais, exceto 

quando existente legislação específica impondo impedimento possuem amplo direito de 

percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais, salvo legislação específica que 

mencione regra em contrário. 

Relativamente, à remuneração dos defensores públicos e dos procuradores 

municipais tem-se que de acordo com o artigo 135 da Constituição que “Os servidores 

integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na 

forma do Art. 39, § 4º” 135, a Advocacia Pública (Procuradores) e a Defensoria Pública 

(defensores) devem ser remuneradas através de subsídio – assim como os membros do 

Judiciário e do Ministério Público. O grande debate jurídico existente é quanto à aplicação do 

teto remuneratório para os procuradores municipais na forma de como dispõe o artigo 37, 

inciso XI da Constituição da República de 1988. 

Diante de tal dispositivo legal, se faz a seguinte indagação: Os procuradores 

municipais, assim como os Defensores Públicos possuem como teto remuneratório o subsídio 

pago aos Desembargadores do Tribunal de Justiça? Tal discussão ocorre porque a própria 

Constituição Federal estabelece no mesmo artigo supracitado que nos Municípios o limite de 

subsídio é aquele pago ao Prefeito. Mas a regra do inciso XI do Art. 37 da CF/88 é clara ao 

                                                                                                                                                                                     
133 BRASIL, 1988. 
134 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). [Brasília], 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8906.htm>. Acesso em: 11 set. 2010. 
135 BRASIL, 1988. 



95 
 

asseverar que os Procuradores (aí incluídos os de Estado, Distrito Federal e os Municipais) 

terão como teto remuneratório o subsídio de Desembargador, ou seja, 90,25% daquele pago a 

Ministro do STF. Logo, infere-se que o ocupante do cargo de Procurador Municipal tem a seu 

favor a eficácia plena da norma constitucional acima referida, de sorte que seu teto 

vencimental deixa de ser o de Prefeito e passa a ser aquele assegurado na seara constitucional, 

pois assim foi expressamente dito pela Constituição. 

Todavia, a questão não é tão simplista quanto parece tendo em vista que quando o 

legislador redigiu a Emenda Constitucional nº 41/2003, alterando a regra existente do inciso 

XI do artigo 37 da CF/88, não quis criar um cargo predominante e totalmente superior sobre 

todos os demais existentes em um ente federativo (O Munícipio). 

Sabe-se que no caso dos Estados-membros existem três tipos de subtetos a serem 

definidos, tal como menciona a nossa Constituição Federal, ou seja, o do governador (no 

Poder Executivo) ou o dos subsídios dos desembargadores (no Poder Judiciário), este último 

extensivo aos membros do Ministério Público (existentes nos Estados-membros e União), aos 

Defensores Públicos (existentes nos Estados-membros e União) e aos Procuradores 

(existentes nos três entes federativos), mas que somente valerá para os Estados-membros e 

União, tendo em vista que dentro da administração direta no Município não há o que se 

discriminar os servidores públicos em geral ante os procuradores municipais. No caso dos 

Estados-membros, poderá, a critério dos legisladores e desde que seja inserido na 

Constituição Estadual, se adotar um único subteto para todos os servidores públicos estaduais, 

ou seja, o subsídio dos desembargadores. Mas a questão relativa aos subsídios dos 

Procuradores Municipais, nada está definitivamente estabelecido, gerando inúmeros debates 

jurídicos e acadêmicos. 

Voltando à análise dos aspectos processuais das prerrogativas dos defensores 

públicos e dos procuradores municipais no exercício da assistência jurídica aos necessitados, 
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apreende-se que na forma do artigo 128, inciso IX da Lei Complementar nº 80/1994, o 

defensor público pode manifestar-se nos autos através de escrito de próprio punho nas folhas 

já constantes neles, através de cotas. Trata-se de uma prerrogativa sublime que agiliza muito 

seu trabalho em defesa dos hipossuficientes, auxiliando enormemente a rotina de trabalhos 

dos defensores públicos. 

Apesar disso, os procuradores municipais na prestação de assistência jurídica 

gratuita, tal como o advogado privado, não gozam dessa prerrogativa, de modo que suas 

manifestações devem sempre vir através de petições – ainda que esteja no patrocínio de 

hipossuficientes amparados pela gratuidade de Justiça - o que dificulta muito o trabalho desse 

profissional. 

Por fim, vale lembrar que tanto o defensor público como o procurador municipal 

devem receber o mesmo tratamento reservado aos magistrados e demais membros das funções 

essenciais à justiça, dentre as quais está o Ministério Público. 

Para complementar o estudo ora realizado, no próximo capítulo será realizado um 

exame da assistência jurídica municipal sob o crivo da constitucionalidade, a fim de auferir se 

tal prática se coaduna ou não com o texto constitucional em vigor. 
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7 ANÁLISE DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA PRESTADA PELOS 

MUNICÍPIOS E O ACESSO À JUSTIÇA SOB O CRIVO DA 

CONSTITUCIONALIDADE 

 

7.1INTRÓITO 

 

Inicialmente, tem-se que reportar aos aspectos históricos do tema, observando que na 

Constituição de 1824 não havia controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário por 

causa da supremacia do parlamento dada a forte influência inglesa e da relevância do 

princípio da legalidade, devendo a fiscalização constitucional ser efetuada por quem realiza as 

normas, ou seja, pelo Poder Legislativo. 

Já na Constituição de 1891 não houve qualquer preocupação com o controle de 

constitucionalidade de leis municipais. Isso se deve ao fato de que tal Constituição sofreu 

profunda influência do modelo norte-americano com relação ao respeito ao controle 

jurisdicional das leis e atos normativos. Justifica-se esse posicionamento pelo fato de que na 

época os Municípios não gozavam de grandes prestígios, não merecendo atenções maiores do 

Poder Central. Tal cenário ocorreu também na Constituição de 1934, pois esta não acolheu 

preocupações legislativas com a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos municipais. 

A Constituição de 1937, no seu Art. 96, da mesma forma, restringiu a declaração de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Presidente da República. De 1937 a 1946, 

em face do totalitarismo, os Municípios, no âmbito do controle da constitucionalidade, não 

receberam qualquer tutela do Estado brasileiro. 

A Constituição de 1946, mesmo tendo privilegiado o municipalismo, continuou a não 

se preocupar, de modo explícito, com a inconstitucionalidade de leis municipais, pois somente 
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poderia ser apreciada como prejudicial de ação proposta ou em ação popular, sem alcance de 

efeitos “erga omnes”. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 16, de 26 de novembro de 1965, o 

nosso ordenamento jurídico adotou o sistema misto de controle de constitucionalidade. 

Contudo tal emenda, no tocante aos atos normativos municipais, não os colocou como objeto 

da representação de inconstitucionalidade perante o STF e em face da Constituição Federal. 

A omissão na Constituição de 1967 foi suprida com a Emenda Constitucional nº 1 de 

1969, que admitiu o controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais, de 

competência do Tribunal de Justiça, desde que fosse violado o princípio indicado nas 

Constituições estaduais, possibilitando a intervenção do Estado no Município. 

 

7.2 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS 

MUNICIPAIS E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

Na Constituição Federal de 1988, aplicando-se o princípio da simetria, é possível o 

controle preventivo de constitucionalidade das leis e atos normativos municipais, frente à 

Constituição Federal, no que tange ao processo de produção, que seria exercido pela Câmara 

Municipal e pelo Prefeito Municipal, bem como o controle repressivo de forma incidental, de 

competência do Poder Judiciário e o controle concentrado da Câmara Municipal, no caso 

particular dos atos normativos do Executivo Municipal que excederem os limites da lei ou 

delegação legislativa. 

Como estabelece o Art. 102, I, a, da Constituição Federal, o controle concentrado 

pela via da ação compete ao Supremo Tribunal Federal (STF), por ser sua função precípua a 

guarda da Constituição. Face à omissão do texto constitucional sobre o controle concentrado 

da constitucionalidade dos atos normativos e das leis municipais em relação à Constituição 
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Federal pelo STF, dividem-se as opiniões entre aqueles que admitem somente o controle 

difuso ou de exceção das normas municipais e os que entendem que o controle via de ação 

deve ser exercido pelos Tribunais Estaduais. 

Contudo, a jurisprudência do Supremo tem concluído pela impossibilidade de ser 

exercido, por via de ação direta, o controle da constitucionalidade de leis e atos normativos 

municipais em face da Constituição Federal, à mingua de um comando constitucional neste 

sentido, pois o constituinte não previu semelhante competência à Corte Suprema, nem a 

cometeu aos Tribunais de Justiça dos Estados, como só acontecer ante a indelegável função 

confiada, com exclusividade, ao Supremo Tribunal Federal, de guarda da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 136 

Mesmo assim, em contraponto, admite a possibilidade de ação de controle de 

constitucionalidade concentrado de atos normativos e leis municipais no Supremo Tribunal 

Federal em face da Constituição Federal no caso de descumprimento de preceito 

constitucional fundamental. Trata-se da Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF). 

Ademais, cumpre destacar que na Federação brasileira algumas normas da Carta 

Magna são de reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados-membros e, conforme a 

leitura do Art. 125, § 2º da Constituição Federal, compete aos Tribunais de Justiça apreciar a 

representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em 

face da Constituição Estadual.137 

Assim, esses órgãos jurisdicionais, mesmo que de forma oblíqua, exercem na prática 

o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais, em relação a essas 

matérias específicas, também perante a Constituição Federal, porém suas decisões devem 

                                                           
136 ROCHA, Fernando Luiz Ximenes. Controle de constitucionalidade das leis municipais. 2.ed.. São Paulo: 
Atlas, 2003. p. 108. 
137 BRASIL, 1988. 
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estar embasadas nas normas emanadas das Constituições Estaduais, e não nas disposições da 

Constituição Federal. 

Destarte, pela via direta, não é possível o exercício de controle de 

constitucionalidade de leis e atos normativos municipais face à Constituição Federal, através 

de ação direta de constitucionalidade aos Tribunais de Justiça e nem ao Supremo Tribunal 

Federal, por falta de previsão constitucional. Todavia, como dispõe o Art. 102, III, alínea a da 

Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em via de defesa ou exceção, através de 

recurso extraordinário, pode exercer o controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo 

do governo municipal frente à Constituição Federal. 

No entanto, tratando-se de violação da Constituição do Estado-membro por lei ou ato 

normativo municipal, as decisões proferidas por órgãos judiciais inferiores serão revistas tão 

somente pelo Tribunal de Justiça, não cabendo apelo extremo, à míngua de previsão 

constitucional, salvo se a disposição afrontada reproduzir norma constitucional federal de 

observância obrigatória para os Estados Federados138. Caso as matérias sejam de outra 

natureza, o STF pacificou entendimento na Súmula 280 de não caber recurso extraordinário 

por ofensa a direito local. 

Salienta-se que quando cabível o recurso extraordinário, este está sujeito a todos os 

requisitos formais específicos – tais como o prequestionamento, preparo e tempestividade - e 

será sempre recebido no efeito devolutivo. Outrossim, a afronta a preceito constitucional, para 

que autorize o recurso extraordinário deve ser direta e frontal, não se admitindo acatamento 

pela via reflexa. Nesse contexto, a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo municipal 

pode ser declarada “incidenter tantum”, pelo STF, à luz de uma situação concreta e decorrente 

de uma decisão judicial, quando em confronto com a Constituição Federal. 

                                                           
138 ROCHA, Ibid., p. 101. 
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Destaca-se, ainda, que pelo princípio da presunção de constitucionalidade das 

normas jurídicas, são elas consideradas constitucionais até que sejam declaradas 

inconstitucionais, levando estabilidade e segurança às relações disciplinadas139.  

 

7.3 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS 

MUNICIPAIS E A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL 

 

O controle de constitucionalidade através de Argüição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela 

Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999. 

Como disposto no Art. 102, § 1º da Constituição Federal, “a argüição de 

descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal, na forma da lei” 140. 

A Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999, no seu Art. 1º, estabelece que a argüição 

de descumprimento  

será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar 
lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”. No Parágrafo 
único, inciso I, do Art. 1º, a citada Lei determina que caberá também referida 
argüição “quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre 
lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à 
Constituição. 141 
  
 

Percebe-se, portanto, que a alegação de descumprimento de preceito fundamental 

introduziu algumas inovações no controle de constitucionalidade, com destaque para a 

                                                           
139 AGRA, Walber Moura.  Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 553. 
140 BRASIL, 1988. 
141 BRASIL. Presidência da República. Lei no 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Dispõe sobre o processo e 
julgamento de argüição de descumprimento de preceito fundamental nos termos do § 1º do art. 102 da 
Constituição Federal. Citado por 835.  Jus Brasil legislação. [Brasília], 1999. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104103/lei-9882-99#art1>. Acesso em: 15 set. 2010. 
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repreensão contra ato ou lei municipal, instituindo-se o controle direto com relação às normas 

e atos do Município que ofendam aos preceitos fundamentais. Logo, havendo alguma lesão a 

preceito fundamental por lei ou ato normativo municipal, nota-se que o Supremo Tribunal 

Federal poderá proteger a Constituição da República e declarar a inconstitucionalidade.  

Através da ADPF, temos dois processos distintos de exercício de controle 

concentrado de constitucionalidade dos atos do Poder Público pelo Supremo Tribunal Federal 

em face da Constituição da República: a) um processo de natureza objetiva, no qual a 

argumentação é proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal, independentemente da 

existência de qualquer controvérsia, para a defesa exclusivamente objetiva dos preceitos 

fundamentais ameaçados ou lesados por qualquer ato do poder público e b) um processo de 

natureza subjetivo-objetivo, no qual a argüição é proposta diretamente no Supremo Tribunal 

Federal, em razão de uma controvérsia constitucional relevante, em discussão perante 

qualquer juízo ou tribunal, sobre a aplicação de lei ou ato do poder público questionado em 

face de algum preceito fundamental142. Defende-se que além da regulamentação do rito 

processual da ADPF, a Lei criou uma nova modalidade de argüição, o que seria 

inconstitucional. 

Na verdade, criaram-se dois ritos para processar a ação de argüição de 

descumprimento de preceito fundamental: um direto ou autônomo independente de qualquer 

controvérsia e, outro incidental, em razão de um processo que tramita em instâncias judiciais 

inferiores ou tribunais em que haja a controvérsia relevante sobre matéria constitucional, 

sendo ambos faces da mesma moeda. 

Assim, como no caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), poderá ser 

proposta Ação de Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), caso haja 

omissão de ato do Poder Público que impeça a eficácia de norma constitucional, quando os 
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atos omissivos forem ofensivos a preceitos fundamentais da Constituição. Os legitimados para 

propor a ADPF, segundo o Art. 2º da Lei 9882/99 143, são os mesmos legitimados para propor 

a ação direta de inconstitucionalidade. 

Apesar da ADPF somente poder ser proposta pelos legitimados citados, a critério do 

relator do processo, outras pessoas ou autoridades com experiência e notório saber sobre o 

assunto que tenha ensejado a argüição poderão se manifestar no processo, sendo possível 

inclusive a realização de audiências públicas para debate do tema em questão, conforme 

previsto no Art. 6º, § 1º da Lei 9.882/99.144 

Sendo atos do Poder Público, as leis e atos normativos municipais também estariam 

sujeitos ao controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, 

quando houvesse descumprimento de preceito fundamental da Constituição Federal. Mas, o 

que seria preceito fundamental? Como não há definição legal sobre o termo, caberia ao 

Supremo como guardião e intérprete da Constituição Federal exarar a compreensão, caso a 

caso, do que vem a ser preceito fundamental. 

Contudo, vale salientar que pelo Princípio da subsidiariedade, a argüição de 

descumprimento de preceito fundamental não poderá ser intentada quando for admitida outra 

ação direta para realizar o controle de constitucionalidade ou quando for possível impetrar 

outra medida judicial.145 Porquanto, a ADPF somente pode ser usada quando não houver mais 

nenhum mecanismo adequado para a garantia dos preceitos fundamentais, ou quando esses 

                                                                                                                                                                                     
142 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Argüição de descumprimento de preceito fundamenta. In: DIDIER JR., Fredie 
(Org.). Ações constitucionais. 2.ed.. Salvador: JusPODIUM, 2007. p. 416. 
143 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Dispõe sobre o processo e 
julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1º do art. 102 da 
Constituição Federal. [Brasília], 1999. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/legislacaoAnotadaAdiAdcAdpf/verLegislacao.asp?lei=1>. Acesso em: 02 jul. 2010. 
144 Ibid. 
 
145 AGRA, Ibid., p. 589. 
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mecanismos não produzirem os efeitos desejados, como já decidiu o STF na ADPF 17/AP, 

que teve como relator o Ministro Celso de Mello. 

 

7.4 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS 

MUNICIPAIS E A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

 

Em relação ao controle de constitucionalidade das leis e atos normativos municipais 

frente à Constituição Estadual, no que tange ao processo de produção, como também em 

relação ao controle repressivo via de defesa, não há diferença com o controle exercido face à 

Constituição Federal. 

No caso do controle repressivo concentrado, via ação direta de inconstitucionalidade, 

como disposto no Art. 125, § 2º, da Constituição Federal146, a competência é atribuída pelas 

Constituições dos Estados aos Tribunais de Justiça. Sobre o controle de constitucionalidade 

concentrado de lei municipal perante a Lei Orgânica do Município, pelo Tribunal de Justiça, o 

STF no RE 175087/SP - São Paulo, em julgamento de 19/03/2002, que teve como relator o 

Min. Néri da Silveira, pronunciou-se pela impossibilidade de controle concentrado de 

constitucionalidade de lei municipal em face da Lei Orgânica do Município por inexistência 

de previsão constitucional. No inteiro teor do referido recurso extraordinário os argumentos 

apresentados pelo relator são de que as ações diretas de constitucionalidade somente podem 

ater-se a contrates com normas constitucionais e, a Lei Orgânica, apesar de sua hierarquia, é 

norma de direito comum e também que falta de previsão constitucional (CF, Art. 125, § 2º) 

para que o Tribunal de Justiça exerça controle, em ação direta, de lei ou ato normativo 

municipal. 

Não se pode negar que a Lei Orgânica Municipal, apesar de não possuir o nome de 

Constituição, contém em seu escopo normas materialmente constitucionais imprescindíveis 
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para a estruturação e funcionamento do Município, como por exemplo, a forma de 

organização dos poderes Executivos e Legislativos, os mecanismos do processo legislativo, o 

regime jurídico de seus servidores e o sistema tributário municipal. 

Logo, é imprescindível que, além de mecanismos de controle de constitucionalidade 

via de ação das leis e atos normativos face às Constituições Federal e Estadual, sejam 

estabelecidas, como o faz a Constituição pernambucana, formas de controle concentrado 

perante a Lei Orgânica, para “evitar que a demora na declaração de inconstitucionalidade dos 

atos municipais venha a ocasionar prejuízos ao poder público ou a particulares”. 147 

Todavia, destaca-se a opinião de Walber de Moura Agra que diz que “ocorrendo a 

afronta de uma lei municipal à Lei Orgânica Municipal (LOM), ter-se-á uma ilegalidade e não 

uma ‘inconstitucionalidade municipal’, apesar de a LOM gozar de supremacia em relação às 

demais normas do ordenamento jurídico municipal”148. Em sendo assim, qualquer lei ou ato 

normativo municipal que afronte a Lei Orgânica Municipal é passível de controle de 

legalidade que poderá ser realizado em qualquer instância judiciária. 

Assim, a norma municipal que afronta a Lei Orgânica deve ser declarada pelos 

órgãos judiciários como ilegal, enquanto que os Tribunais de Justiça somente poderão 

proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em relação às 

Constituições estaduais por maioria absoluta de seus membros e depois de ouvido o 

Procurador Geral de Justiça. 

                                                                                                                                                                                     
146 BRASIL, 1988. 
147 ROCHA, Ibid., p. 100 
148 AGRA, Ibid., p. 604  



106 
 

7.5 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO DA FUNÇÃO 

LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

 

Infere-se que nada impede que seja aplicado às leis e atos normativos municipais no 

âmbito dos Tribunais Estaduais o que a Constituição Federal de 1988 trouxe no seu Art. 103, 

§2º, ou seja, “declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva 

norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências 

necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.” 149 

Entende-se que a norma constitucional possui tom cominatório, devendo ser aplicada nas 

esferas federal, estadual, distrital e municipal. 

Logo, se assim interpretar-se, o STF será o competente que a inconstitucionalidade 

por omissão de leis ou atos normativos municipais não torna efetiva norma constitucional 

posta na Constituição Federal, especialmente aquelas dispostas nos artigos 29 e 30. E, se de 

modo diferente, tal fato ocorrer em face da Constituição Estadual, a competência será do 

respectivo Tribunal de Justiça Estadual. 

Conclui-se, portanto, que além da ADPF, em virtude de uma interpretação mais larga 

do texto constitucional citado, nada impede de termos no STF uma ação direita de 

inconstitucionalidade por omissão de lei ou ato normativo municipal, quando tal desídia parta 

dos órgãos legislativos e administrativos municipais que não tornem efetiva norma 

constitucional federal. 

                                                           
149 BRASIL, 1988. 
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7.6 A ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL AO NECESSITADO E A ANÁLISE 

SOBRE O CRIVO DA CONSTITUCIONALIDADE 

 

Após analisarem-se os mecanismos de controle de constitucionalidade das leis 

municipais, passa-se ao exame sob o crivo da constitucionalidade do serviço público de 

assistência jurídica municipal ao necessitado que vem sendo prestado por alguns Municípios 

brasileiros. 

Inicialmente, tem-se que o objetivo da assistência jurídica municipal ao munícipe 

necessitado objetiva enfrentar as dificuldades de acesso à justiça e a carência de informação, 

formação e proteção aos direitos da cidadania. 

Indubitavelmente, a prestação da assistência municipal acima referida visa ampliar a 

sua atuação no campo da promoção da cidadania, através de um serviço público, podendo ser 

prestado pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo Municipal, embora a atuação deste 

seja questionada por alguns Tribunais de Contas Estaduais, objetivando resguardar, promover 

e garantir os direitos humanos relacionados às comunidades mais carentes do município. 

Nada obstante, para que esse serviço público seja efetivamente bem prestado, faz-se 

necessário a criação de uma secretaria municipal especializada, a exemplo da Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos (SAJ) do Município do Recife/PE, ou aprimorar a autuação 

da Procuradoria Geral do Município, tal como ocorreu com o município de Porto Alegre/RS. 

Afora isso, necessário se faz que haja uma dotação orçamentária anual que garanta 

recursos ordinários do Município para suprir as necessidades materiais e humanas dessa 

prestação de serviço. No entanto, nada impede que sejam celebrados convênios com a 

Defensoria Pública ou com universidades ou faculdades que ofereçam o curso de Direito ou 

Ciências Jurídicas e Sociais, a fim de garantir toda infraestrutura do serviço público a ser 

realizado. 
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Contudo, é importante proteger o serviço público da assistência jurídica municipal 

das rotineiras práticas clientelistas, tais como as tentativas dos prefeitos e vereadores de 

exercer influências políticas sobre o funcionamento desse relevante serviço público prestado, 

em especial as indicações e pressões para impor favorecimentos. 

Vale salientar que para a assistência jurídica municipal seja mais próxima da 

população necessitada, faz-se necessária a descentralização do serviço público a ser prestado, 

tornando-se, assim, mais acessível ao cidadão de baixa renda. Com isso, a relação entre o 

Procurador Municipal e a população se torna menos formal e hierarquizada, contribuindo para 

diminuir a distância entre a população e a justiça. 

Porquanto, a ideia da assistência jurídica gratuita municipal é uma iniciativa 

inovadora de vários governos municipais, que avançou sobre a competência dos governos 

estaduais e federal, que são os responsáveis legais e constitucionais pela assistência jurídica 

gratuita ao necessitado, propondo com isso uma releitura das competências constitucionais 

dos entes federativos, principalmente em face da crise de instalação e da infraestrutura das 

defensorias públicas, que não chegam onde o povo carente está. Com isso, promove-se a 

cidadania e os direitos humanos, trazendo uma revolução na organização administrativa 

municipal, na medida em que coloca a população em uma posição mais participativa durante 

o processo de resolução de seus próprios conflitos. 

Porém, os grandes problemas enfrentados pelos Municípios que encaram o desafio 

de instalar suas assistências jurídicas gratuitas são: a) obtenção de recursos financeiros em um 

contexto de restrição orçamentária municipal, especialmente após a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009, que aumentou a composição das Câmaras 

Municipais e reduziu o repasse da receita municipal em média de 10% do percentual de 

repasse estabelecido; b) o trato com a imensa demanda reprimida por acesso à justiça, 
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destacadamente nos bairros periféricos de qualquer município de médio ou grande porte e na 

zona rural. 

Tais dificuldades refletem na falta de material para o trabalho operacional e má 

remuneração paga aos Procuradores Municipais responsáveis por tais serviços, dando azo a 

desmotivação da equipe e desvalorização dos profissionais engajados neste serviço público 

municipal. 

Frisa-se a grande demanda em relação aos serviços da assistência jurídica gratuita 

municipal que exige a ampliação da estrutura atual a fim de ofertar um serviço público 

eficiente e de qualidade. A falta de acesso à justiça gera, diariamente, uma demanda reprimida 

que não pode ser absorvida em curto prazo. 

Além disso, é inquestionável que os Municípios brasileiros também têm 

responsabilidade pela assistência jurídica gratuita ao necessitado, podendo ser prestada em 

colaboração com a Defensoria Pública através de órgão próprio municipal ou da realização de 

convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outros.  

A descentralização dos serviços de assistência jurídica gratuita municipal e o 

trabalho de educação e articulação nas comunidades contribuem para facilitar o acesso dos 

beneficiários ao serviço de assistência jurídica e a outros serviços, promovendo uma relação 

mais democrática entre os cidadãos e agentes públicos. 

A prestação da assistência jurídica gratuita municipal, indiscutivelmente,  rompe com 

os parâmetros constitucionais vigentes e exige um trabalho de hermenêutica constitucional 

sem precedentes na história da recente redemocratização brasileira, viabilizada pela vontade 

política de governantes municipais dispostos a transformar uma realidade social de pobreza e 

da marginalização, demonstrando a relevância social da presente iniciativa, possibilitando à 

população carente a oportunidade de exercer plenamente a sua cidadania. 
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Entretanto, existem autores, tais como Rogério Nunes de Oliveira, que tercem 

críticas à atuação do município e seus órgãos ou secretarias de assistência judiciária. Dessa 

forma, pode-se transcrever o posicionamento do referido autor sobre o tema em estudo: 

Independentemente da boa-fé dos chefes dos executivos locais e dos fins alvitrados, 
a verdade é que a criação de tais órgãos ou secretaria contraria fundamente a nossa 
ordem jurídica. E assim é por vezes, tanto de forma quanto de conteúdo. De início se 
surpreende a manifesta inconstitucionalidade de formação das assistências 
judiciárias no âmbito local dos munícipes. 150 

 

Respeitando a opinião do nobre autor, data vênia, não se deseja aqui na elaboração 

deste trabalho a defesa da criação de uma Defensoria Pública Municipal, até porque falta aos 

municípios brasileiros a devida legitimidade para referendar tal competência, pois estes não 

podem editar normas sobre a organização e funcionamento de defensoria pública, mas se 

defende que o município não pode ficar sem atender os anseios das populações carentes pelo 

exercício da assistência jurídica gratuita municipal, pois numa análise respaldada nos 

argumentos acima expostos, não apresenta qualquer afronta à Constituição Federal, uma vez 

que estes entes federativos possuem uma direta influência na mudança do quadro social atual, 

exercendo um papel transformador da realidade brasileira, em especial no atendimento aos 

interesses locais, com respaldo constitucional no art. 30, que são capazes de justificar tal 

atuação municipal. 

É evidente que aos municípios é vedada a criação de Defensorias Públicas. Contudo, 

infere-se que os municípios não podem ficar distante da realidade social que clama por 

políticas públicas voltadas para a assistência jurídica gratuita dos necessitados. Porquanto, a 

prestação da assistência jurídica municipal tem extrínseca correlação com os relevantes 

interesses locais, que devem ser atendidos pelos gestores públicos municipais na elaboração 

dos seus orçamentos e no gerenciamento de políticas públicas voltadas para tal finalidade. 

                                                           
150  OLIVEIRA, Rogério Nunes. Assistência Jurídica Gratuita. Rio de Janeiro: Editora Lumem Juris, 2006, p. 6. 
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Por derradeiro, apesar da demanda reprimida por justiça ser um problema social, o 

fato de vários municípios brasileiros implementarem as atividades de prestação de serviço 

público de assistência jurídica gratuita aos necessitados, indica a possibilidade de valorização 

do poder local e a ampliação do acesso à justiça gratuita com qualidade, objetivando romper 

com o padrão de justiça de classe que predomina na sociedade brasileira. 

Enfim, entende-se que a assistência jurídica municipal prestada pelos municípios 

poderia ter um respaldo constitucional, a fim de dar maior embasamento jurídico a tal serviço 

prestado, bastando ao legislador pátrio, no uso do seu poder constituinte derivado, propor uma 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) introduzindo os Municípios no art. 5º, inciso 

LXXIV e alterando a redação do art. 30, inciso VII, de tal forma que a redação desses 

dispositivos ficassem assim: 

 
Art. 5º, inciso LXXIV – a União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios 
prestarão assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos. 
 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
VII – prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 
de atendimento à saúde e à assistência jurídica da população; 
 
 

Entende-se que com essas alterações no texto da Carta da República, pode-se 

resolver, em parte, o grave problema de acesso à justiça dos necessitados, possibilitando a 

participação efetiva dos municípios, em cooperação técnica com as Defensorias Públicas da 

União e dos Estados, na prestação dos serviços de assistência jurídica da população. Além do 

mais, resolveria de vez o problema de interpretação do direito fundamental da assistência 

jurídica integral e gratuita prestada aos hipossuficientes, haja vista que mencionando 

expressamente todos os entes federativos não se teria como negar a real participação de todos 

na solução da demanda quanto ao acesso à justiça. 
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É evidente que todas essas mudanças constitucionais precisam ser alvo de muita 

discussão com a participação da sociedade civil e, quem sabe até com a realização de um 

plebiscito ou referendo popular, a fim de dar um maior respaldo a tal alteração constitucional 

que trará uma revolução em toda a estrutura do federalismo brasileiro, ressaltando a 

importância fundamental dos municípios brasileiros na efetivação do direito fundamental do 

acesso à justiça aos munícipes, especialmente àqueles necessitados que não podem contratar 

um advogado particular para estarem litigando no Poder Judiciário. 
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Pela análise realizada ao longo deste trabalho, tem-se que a Constituição Federal de 

1988 trouxe num novo paradigma quanto aos municípios brasileiros, quebrando dogmas 

anteriores de que este não faria parte da organização do Estado brasileiro, existentes 

especialmente nas constituições brasileiras anteriores à atual. 

Nesse sentido, entende-se que se deve reforçar e estabilizar a autogestão municipal em 

todos os aspectos, fortalecendo-se a descentralização de poderes, possibilitando aos cidadãos 

maiores chances de participação política e consolidando cada vez mais o regime democrático 

de direito, em especial, possibilitando que esses entes federativos possam, em cooperação 

como os Estados e a União, realizar a efetiva prestação da assistência jurídica gratuita aos 

necessitados, seja através das Procuradorias Municipais, seja através de uma Secretaria ou 

autarquia específica. 

A Constituição Brasileira, ao tratar dos direitos fundamentais, estabelece que todos 

têm o direito de acesso à Justiça, sendo o Estado obrigado a prestar assistência jurídica 

integral e gratuita. Este serviço deve ser prestado pela União e Estados através da Defensoria 

Pública – instituição responsável para prestar orientação jurídica e defesa em todos os graus 

aos necessitados. Contudo, pelo que se tratou ao longo desse, o Município também pode 

manter um serviço de assistência jurídica gratuita em cooperação com os Estados e a União, 

aproximando o cidadão carente do acesso à justiça. 

Este serviço deve ser criado por lei municipal, podendo ser prestado por um órgão 

específico vinculado à Administração Municipal, geralmente a Procuradoria Geral do 

Município, ou mediante um órgão público ou uma entidade municipal desse que seja 

vinculada ao Poder Executivo Municipal ou ao Poder Legislativo Municipal, pois este mesmo 

tendo funções institucionais e constitucionalmente previstas de fiscalizar e legislar, ao final do 
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presente estudo, conclui-se que pode também prestar tal serviço público de assistência jurídica 

gratuita ao necessitado, dentro do aspecto das funções atípicas desse Poder. O serviço deve 

desenvolver atividades extrajudiciais de orientação, requisição de documentos básicos para a 

população carente, atividades judiciais na promoção e defesa de direitos, bem como na 

mediação de conflitos individuais e coletivos. 

Como o serviço é destinado à população necessitada, os problemas sociais que surgem 

devem ser enfrentados por uma equipe técnica interdisciplinar formada não somente por 

procuradores ou assessores jurídicos municipais concursados e não ocupantes de cargos 

comissionados, para dar maior credibilidade e continuidade no serviço público a ser prestado, 

mas também por assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, educadores, arquitetos e 

engenheiros civis. 

O serviço de assistência jurídica deve ser descentralizado, através de núcleos de defesa 

da cidadania, nome que se sugere, localizados nos bairros onde vivem as comunidades 

carentes, e prestado de forma integrada com os demais órgãos públicos, programas e projetos 

sociais do Município, como por exemplo, na urbanização e regularização fundiária de favelas 

e loteamentos populares. 

Ademais, perpassando, em linhas gerais, as questões discutidas neste trabalho, tem-

se a ponderar, concluir e recomendar que: 

1º) deve-se estimular a cooperação entre as Defensorias Públicas dos Estados e da 

União e os Municípios que não sejam sede de Comarcas ou não tenham núcleo das 

Defensorias instalados para que não só as barreiras econômicas, como também os 

obstáculos culturais sejam ultrapassados na conquistas dos direitos; 
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2º) deve-se incitar a criação das Políticas Nacional, Estaduais e Municipais de 

Assistência Jurídica, para que as ações sejam executadas com cooperação e coerência, 

bem como submetidas a todo um processo de avaliação popular; 

3º) deve-se implantar serviços descentralizados de educação jurídica popular, levadas a 

efeito pela Defensoria em parceria com os órgãos municipais de ação social, a fim de 

aproximar o cidadão carente da assistência jurídica; 

4º) deve-se instigar uma integração institucional entre as Defensorias Públicas e as 

Procuradorias Gerais dos Municípios, visando a consolidação de uma Política Nacional 

de Acesso aos Direitos; 

5º) deve-se realizar uma modificação no texto constitucional da Carta de 1988, através 

de uma Proposta de Emenda à Constituição, a fim de que, alterando a redação dos arts. 

5º, inciso LXXIV e 30, inciso VII, possa introduzir os Municípios como integrantes da 

obrigação constitucional de prestar assistência jurídica aos necessitados, em cooperação 

com os Estados, Distrito Federal e União, aproximando o cidadão carente cada vez mais 

do Poder Judiciário. 

Vale salientar que para viabilizar a implementação da Proposta de Emenda à 

Constituição supra mencionada, entende-se que deve haver uma mobilização dos prefeitos 

municipais e vereadores brasileiros no sentido de cobrar dos congressistas a elaboração dessa, 

podendo isso ser realizado através os órgãos de classe representativos do Poder Executivo 

Municipais e das Câmaras Municipais, a exemplo da FECAM. 

Por derradeiro, percebe-se que com a implementação de tais diretrizes aqui retratadas 

e recomendadas, trarão para os cidadãos brasileiros um novo modelo de Estado Federal 

Brasileiro, no qual os Municípios também exercendo competência comuns à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal, qual seja a prestação da assistência jurídica gratuita aos 
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necessitados, poderão melhor cumprir a função social das cidades, em respeito ao preceito da 

dignidade da pessoa humana e no estrito atendimento e cumprimento dos interesses locais 

mais emergentes.  
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