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“So you want to be a public defender? Don’t do it for money, there ins`t 

enough. Don`t do it for prestige, you won`t get any. Don’t do it for the thrill 

of victory, victory rarely comes. 

Do it for love. Do it for justice. Do it for self-respect. Do it for the 

satisfaction of knowing you are serving others, defending the Constitution, 

living your ideals. 

The work is hard. The law is against you. The facts are against you. The 

judges are often against you. Sometimes even your clients are against you. 

But it is a great job – exhilarating, energizing, rewarding. You get to touch 

people’s hearts and fight for what you believe in every day”  

 

“Então, você quer ser um defensor público? Não faça pelo dinheiro, não é o 

bastante. Não faça pelo prestígio, você não conseguirá nenhum. Não faça 

pela emoção da vitória, vitória raramente vem. 

Faça por amor. Faça por justiça. Faça por sua autoestima. Faça pela 

satisfação em saber como servir ao próximo, defendendo a Constituição, 

vivendo seus ideais. 

O trabalho é duro. A lei está contra você. Os fatos estão contra você. Os 

juízes frequentemente estão contra você. Às vezes, até mesmo seus clientes 

estão contra você. Mas é uma grande carreira – estimulante, enérgica e 

recompensadora – você consegue tocar o coração das pessoas e lutar pelo 

que acredita todos os dias”. 
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RESUMO 

 

A concretização dos direitos humanos consiste num pressuposto ao desenvolvimento dos 

povos, por isso reclama mecanismos e técnicas jurídicas consentâneas e eficientes à sua 

promoção, proteção e realização. Assim sendo, convêm a existência de uma instituição ou 

órgão público criado com o propósito de proteger os que mais padecem diante das violações 

aos direitos humanos: os necessitados. No Brasil, entre outras instituições e órgãos públicos, 

compete à Defensoria Pública promover a proteção dos direitos humanos. O sistema 

constitucional reconhece na instituição sua essencialidade à função jurisdicional do Estado, 

cujo dever consiste em prestar a orientação e a defesa jurídica dos necessitados. O 

ordenamento jurídico como um todo sufraga a pertinência da Defensoria como mola 

propulsora da defesa dos direitos humanos. No sistema prisional, com as derradeiras 

mudanças regulatórias, como a Lei 12.313 de 2010 que introduziu mudanças à Lei 7.210 de 

1984, deve a instituição velar pela correta e humana execução da pena e da medida de 

segurança pertinente aos necessitados. Com a Lei Complementar 132 de 2009, sistematiza-se 

outras atribuições da Defensoria, evidenciando sua contribuição ao movimento de acesso à 

justiça. No âmbito da OEA, aprova-se a Resolução 2656 de 2011, caracterizando, com régua e 

compasso, a pertinência da Defensoria no acesso à justiça, bem como à defesa dos direitos 

humanos. Neste passo, o presente estudo versa sobre o papel da Defensoria na tutela jurídica 

dos direitos humanos, por meio dos métodos dedutivo e monográfico, na medida em subsiste 

uma conexão teórica e técnica entre esses dois pontos temáticos do fenômeno jurídico, uma 

vez que os direitos humanos, sobretudo depois da segunda metade do século XX, constituem 

a base do sistema jurídico das principais nações ocidentais do mundo. Isso provocou, 

consequentemente, o surgimento de técnicas e instituições jurídicas direcionadas a concretizar 

os direitos humanos. É o caso da Defensoria. O acesso à justiça e a prestação do serviço 

público de assistência jurídica são direitos humanos, portanto, essenciais ao homem e 

necessários à inclusão social. Os países, como o Brasil, marcados pela desigualdade social, 

dependem da estruturação de instituições como a Defensoria, pensadas no sentido de 

promover cidadania ao povo brasileiro. 

 

Palavras-chaves: Defensoria Pública, acesso à justiça e direitos humanos. 

 

 



ABSTRACT 

 

The realization of human rights is a prerequisite to the development of peoples, this requires 

legal mechanisms and techniques to its consistent and effective promotion, protection and 

fulfillment. So, agree that there is an institution or public agency created for the purpose of 

protecting those who suffer most in the face of human rights violations: the needy. In Brazil, 

among other institutions and public agencies, the responsibility of the Public Defender to 

promote the protection of human rights. The constitutional system recognizes the institution in 

its essence the role of the state court, whose duty is to provide guidance and legal defense of 

the needy. The legal system as a whole sufraga the relevance of the Ombudsman as a 

mainspring of human rights. In the prison system, with the ultimate regulatory changes, such 

as Law 12.313 of 2010 which introduced changes to the Law 7.210 of 1984, the institution 

must ensure the correct and humane enforcement of sentences and the security measures 

pertaining to the needy. With the Complementary Law 132 of 2009, to systematize other 

duties of the Public Defender, highlighting their contribution to the movement of access to 

justice. Within the OAS, to adopt Resolution 2656, 2011, characterizing, with ruler and 

compass, the relevance of the Ombudsman access to justice and protection of human rights. In 

this step, the present study concerns the role of Defender in the legal protection of human 

rights, through monographic and deductive methods, as there remains a technical and 

theoretical connection between these two points themed legal phenomenon, since the rights 

humans, especially after the second half of the twentieth century, form the basis of the legal 

system of the major Western nations in the world. This led, therefore, the emergence of 

technical and legal institutions aimed at realizing human rights. This applies to the Defender. 

Access to justice and public service provision of legal assistance are human rights, therefore, 

essential to humans and necessary for social inclusion. Countries such as Brazil, marked by 

social inequality, depend on the structuring of institutions like the Defender, designed to 

promote citizenship to the Brazilian people. 

 

Keywords: Public Defender, access to Justice and human rights 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

Na esteira da cidadania e da proteção aos direitos humanos, meta da nova ordem 

política, a Constituição Federal de 1988 introduziu a Defensoria Pública no sistema nacional 

de justiça. Prevista no capítulo pertinente às funções essenciais à justiça, precisamente no 

artigo 134, caput, corresponde à uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbida de prestar a orientação e defesa jurídica dos necessitados na forma 

prescrita pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Política. 

É de suma importância para a ciência jurídica pesquisar a Defensoria Pública. 

Primeiro, pelo seu status constitucional, circunstância que, só por só, dignifica seu estudo, a 

fim de apreender suas características, mormente sua operabilidade, dado que representa um 

específico organismo da República.  

Depois, porque traduz um instrumento de concretização dos direitos humanos, que 

supõe a existência de um órgão pensado a viabilizar o acesso à justiça, enquanto pressuposto à 

cidadania e ao desenvolvimento. 

O acesso à justiça, frise-se, não se exaure na possibilidade de invocar a tutela 

jurisdicional prestada pelo Poder Judiciário, malgrado seja sua primeira e mais importante 

missão. A sua vez, promove uma cidadania consubstanciada na consciência dos cidadãos 

sobre os seus direitos e deveres. Daí a pertinência da defensoria, porquanto incumbida do 

dever de instruir a população. Ou melhor, de promover a educação em direitos humanos a 

todos, notadamente aos que padecem de insuficiência econômica. 

Com efeito, a consagração da cidadania corresponde a missão mais relevante da 

nação prescrita pela Constituição Federal de 1988. O Estado brasileiro da década de 80, 

marcado pela desigualdade social, reclamava uma nova ordem constitucional, não só 

comprometida com a redemocratização, mas com a promoção da cidadania e da dignidade da 

pessoa humana.  

O povo brasileiro estava à deriva, num mar de pobreza e injustiça social. Daí por 

que, a necessidade de um sistema com instituições públicas e constitucionais constituídas para 

promover um “Estado Constitucional de Justiça Social”. 

Da Defensoria, espera-se a postura de protagonista do acesso à justiça às camadas 
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mais carentes da população. Além disso, qualquer sistema de justiça pressupõe a existência de 

uma instituição incumbida de realizar a defesa de quem responde processo criminal, porém 

não detêm condições econômicas de contratar um advogado.  

É que a todos se assegura o devido processo e o direito de defesa, razão pela qual 

ninguém poderá ser condenado sem ser tecnicamente defendido. Por isso mesmo, a atuação da 

Defensoria Pública no processo penal prescinde da análise da condição econômica do 

acusado.  

De modo que, não sendo a defesa apresentada pelo réu no prazo processual, compete 

à Defensoria apresentar a respectiva defesa técnica, a fim de não ensejar ao processo qualquer 

tipo de nulidade processual, e o pior, subtrair do acusado um julgamento justo e consoante o 

due process of law.  

Assim, o objeto da presente dissertação consiste na análise da Defensoria Pública em 

suas diversas facetas, mormente, na que diz respeito à tutela jurídica dos direitos humanos, 

que, para tanto, exige um passeio por inúmeros temas interligados à proposta, como o direito 

fundamental à assistência jurídica, passando pela delimitação normativo-constitucional da 

instituição, até sua missão de promover os direitos humanos no âmbito internacional. 

No primeiro capítulo, o estudo pormenorizado do direito fundamental à assistência 

jurídica pública. Isso porque, paralelamente à função sistêmica da Defensoria dentro do 

sistema de justiça, subsiste o desiderato constitucional de assegurar assistência jurídica 

integral e gratuita à população.  

Por conseguinte, estudou-se a evolução dos direitos fundamentais, com a teorização 

moderna dos direitos sociais que se distanciam, cada vez mais, da equivocada 

programaticidade destituída de eficácia normativa. No mesmo capítulo, uma apresentação da 

dimensão objetiva dos direitos fundamentais e considerações sobre o movimento de acesso à 

justiça. 

Os direitos fundamentais reclamam ações públicas que concretizem sua realização na 

perspectiva da proteção à pessoa desencadeada pelo Estado, não necessariamente em razão da 

respectiva titularidade dos direitos fundamentais concernentes à dimensão subjetiva, mas na 

razão objetiva de que os princípios e direitos fundamentais representam pautas constitucionais 

a serem perseguidas, notadamente pelas instituições públicas. 

Trata-se do dever jurídico de proteção, cuja responsabilidade pela sua promoção 
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repousa sobre o Estado. Disso, passa-se a demonstrar o movimento de acesso à justiça, 

iniciado, no sentido de universalizar, otimizar e concretizar as diversas pretensões materiais 

reclamadas pelos titulares dos direitos.  

No capítulo “Introdução ao Estudo da Defensoria Pública”, notas preliminares sobre 

a Defensoria, mormente seus pressupostos principiológicos que a justificam no plano 

constitucional.  

Deveras, subsistem princípios que dão suporte normativo à instituição, em particular 

os princípios da democracia, da defesa e do devido processo, da dignidade da pessoa humana, 

da solidariedade e da justiça social, razão porque devem ser oportunamente examinados.  

Em seguida, traça-se um panorama sobre as instituições essenciais à justiça, 

desenhadas no capítulo VI, do título IV, da Constituição Federal de 1988, até porque a 

Defensoria Pública corresponde a uma dessas instituições da República. Está contida no artigo 

134, caput, da Constituição, dando vida à democratização do acesso à justiça.  

Com a introdução das instituições essenciais à justiça na Constituição de 1988, 

notadamente o Ministério Público e a Defensoria Pública, descortinou-se um novo cenário 

constitucional relacionado à efetividade dos direitos e garantias fundamentais reconhecidos e 

proclamados pela Constituição.  

Sem dúvida, com a independência dessas instituições em relação aos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, surge um sistema mais oportuno de proteção dos direitos, 

dado que o poder, por si só, pode exceder seus limites, motivo porque mais que necessário 

instituições autônomas que possam promover o respeito às garantias constitucionais e 

pactuadas nos diversos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. 

À guisa, ainda, de introdução ao estudo, serão examinados os elementos históricos 

pertinentes à Defensoria, mormente o gérmen de sua configuração normativa até sua efetiva 

instituição, no bojo da Constituição Federal de 1988. Isso se faz necessário, na medida em que 

nenhuma garantia nasce sem decorrer de um processo histórico. 

Basta mencionar Hannah Arendt, que na sua visão, os direitos humanos resultam de 

uma construção da humanidade, melhor traduzido na expressão “direito a ter direitos”, vale 

dizer, o direito à cidadania.  

Assim sendo, convêm estudar os primeiros momentos em que se pensou no Brasil 

organizar uma estrutura pública destinada a prestar o serviço de assistência jurídica aos 
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necessitados. Depois disso, considerações sobre os diversos sistemas de acesso à justiça 

seguidos pelo mundo, com destaque ao programa de defesa pública da Colômbia, porquanto 

contém traços paralelos ao nacional, mas avançado no que tange à tutela do povo colombiano. 

No capítulo “Defensoria Pública: Instituição Essencial à Justiça”, serão 

demonstrados os contornos constitucionais e infraconstitucionais da instituição. Sua 

essencialidade à justiça, a partir de uma visão sistêmica.  

Por conseguinte, uma análise mais detida da autonomia administrativa da instituição 

e sua independência funcional perante os demais poderes da República, bem como um 

panorâma normativo das regras financeiras que tocam à Defensoria. Depois, um exame das 

perspectivas normativas da instituição, a fim de regulamentar preceitos constitucionais, que 

dizem respeito ao orçamento da Defensoria. 

É pouco provavél que uma instituição republicana, cujo propósito seja promover a 

realização dos direitos humanos, consiga efetivamente materializar sua pretensão 

constitucional sem autonomia e independência.  

Isso porque, não raro, o próprio Estado comete abusos e seja, por isso mesmo, 

responsável por muitas das violações perpetradas contra os direitos humanos. Essa 

necessidade de por vezes se contrapor ao poder do Estado implicará na proposição de ações 

contra o Poder Executivo.  

Daí, não convêm que a Defensoria seja subordinada às intervenções do Executivo e 

do Ministério Público. O sucesso da atuação da instituição depende dessa autonomia, 

consubstanciada sobretudo na sua iniciativa em apresentar sua proposta orçamentária, nos 

precisos termos do artigo 168, da Lei Fundamental da República.  

Outra questão, merecedora de exame, cuidará da relação entre processo judicial e 

Defensoria. Entre outros casos, verifica-se que a Defensoria Pública tem por obrigação 

exercer a defesa processual, tanto na jurisdição criminal, quanto na jurisdição cível, de modo 

a preservar, objetivamente, o direito de defesa, nas circunstâncias delimitadas pela lei ou pelo 

caso concreto. 

No processo penal, compete à Defensoria exercer a defesa do acusado, quando o 

mesmo não indicar advogado. Ou, não obstante a indicação, o patrono particular deixa de 

apresentar a respectiva defesa, causando embaraço e retardo processual.  

No caso do processo civil, duas são as questões pertinentes a serem examinadas, a 
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polêmica legitimidade processual concernente à ação civil pública e a curadoria ex legge dos 

ausentes. E ainda, nesse mesmo tópico, notas sobre a defensoria no processo ou jurisdição 

constitucional, precisamente a legitimidade do Defensor Público Geral da União sugerir 

proposta de súmula vinculante perante o Supremo Tribunal Federal. Isso tudo será examinado 

ainda no capítulo IV. 

No derradeiro capítulo “Defensoria Pública: Instituição Essencial à promoção dos 

Direitos Humanos”, examina-se os direitos humanos e a missão institucional de concretizá-

los.  

Principia pelo estudo do conceito e dos sistemas internacionais de proteção aos 

direitos humanos, destacando a concepção, segundo a qual os direitos humanos previstos nos 

tratados e convenções internacionais devem ser observados e promovidos, de maneira 

integrada com os direitos fundamentais positivados na Constituição.  

Por isso, observou-se a necessidade de sistematizar e separar as normas 

internacionais de proteção aos direitos humanos das normas constitucionais, igualmente, de 

proteção aos direitos humanos. Em paralelo, considerações sobre o bloco de 

constitucionalidade e a mutação constitucional, considerando a pertinência dessas teorias para 

a expansão da tutela jurídica dos direitos humanos no espaço dogmático nacional. 

E o acesso à justiça, na expressão de Mauro Cappelletti, corresponde ao mais básico 

dos direitos humanos, sem o qual, sequer será possível invocar a proteção dos demais direitos 

fundamentais como a educação, a saúde, a seguridade social, o meio ambiente, entre outros 

que concretizam a dignidade da pessoa humana. 

Daí em diante, mais comentários e análises dos direitos humanos, porém na 

perspectiva da sua efetividade com a atuação da Defensoria. Entre os pontos, será examinado 

a vocação da instituição à promoção dos direitos humanos. Ou melhor, a legitimidade 

precípua da Defensoria Pública à tutela jurídica dos direitos humanos.  

Com efeito, mostrar-se-á que não convêm outorgar ao Ministério Público, cuja 

missão constitucional consiste em promover as respectivas responsabilidades criminais, civis, 

ambientais e a proteção do interesse público, todas as responsabilidades concernentes à 

proteção dos direitos humanos, por uma razão de ordem sistêmica, considerando as 

características e titularidades de determinados direitos. 

Por derradeiro, o estudo ocupará da atuação da Defensoria Pública no sistema 
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penitenciário. É aqui, sem dúvida, que a presença da Defensoria se mostra mais necessária e 

insubstituível, na medida em que traduz mecanismo indispensável ao respeito dos direitos 

humanos dos presos e custodiados, no contraponto da pretensão punitiva do Estado.   

Tem-se por importante a análise dessa relação, considerando a recente sanção da Lei 

12.313 de 2010, que passou a tratar a Defensoria Pública como órgão integrante do sistema 

penitenciário, como instituição comprometida, no sentido de velar pela regular execução da 

pena e da medida de segurança dos presos necessitados, diga-se de passagem, maioria 

esmagadora da população carcerária. 

Depois disso, será possível oferecer conclusões sobre a legítimidade da Defensoria 

Pública à tutela jurídica dos direitos humanos. Trata-se de uma tendência mundial, conferir às 

defensorias, mormente nos países da América Latina, o dever de promover o respeito aos 

direitos humanos e servir de contraponto a eventual abuso de poder cometido pelo próprio 

Estado. 
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CAPÍTULO II – O DIREITO FUNDAMENTAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA E O 

DEVER ESTATAL DE PROTEÇÃO 

 

“De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente 
reconhecido como sendo de importância capital entre os novos 
direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é 
destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva 
reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o 
requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um 
sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não 
apenas proclamar os direitos de todos”  

 

(Mauro Cappelletti e Bryant Garth) 

 

 

Neste capítulo, inicia-se as considerações sobre o direito à assistência jurídica. Esse 

reconhecido no plano constitucional, consiste no principal serviço prestado pela Defensoria 

Pública. Daí por que, revela-se conveniente estudá-lo num capítulo específico.  

Principia pela evolução histórica dos direitos fundamentais, uma vez que os direitos e 

garantias fundamentais decorrem de um processo histórico de conquistas humanas, na busca 

incessante pela liberdade e igualdade de condições, sem as quais não seria possível a 

realização plena do ser humano. 

Ponto importante cuidará da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. É por 

meio dessa dimensão que o Estado tem o compromisso de protagonizar a observância de 

valores e princípios constitucionais no seio da sociedade e na sua complexa teia de relações 

sociais, com o propósito de estabelecer parâmetros normativos essenciais sintonizados com os 

valores e dogmas constitucionais, notadamente o respeito à dignidade da pessoa humana. No 

particular, destaque ao dever de proteção do Estado, mediante o qual se responsabiliza pela 

defesa dos individuos contra violações das mais diversas aos seus direitos humanos. 

Depois, o estudo pormenorizado da assistência jurídica, com relevo a sua 

diferenciação em relação aos conceitos de assistência judiciária, benefício da gratuidade e 

acesso à justiça. Em seguida, considerações sobre o movimento de acesso à justiça. Com 

efeito, a realização dos direitos individuais e sociais depende de recursos. O acesso às 

instâncias de proteção nem sempre são democráticas. Há barreiras, máxime de natureza 
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econômica, que impedem o amplo acesso à justiça. Então, faz-se mister a existência de 

garantias e instituições que permitam – indiscriminadamente –  que todos tenham justiça. 

A Defensoria Pública, pensada pelo constituinte como instrumento de efetivação do 

acesso à justiça, responsabiliza-se constitucionalmente pela prestação desse serviço de 

assistência jurídica, na medida em que constitui uma das dimensões desse acesso. E o 

conceito de acesso à justiça, por ser complexo, reclama maiores meditações e explanações, 

razão por que se divisa a pertinência do presente capítulo. 

 

2.1 Principais marcos dos direitos fundamentais  

 

Os seres humanos sofreram, no curso da história, abusos de todas as ordens sobre 

seus bens materiais e imateriais. Padeciam diante das violações perpetradas pela Coroa, no afã 

de satisfazer os interesses de uma nobreza parasitária.  

Isso despertou movimentos sociais de insatisfação contra os imperadores, sobretudo 

uma tensão entre a liberdade e o exercício do poder monárquico. Em 1188, na Penísula 

Ibérica, surge a Declaração das Cortes de Leão. Em 1215, a Magna Carta inglesa. Primeiros 

documentos proclamadores das liberdades públicas e limitadores do poder. 

Esses dois documentos declararam os direitos do homem, mormente o concernente 

ao due process of law, que passava a ser obrigatoriamente reconhecido pelo Estado. Com a 

Revolução inglesa, outro documento histórico, o Bill of Rights de 1689, que precedeu à 

Declaração dos Direitos dos Homens de 17891. 

É, decerto, com a Declaração dos Direitos do Homem de 1789, que nasce o propósito 

de universalizar os direitos básicos da pessoa humana, sem os quais não se conceberia a 

existência de uma Constituição.  

Essa declaração, que emergiu da Revolução francessa, representou um marco 

histórico para o reconhecimento dos direitos humanos. Tanto, que as constituições 

contemporâneas democráticas passaram a ser orientadas pelo documento francês do século 

XVIII que, em seu artigo 16, consagrou que não tem Constituição a sociedade onde não é 

                                                 
1 SILVA JUNIOR, Walter Nunes da. Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo 
Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 165. 
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assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separação dos poderes.  

No mesmo século XVIII, insurgiram-se as colônias norte-americanas contra a 

política fiscal da Grã-Bretanha. No dia 4 de julho de 1776, reuniram-se e proclamaram a 

Declaração dos Representantes dos Estados Unidos da América (Declaração de 

Independência)2. Esse documento assentou a soberania popular e a igualdade entre as 

criaturas, como direitos inalienáveis, notadamente a liberdade e a busca da felicidade.  

Baseou-se, sobretudo, na Declaração de Direitos do Povo da Virgínia de 12 de 

janeiro de 1776. Assim, os direitos humanos são declarados, oportunidade em que preceituou 

que “todos os homens são, em razão de sua natureza, nas mesmas condições de igualdade, 

livres e independentes, possuem direitos que lhes são inerentes, como os direitos de viver, de 

liberdade, de propriedade e de segurança”. 

No desiderato de organizar o Estado americano, mormente encerrar as disputas 

comerciais entre as colônias, promulgaram uma Constituição, produzida em 1787, por ocasião 

da Convenção de Filadélfia. Na primeira assentada, Thomas Jeferson não convenceu os 

demais membros da comissão, a fim de inserir no documento o catálogo dos direitos 

fundamentais, previamente reconhecidos pelo Estado da Virgínia3.  

Em 1789, porém, na oportunidade da primeira legislatura, Jeferson sustentou mais 

uma vez a inserção daqueles direitos básicos na Constituição, o que resultou na promulgação 

das famosas dez emendas.  

Escreve Walter Nunes, que as emendas enxertaram a declaração dos direitos do 

homem na carta constitucional norte-americana, no campo criminal, as garantias que foram 

objeto das seguintes emendas: 4ª (segurança das pessoas e documentos sem ordem judicial), 

5ª (réu somente após indiciamento reconhecido pelo grand jury, não possibilidade de duas 

penas pelo mesmo crime, o direito ao silêncio e o due process of law); 6ª (imparcialidade e 

celeridade no julgamento, e a competência jurisdicional para julgar os cidadãos), 7ª e 8ª 

(julgamento pelo jury, vedação de fianças excessivas e penas cruéis).    

Horst Dippel, por oportuno, observa que o constitucionalismo americano, por meio 

do qual positivou-se os primeiros direitos civis e políticos, decorreu da uma consciência do 
                                                 
2Registra Walter Nunes, que as “divergências das colônias americanas em relação à política fiscal da Grã-
Bretanha fizeram eclodir, em abril de 1775, a guerra revolucionária cujo final somente pemitia duas alternativas: 
a declaração de independência ou a negociação com o governo inglês, o que implicava submissão” (ob. cit., p. 
170). 
3Alexander Hamilton defendia que não havia a necessidade de consignar o Bill of Rights, porquanto estavam 
previstos nas constituições dos Estados (ob. cit., p. 180-181). 
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povo americano sobre direitos individuais imunes à ação do poder governamental. Na 

verdade, uma extensão da percepção do homem inglês concernente aos seus direitos 

assegurados, “na medida em que eles estavam confirmados em documentos legislativos tão 

apreciados quanto o Habeas Corpus Act de 1969, do Bill of Rights de 1689, ou o Act of 

Setelement de 1701”4. 

Mas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França de 1789 imprimiu 

um caráter universal e racional aos direitos humanos básicos5. Trata-se de um documento 

preciso, contendo as notas elementares dos princípios da liberdade, da igualdade, da 

propriedade e da legalidade, consignando para sua concretização certas garantias 

constitucionais e institucionais, como o poder judiciário.  

E sem garantias constitucionais, consoante adverte Paulo Bonavides, os direitos 

declarados seriam vazios, sem qualquer repercussão à realidade concreta6.   

A propósito, Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis escrevem que 

 

 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi redigida na França em 
26 de agosto de 1789 e adotada definitivamente em 2 de outubro de 1979, é um texto 
em muitos aspectos parecido com as Declarações norte-americanas. Nela, 
encontram-se o reconhecimento da liberdade, da igualdade, da propriedade, da 
segurança e da resistência à opressão, da liberdade de religião e do pensamento, 
garantias contra a repressão penal7. 

 

Assim, surgem os direitos fundamentais com a declaração dessas liberdades públicas, 

consubstanciadas nos direitos civis, onde se reclama a não intervenção do Estado sobre 
                                                 
4 “A percepção que os americanos tinham da tradição jurídica inglesa, juntamente com a sua intepretação pelos 
tribunais e juristas ingleses, bem como o discurso europeu acerca do direito natural, sobretudo o de John Locke, 
produziu efeitos na Revolução americana, e fez com que os debates acerca das políticas inglesas em relação aos 
assuntos americanos tivessem rapidamente resultado numa discussão geral sobre as responsabilidades do 
governo e as suas obrigações para com o indivíduo. Gerald Stourzh descreveu habilmente este processo como 
uma evolução da fundamentação dos direitos humanos para sua constitucionalização” (DIPPEL, Horst. História 
do Constitucionalismo Moderno. Novas Perspectivas. Trad. António Manuel Hespanha e Cristina Nogueira da 
Silva. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 182). 
5Nesse sentido comenta Celso Ribeiro Bastos, ao enunciar que “ela tem de particular é a sua universalidade e o 
seu cunho teórico ou racional. Enquanto as Declarações anglo-saxônicas apresentavam-se eminentemente 
vinculadas às circunstâncias históricas que se precederam e, por essa razão, se afiguravam como limitadas ao 
próprio âmbito sobre o qual vigiam, a Declaração Francesa se considera válida para toda a humanidade” (Curso 
de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 167). 
6 “De nada valeriam os direitos ou as declarações de direitos se não houvesse pois as garantias constitucionais 
para fazer reais e efetivos esses direitos. A garantia constitucional é, por conseguinte, a mais alta das garantias de 
um ordenamento jurídico, ficando acima das garantias legais ordinárias, em razão da superioridade hierárquica 
das regras da Constituição, perante os quais se curvam, tanto o legislador comum, como os titulares de qualquer 
dos Poderes, obrigados ao respeito e acatamento de direitos que a norma suprema protege” (Curso de Direito 
Constituicional. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 532). 
7 Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 24. 
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prerrogativas do indivíduo concernente a sua autonomia individual. Para Paulo Afonso 

Linhares, aos direitos fundamentais estão associados à idéia dos pressupostos condizentes às 

possibilidades de “uma vida na liberdade e na dignidade humana”8. 

Na precisa síntese de Paulo Bonavides, “são direitos de resistência ou de oposição 

perante o Estado”9. Em outras palavras, fixa-se que a pessoa humana necessita de liberdade 

para sua realização, que depende, naquela quadra da história, da negativa postura do Estado10. 

Ficaram, por conseguinte, conhecidos como direitos fundamentais de primeira geração11 ou 

dimensão12.  

No mesmo sentir, Paulo Linhares comenta que “os direitos fundamentais de primeira 

geração – direitos da liberdade – têm como conteúdo, direitos e garantias oponíveis ao Estado, 

cuja interferência, de qualquer natureza ou modalidade, lhe é vedada, no exercício de certas 

faculdades pelos indivíduos”13. Noutro dizer, os direitos fundamentais de primeira dimensão 

ou geração, traduzem a liberdade do indivíduo perante o Estado, como prerrogativa humana 

essencial ao seu desenvolvimento. 

Por outro lado, mitiga-se essa liberdade, na medida em que desigualdades de 

natureza econômica e social possam representar barreiras ao seu efetivo exercício14. Deveras, 

inexiste liberdade quando seu gozo depende de recursos econômicos monopolizados pelos 

que comandam os meios de produção, sobretudo na sociedade industrial do fim do século 

XIX. 

Anota Paulo Gonet Branco que o crescimento democráfico associado às 

                                                 
8 Direitos fundamentais e qualidade de vida. São Paulo: Iglu, 2002, p. 59. 
9 Ob. cit., p. 564. 
10 Ob. cit, p. 165. 
11 “Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento 
normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma 
histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente” (ob. cit., p. 563). 
12 É verdade que subsiste um desencontro doutrinário entre as expressões geração e dimensão dos direitos 
fundamentais. Todavia, tendo em conta não ser conveniente para o presente estudo mergulhar nessa 
diferenciação, utilizar-se-ão as duas denominações. 
13 Ob. cit., p. 72. 
14 Na esteira do pensamento, segundo o qual os direitos sociais traduzem pressupostos materiais que possam 
viabilizar o exercício das liberdades, escrevem com propriedade Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis: “De 
todas as formas, tornou-se historicamente evidente que o simples reconhecimento de liberdades era insuficiente 
para garantir as promessas do Estado constitucional. Para quê liberdade de imprensa com uma massa de 
analfabetos que trabalhavam 12 ou 14 horas por dia? E qual a função do direito à propriedade e sua efetiva tutela 
estatal quando há pessoas que não podem adquirir nem mesmo os bens de consumo necessários para a sua 
sobrevivência? Assim sendo, o Estado foi convocado a intervir nos processos econômicos com o fim de garantir 
a liberdade possível para todos por meio da criação de pressupostos materiais para o exercício das liberdades 
previstas nos textos constitucionais (ensino gratuito, seguro social e contra o desemprego, garantia da promoção 
da saúde pública e outras medidas de bem-estar social)” (ob. cit., p. 110). 
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desigualdades sociais ignoradas pela burguesia moderna desencadearam novas reivindicações 

que cobravam do Estado um “papel ativo na realização da justiça social”15. Enuncia, demais 

disso, que “os direitos de segunda geração são chamados de direitos sociais, não porque sejam 

direitos de coletividades, mas por se ligarem a reivindicações de justiça social – na maior 

parte dos casos, esses direitos têm por titulares indivíduos singularizados”16. 

Neste passo, os teóricos sociais repensaram os conceitos abstratos de liberdade. 

Assim, os utopistas como Fourrier e Louis Blanc, e os cientistas sociais como Marx e Engels, 

teorizam uma sociedade moldada numa igualdade substancial, sobretudo econômica. Esses 

publicam, em 1848, o manifesto comunista.  

Assim, principia no fim do século XIX e início do século XX, movimentos sociais 

capitaneados por operários explorados no processo de industrialização, que por meio de 

sindicatos reivindicam direitos sociais. Em destaque, a Revolução Russa de 1917, cujo 

documento de maior importância diz respeito à Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador 

e Explorado de 1918. Os pensamentos socialistas, consequentemente, permearam boa parte 

das constituições do início século XX. 

Segundo Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis, entre as principais reinvindicações 

contidas nesse documento, destaca-se a que: (a) declara abolida a propriedade privada e a 

possibilidade de exploração do trabalho assalariado; (b) estabelece um tratamento 

diferenciado dos titulares de direitos de acordo com a classe social, restringindo os direitos 

dos integrantes da classe burguesa; (c) estabelece um dever fundamental: o trabalho 

obrigatório para todos17. 

Os direitos sociais, de conseguinte, nasceram com o propósito de concretizar o 

princípio da igualdade, por meio de direitos humanos sociais, culturais e econômicos. Em 

outras palavras, promover justiça social. Como registra Paulo Bonavides, “nasceram 

abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a 

desmenbrá-los da razão de ser que os ampara e estimula”18. 

Daí em diante, os direitos sociais contaram com previsão constitucional, primeiro na 

mexicana de 1917, depois na alemã de 1919 (Constituição de Weimar), na espanhola de 1931, 

                                                 
15MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 267. 
16Idem, p. 268. 
17 Ob. cit., p. 18. 
18 Ob. cit., p. 564. 
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na brasileira de 1934, na russa de 1936 e na constituição irlandeza de 193719.  

As constituições mexicana e alemã, com efeito, proclamaram ao mundo um novo 

paradigma de direitos fundamentais direcionados a proporcionar o Estado do Bem-Estar 

Social. Traduziam, na visão de Paulo Bonavides, os direitos fundamentais de segunda 

geração20. 

Quanto aos direitos sociais, como conquistas humanas de conteúdo econômico-

social, registra Manoel Gonçalves Ferreira Filho que: 

 

O século XVIII assistiu à declaração dos direitos humanos do homem – as 
liberdades públicas –, direitos fundamentais que se garantiam contra o Estado, 
exigindo deste uma atitude de não-interferência. No curso do século XIX e início do 
século XX, desenvolveu-se a crítica, mormente socialista, segundo a qual esses 
direitos seriam, para a maioria do povo, meramente “formais”. Sim, porque o baixo 
nível das condições econômico-sociais impedia a maioria de usufruir deles. 
Formulou-se, então, a tese de que os direitos do homem não seriam apenas as 
liberdades públicas, mas também todo um outro rol de direitos de conteúdo 
econômico-social, que importariam nas condições adequadas de vida para todos21 

 

Na âmago, portanto, dos direitos sociais, subjaz o interesse por justiça social. Em 

verdade, pretende-se concretizar a igualdade material entre os integrantes da sociedade. Isso 

reclama meios e instrumentos, como serviços públicos, direcionados a viabilizar a dignidade 

dos membros da coletividade. 

Entretanto, sobre os direitos fundamentais sociais pousou uma descrença concernente 

a sua eficácia. Enquanto, para a concretização dos direitos fundamentais civis basta o Estado 

não intervir na esfera de liberdade do indivíduo, os direitos fundamentais sociais necessitam, 

por outro lado, de uma prestação estatal positiva para serem concretizados, circunstância que 

dependerá de recursos materiais do poder público.  

Ensina Edilson Pereira Nobre Júnior que “nos albores do constitucionalismo, alçaram 

consagração os chamados direitos de liberdade, notabilizados pela proteção do cidadão 

através da garantia da não intervenção estatal. Posteriormente, a complexidade das relações 

                                                 
19Cf. LIMA JÚNIOR, Jayme Benvenuto. Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 21. 
20 “Os direitos da segunda geração merecem um exame mais amplo. Dominam o século XX do mesmo modo 
como os direitos da primeira geração dominaram o século passado. São direitos sociais, culturais e econômicos 
bem como os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de 
Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal do século XX” (ob. cit., p. 
564). 
21 Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 86. 
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sociais forjou uma segunda categoria, consistente nos direitos sociais. Estes, diferentemente 

daqueles da primeira classe, têm a sua singularidade assentada na necessidade, para a sua 

pronta concretização, de atuação positiva do Estado e da sociedade”22 

Ou, na precisa síntese de José Augusto Lindgren Alves, “os direitos civis e políticos 

seriam realizados contra o Estado e os direitos econômicos, sociais e culturais seriam 

realizados pelo Estado”23.  

Porém, adverte Bernado Pereira de Lucena Rodrigues ser um equívoco pensar que a 

concretização dos direitos civis e políticos não reclamam investimentos por parte dos 

estados24. No mesmo pensar, Lindgren Alves, aduzindo que a efetivação do direito à 

segurança, dos direitos civis e políticos, necessitam de recursos significativos a serem 

empregados pelo Estado25. 

Paulo Bonavides, por sua vez, anota que a diminuta normatividade dos direitos 

fundamentais de segunda geração, responsável por sua duvidosa eficácia, decorre da natureza 

desses direitos, porquanto “exigem do Estado determinadas prestações materiais nem sempre 

resgatáveis por exiguidade, carência ou limitação essencial de meios e recursos”26.  

No entanto, destaca o estimado constitucionalista que a crise concernente à 

concretização dos direitos fundamentais sociais pode ser superada, na medida em que as 

constituições, a exemplo da vigente Constituição do Brasil de 1988, passou, paralelamente à 

previsão de direitos de segunda geração, a prescrever que os direitos fundamentais possuem 

aplicabilidade imediata, o que significa uma garantia institucional, a fim de assegurar a 

materialização das declarações dos direitos sociais.   

Pronuncia Paulo Bonavides que “os direitos fundamentais da segunda geração 

tendem a tornar-se tão justiciáveis quanto os da primeira; pelo menos esta é a regra que já não 

poderá ser descumprida ou ter sua eficácia recusada com aquela facilidade de argumentação 

                                                 
22 Juizados Especiais Federais. Revista da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte XI. Natal: 
PGERN, 2003, p. 137. 
23 A Arquitetura Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: FTD, 1997, p. 34. 
24 Direito Internacional dos Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2006, p. 183. 
25 “Naturalmente, toda essa caracterização é reducionista. Conforme já observado acima a propósito do direito à 
segurança, os direitos civis e políticos também requerem investimentos vultosos por parte do Estado, no controle 
de seus agentes, na oferta adequada de serviços judiciais para a prestação jurisdicional justa e independente, para 
assegurar o direito de voto em eleições periódicas, etc. Alguns direitos econômico-sociais, por outro lado, são 
passíveis de cobranças judiciais. E, tratando-se de Estados democráticos de Direito, é um absurdo afirmar que os 
direitos civis e políticos se realizam contra o Estado. Ainda assim é inegável que as duas categorias de direitos 
têm naturezas distintas. E essa diferenciação, afinal, prevaleceu” (Ob. cit., p. 34). 
26Ob. cit., p. 564. 
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arrimada no caráter programático da norma”27.   

Até porque, consoante averba Luis Roberto Barroso, é errôneo supor que as normas 

programáticas são destituídas de eficácia, porquanto “não há norma constitucional alguma 

destituída de eficácia jurídica, ainda quando esta irradiação de efeitos nem sempre seja plena, 

comportando uma graduação”28. 

E, de fato, nos derradeiros anos, muitas decisões surgiram no cenário judicial 

brasileiro, dando conta da imediata eficácia de determinados direitos sociais que conformam o 

mínimo existencial. Na ADPF 45, o Supremo Tribunal Federal, sustentando a “necessidade de 

preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo 

consubstanciador do mínimo existencial”, teve como injustificável a inércia estatal ao deixar 

de efetivar direitos sociais, econômicos e culturais29. 

O STF, no RE 271.286, relator Ministro Celso de Mello, mais uma vez, carimbou, 

com régua e compasso, esta eficácia imediata do direito à saúde (direito social), cabendo ao 

Estado efetivá-lo. Para o relator 

 

O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a 
todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à 
vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no 
plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao 
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 
omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma 
programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconseqüente30. 

 

O direito fundamental à assistência jurídica, ou mesmo, o direito de acesso à justiça, 

embora possam ser situados como direitos de segunda geração ou dimensão, portanto, direitos 

sociais por excelência, podem resultar efeitos típicos de direitos de primeira geração ou 

dimensão. Pois, na verdade, o direito ora mencionado possui diversas facetas e hipóteses de 

                                                 
27Ob. cit., p. 565. 
28 O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. Limites e possibilidades da Constituição 
Brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1990, p. 109. 
29 Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso: 12-01-2012. 
30 Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso: 12-01-2012. No mesmo sentido, cabe mencionar o RE 482.611, relator 
Ministro Celso de Mello e o ARE 639.377, relator Ministro Celso de Mello. Nesse, destacou que “a noção de 
mínimo existencial, que resulta, por implicitude de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 
3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 
adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, o acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, 
também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, 
tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e adolescente, o direito à saúde, o direito à 
assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança”. 



25 
 

exteriorização e aplicabilidade.  

Em um momento podem ser encarados como direitos civis quando ninguém pode ser 

condenado sem uma correspondente defesa prestada por profissional técnico. Noutro 

momento, permitir que todos tenham acesso a um aconselhamento jurídico, ou seja, a uma 

consulta técnica de seu interesse, traduz uma característica própria de direito social, na 

medida em que empresta a sociedade uma isonomia de oportunidades e de acesso a serviços.  

Daí por que, revela-se pertinente estudá-los sob o ângulo dos direitos humanos. Isso 

porque, o direito de acesso à justiça e o direito à assistência jurídica são direitos humanos que 

promovem o desenvolvimento e a conseccução da dignidade da pessoa humana. De qualquer 

sorte, doravante serão examinadas as peculiaridades do direito fundamental à assistência 

jurídica, sem embargo da concepção de que está contido no plexo dos direitos humanos. 

 

2.2 O direito fundamental à assistência jurídica 

 

Para iniciar a explanação concernente ao direito fundamental à assistência jurídica 

pública, convêm inicialmente tratar das categorias e qualidades dos direitos fundamentais.  

Malgrado os direitos fundamentais sejam conceituados como os direitos básicos das 

pessoa humana reconhecidos e positivados na Constituição, com o escopo de proteger a 

liberdade, a integridade e a realização social da humanidade, possuem diferentes maneiras de 

exteriorização e concretização perante o Estado. 

George Jellinek propôs uma categorização dos direitos fundamentais. Maria del 

Carmen Barranco enuncia que o jurista alemão emprestou aos direitos fundamentais que 

limitam o âmbito de autoridade do Estado perante o indivíduo a expressão status negativus ou 

status libertatis31.  

Noutro parâmetro, entendeu Jellinek que o indivíduo pode reclamar do Estado uma 

prestação, para a qual nomeou de status civitatis ou status positivus32. Nesse, impõe-se um 

                                                 
31 AVILÉS, Maria del Carmen Barranco. La Teoría Jurídica de Los Derechos Fundamentales. Madrid: 
Dykinson, 2004, p. 267. 
32 “Em primer lugar, y como producto de la evolución histórica, el Estado traza uma frontera que delimita el 
ámbito de la libertad y el ámbito de su autoridad. La situación em que queda colocado el individuo como efecto 
de esta primera demarcación de la actividad estatal se corresponde com el status negativus, o status libertatis. 
Pero el Estado también efectúa una delimitación en positivo de su propia actividad, de modo que se obliga, como 
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agir estatal em favor do cidadão, balizado pelo direito à igualdade, onde compete ao Estado 

assegurar isonomias na legislação, na jurisdição e na administração. Em suma, isonomia de 

oportunidades. 

O traço de status civitatis pode ser invocado para compreender a dimensão positiva 

dos direitos sociais, que supõe uma prestação estatal destinada a concretizar postulados 

concernentes à igualdade. Porém, como anteriormente enfatizado, emprestou-se aos direitos 

fundamentais sociais uma descrença concernente a sua eficácia.  

Enquanto, para a concretização dos direitos fundamentais civis basta o Estado não 

intervir na esfera de liberdade do indivíduo, os direitos fundamentais sociais necessitam, por 

outro lado, de uma prestação estatal positiva para serem concretizados. Ou seja, os direitos 

sociais, econômicos e culturais se constituem em direitos que exigem uma atuação positiva do 

Estado33. Trata-se, em síntese, do direito à prestação material. 

Importante anotar que os direitos às prestações materiais, igualmente reconhecidos 

como direitos às prestações em sentido estrito, são tratados como direitos sociais por 

excelência. Isso porque tencionam reduzir desigualdades sociais, suprindo necessidades 

individuais ou coletivas. Porém, consoante adverte Paulo Gustavo Gonet Branco, essas 

prestações estão atreladas a uma dimensão econômica para sua realização34, de maneira que 

sua materialização depende de recursos.  

O recente processo de redemocratização do país resultou na promulgação da 

Constituição Federal de 1988. O maior desafio dos constituintes consistiu em consignar 

preceitos que pudessem, mesmo que programaticamente, reduzir a marcante desigualdade 

social da nação brasileira.  

O Estado brasileiro da década de 80, marcado pela desigualdade social, desejava uma 

nova ordem constitucional, não só comprometida com a redemocratização, mas com a 

promoção da cidadania, da dignidade e da justiça social.  

                                                                                                                                                         
consecuencia de su sometimiento al próprio Ordenamiento, a conceder al individuo ‘la faculdad de pretender 
jurídicamente um dare, un facere o un praestare’ y, como consecuencia de que su voluntad está constituída por la 
de los individuos, este conjunto de faculdades conforman el status civitatis y el status attivo o status activae 
civitatis, respectivamente. Junto a ellos, y en la autoridad, el individuo aparece sometido al Estado colocándose 
desde este punto de vista en el status passivo o status subiectionis” (Cf. AVILÉS, Maria del Carmen Barranco. 
Ob. cit., p. 267). 
33 Idem, p. 292. 
34 “Os direitos à prestação notabilizam-se por uma decisiva. São satisfeitos segundo as conjunturas econômicas, 
de acordo com as disponibilidades do momento, na forma prevista pelo legislador infraconstitucional. Diz-se que 
esses direitos estão submetidos à reserva do possível. São traduzidos em medidas práticas tanto quanto permitam 
as disponibilidades materiais do Estado” (ob. cit., p. 293). 



27 
 

Há autores que usam a expressão “redemocratização formal”, como Paulo Lopo 

Saraiva:  

 

Sabemos que o constitucionalismo formalísta tem servido, no Brasil e em outras 
partes do mundo, aos interesses de grupos para a calibração do capitalismo 
desumano. Formas ultrapassadas, como 'todos são iguais perante a lei', 'não há 
discriminação disso ou daquilo', têm 'servindo apenas, para manutenção dos 
privilégios das 'castas' econômicas e políticas que, cada vez mais enriquecem, à 
custa da retórica constitucional, que tudo promete, mas nada ou quase nada pratica. 
No caso brasileiro, não se pode sem se deve falar em igualdade constitucional 
quando a esmagadora maioria do povo passa fome, não tem acesso à justiça e vive 
em condições subumanas. A luta permanente dos autênticos constitucionalistas 
brasileiros será no sentido de desformalizar o texto constitucional, tornando-o 
verdadeiramente aplicável, eficaz e eficiente. Basta de retórica institucional, de 
discursos nunca implementados. A constituição material é aquela que representa a 
estrutura sócio-econômica da sociedade política. A materialidade constitucional 
inflete sobre o elemento estrutural. Vale dizer: os princípios e normas constitucionais 
tem aplicabilidade imediata, célere. A marca encontra-se na infra-estrutura e não na 
superestrutura ideológica (Karl Marx)35 

 

O povo brasileiro estava à deriva, num mar de pobreza e injustiça social. Por isso 

mesmo, consignou-se diversos direitos sociais no corpo da Constituição de 1988, como a 

assistência, a saúde, o trabalho, a educação, a previdência, entre outros, que estruturassem 

uma gramática da inclusão social, consoante o espírito da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948. 

No plexo dos direitos fundamentais relacionados à justiça, manteve-se a assistência 

judiciária, agora sob o viés da assistência jurídica, de maneira que o serviço passava a 

transcender o exclusivo acesso ao Poder Judiciário para englobar qualquer orientação e 

assistência pertinente aos assuntos que repercutissem juridicamente na vida dos cidadãos, 

notadamente os necessitados. 

Assim, paralelamente à acessibilidade, busca-se estruturar as bases do concreto 

acesso à justiça. De acordo com a disposição constitucional, o “Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, nos precisos 

termos do art. 5, inciso LXXIV. Agora, o cidadão pode ser assistido sobre qualquer assunto 

jurídico, mesmo que seu interesse não transborde necessariamente em juízo, a exemplo dos 

diversos atos jurídicos próprios dos cartórios e serviços extrajudiciais. 

No plano infraconstitucional, observa-se o expresso direito à assistência jurídica 

                                                 
35 Manual de Direito Constitucional (A Constituição deles não é a nossa). São Paulo: Acadêmica, 1995, p. 21. 
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pública aos necessitados em diversos diplomas normativos. É o caso, por exemplo, do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 de 1990). De acordo com o art. 5º, inciso I, do CDC, no 

desiderato de implementar a política nacional de relações de consumo, o poder público 

contará com a “manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita, para o consumidor 

carente”.  

Na mesma direção, prevê o art. 141, caput, do ECA (Lei 8.069 de 1990), a garantia 

do acesso à Defensoria, porquanto “a assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela 

necessitarem, através de defensor público ou advogado dativo”.  

De igual sorte, no Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288 de 2010), encontra-se a 

previsão desta assistência às vítimas de discriminação étnica, notadamente às mulheres 

negras, verbis: “O Estado assegurará atenção às mulheres negras em situação de violência, 

garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica”, nos termos do parágrafo único do 

art. 53, do Estatuto da Igualdade Racial.  

A Lei Federal 11.340 de 2006, que versa sobre os instrumentos legais de combate à 

violência doméstica, outorga essa assistência a mulher em situação de violência doméstica, ao 

prever, nos termos do seu art. 28, que “é garantido a toda mulher em situação de violência 

doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária 

Gratuita (...)”.  

No caso dos presos, todos sem exceção, possuem o direito à assistência jurídica. De 

acordo com o art. 15, da Lei Federal 7.210 de 1984 (Lei da Execução Penal), “a assistência 

jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir 

advogado”. 

Essa assistência pode ser melhor compreendida se a compararmos aos serviços de 

saúde pública. Procurar a assistência médica não significa necessariamente que o cidadão 

esteja enfermo. Pode, naturalmente, procurar o posto de saúde para agendar um exame ou 

uma melhor orientação médica sobre um medicamento ou alimento oportuno a sua saúde. Em 

outras palavras, procurar atendimento médico não é sinônimo de intervenção cirúrgica.  

Assim, na assistência jurídica, procurá-la não significa que o cidadão pretenda, prima 

facie, demandar. Ao revés, poderá solicitar um aconselhamento jurídico (orientação jurídica), 

de maneira a proceder melhor orientado, não dando margem à problemas ou questionamentos 

jurídicos, porquanto procedeu de acordo com a legislação em vigor depois de juridicamente 

instruído.  
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Contudo, observam Mauro Cappelletti e Bryan Garth que a busca por orientação 

jurídica nem sempre ocorre na prática, considerando determinados paradigmas como a 

desconfiança em relação aos advogados e a burocracia dos procedimentos judiciais e 

administrativos:  

 

Um estudo realizado em Quebeque definiu de forma semelhante que 'Le besoin 
d'information est primordial et prioritarie' (A necessidade de informação é primodial 
e prioritária). Essa falta de conhecimento por sua vez, relaciona-se com uma terceira 
barreira importante – a disposição psicológica das pessoas para recorrer a processos 
judiciais. Mesmo aqueles que sabem como encontrar aconselhamento jurídico 
qualificado podem não buscá-lo. O estudo inglês, por exemplo, fez a descoberta 
surpreendente de que 'até 11% dos nossos entrevistados disseram que jamais iriam a 
um advogado'. Além dessa declarada desconfiança dos advogados, especialmente 
comum nas classses menos favorecidas, existem outras razões óbvias por que os 
litígios formais são considerados tão pouco atraentes. Procedimentos complicados, 
formalismo, ambientes que intimidam, como o dos tribunais, juízes e advogados, 
figuras tidas como opressoras, fazem com que o litigante se sinta perdido, um 
prisioneiro num mundo estranho36 

 

Com efeito, o direito fundamental à assistência jurídica pode ser concebido como um 

direito social prestado pelo Estado, porque viabiliza a prestação de um serviço tendente a 

concretizar a igualdade de acesso a oportunidades e serviços, particularmente o serviço de 

assistência jurídica, bem como o acesso à justiça, quer sob a perpectiva individual, quer sob a 

perspectiva coletiva. 

No ponto, Pedro Armando Egydio de Carvalho comenta que o conceito de assistência 

jurídica integral transcende o atendimento casuísta peculiar da clássica assistência judiciária 

para uma dimensão postulativa dos “interesses de grupos desfavorecidos” perante o juízo ou 

fora dele. De maneira que o termo “assistência jurídica integral” pressupõe assistência onde 

houver um fenômeno jurídico, bem como não se encerra na parte, mas se estende a diversos 

grupos sociais “desintegrados do conjunto por sua marginalização”37. 

Embora o direito fundamental à assistência jurídica se revele como um direito social, 

ou seja, como um direito à prestação material positiva, há temperamentos e dúvidas sobre sua 

posição no plexo dos direitos fundamentais.  

                                                 
36 Ob. cit., p. 24. 
37 “O adjetivo composto – ‘jurídico integral – é revelador de uma dupla finalidade do dispositivo em exame: a) a 
assistência transcende o Juízo, não se contenta em ser ‘judiciária’; é jurídica, isto é, efetiva-se onde estiver o 
Direito; b) a assistência é integral, ou seja, não se esgota na parte, na unidade, mas visa integrar as seções e 
facetas de um todo, visa, em uma palavra, coordenar os diversos grupos sociais, desintegrados do conjunto por 
sua marginalização” (A Defensoria Pública: um novo conceito de assistência judiciária. Revista dos Tribunais 
689. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 302). 
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No entender do Ministro Ayres Brito do Supremo Tribunal Federal, traduz um direito 

que resulta da intersecção entre as garantias liberais do século XVIII e os direitos sociais do 

século XIX38.  

Mauro Cappelletti e Bryant Garth reconhecem o acesso à justiça como um direito 

fundamental social, para os quais “o acesso não é apenas um direito social fundamental, 

crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da moderna 

processualística”39.  

Do mesmo modo, vislumbra-se essa qualidade de direito fundamental na assistência 

devida a quem tenha sido preso, responda processo criminal ou está sendo investigado. Está 

previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição de 1988, quando prescreve ao preso a 

garantia de assistência de advogado40.  

Aqui, trata-se de uma garantia constitucional, que deve ser patrocinada pelo Estado, 

in casu, pela Defensoria, quando o custodiado não possua condições de contratar um 

causídico particular. E para dar efetividade a essa garantia, o art. 306, § 1º, do Código de 

Processo Penal, estabelece que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso o preso não indique 

advogado ou desde logo declare não ter advogado, o auto de prisão em flagrante com as 

respectivas oitivas serão encaminhados à Defensoria Pública.  

Walter Nunes da Silva Júnior, ao examinar o art. 5º, inciso LXIII, da Constituição 

Federal de 1988, destaca as seguintes impressões: 

 

Registre-se, por fim, que o inciso LXXIV do art. 5º dispõe que ‘o Estado prestará 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos’, tendo o cuidado de antes assinalar que ‘o preso será informado de seus 
direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência 
da família e de advogado’ (art. 5º, inciso LXIII). Na medida em que se entende que a 
expressão preso, utilizada pelo constituinte, em verdade, quer dizer toda e qualquer 
pessoa a quem se imputa a prática de algum tipo de crime, tem-se que o direito de 
assistência de advogado, catalogado como direito fundamental no dispositivo em 
foco, é assegurado, igualmente, não apenas ao preso, mas ao acusado em geral. A 

                                                 
38 STF. ADI 3700-5: “Fazendo de tal acesso um direito que se desfruta às expensas do Estado, em ordem a se 
prestarem (as defensorias) como luminoso ponto de interseção do constitucionalismo liberal como o social”. 
39 Ob. cit., p. 13. 
40 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, igualmente registra que o direito do preso ser assistido por advogado 
remonta a 6ª Emenda à Constituição dos EUA: “Não há símile no direito constitucional brasileiro anterior. 
Certamente a inspiração do constituinte foi provinda do direito norte-americano. A regra de que o preso pode 
permanecer calado decorre da 5ª Emenda à Constituição (1791), em que se lê, postos de lado outros aspectos, 
que ‘ninguém poderá ser constrangido a depor contra si próprio’. O direito a advogado está previsto na 6ª 
Emenda (também de 1791), juntamente com outras garantias processuais’” (Comentários à Constituição 
Brasileira de 1988.  Volume 1. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 71). 
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assistência jurídica por parte do Estado ao acusado é garantia prevista não apenas 
para quem não possui recursos suficientes para patrocinar a sua defesa, mas a toda e 
qualquer pessoa, como está dito no inciso LXIII do art. 5º da Constituição. A 
estruturação da Defensoria Pública, por conseguinte, é dever constitucional 
decorrente de garantia com status de direito fundamental41 

 

Na verdade, pode-se sustentar, com base no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição do 

Brasil, que a assistência jurídica ao preso deve ser obrigatória e imediata. Isso significa dizer 

que a presença da Defensoria, onde quer que o Estado exerça seu poder-dever de custodiar o 

indivíduo investigado ou acusado, deve ser obrigatória. Porém, reserva-se ao cidadão o direito 

de constituir um advogado particular a qualquer momento. 

De toda sorte, pode-se outorgar ao direito fundamental à assistência jurídica os dois 

predicados sistematizados por Jellinek: o status libertatis e o status positivus.  

Isso porque o direito em questão, quando invocado no bojo do processo criminal, que 

não permite, sob pena de nulidade, condenar ninguém sem correspondente defesa, funda-se na 

dimensão negativa dos direitos civis.  

O status positivus, por outro lado, reaparece quando o cidadão pretenda uma consulta 

jurídica para realizar determinada ação de seu privado interesse. Por conseguinte, o direito 

fundamental à assistência jurídica traduz tanto o status libertatis, quanto o status civitatis. 

Logo, sua natureza jurídica revela-se sui generis perante as categorias ou dimensões dos 

direitos fundamentais.  

De toda sorte, compreender o direito de acesso à justiça e o direito à assistência 

jurídica pública, sob o ângulo da universalidade dos direitos humanos, esvazia a importância 

do debate sobre quais categorias ou dimensões de direitos fundamentais em que se 

enquadram.  

É que ambos são necessários ao desenvolvimento e a dignidade humana, 

circunstância que per si basta para medidas concretizadoras, em toda e qualquer ordem que 

divise no princípio da dignidade da pessoa humana o ponto convergente da organização 

política. 

Outrossim, mais que um direito subjetivo, pode-se extrair do direito à assistência 

jurídica o dever público de tutelar as pessoas. Ou seja, compete ao Estado, por meio da 

                                                 
41 Reforma Tópica do Processo Penal: inovações aos procedimentos ordinário e sumário, com o novo 
regime das provas e principais modificações do júri. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 116. 
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Defensoria Pública, a quem compete precipuamente assegurar o direito fundamental à 

assistência jurídica, ex vi do art. 134, caput, da Constituição, agir positivamente no sentido de 

assegurar o respeito aos demais direitos previstos na Lei Fundamental da República. É a 

expressão, particularmente em relação ao acesso à justiça, da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais. 

Demais disso, percebe-se que o desenvolvimento da ciência jurídica deságuou na 

diferenciação entre os conceitos de “assistência jurídica”, “assistência judiciária”, “gratuidade 

da justiça”, “acesso à jurisdição” e “acesso à justiça”.  

Na assistência jurídica, toda e qualquer orientação e consultoria jurídica integra seu 

conceito, cujas técnicas para sua implementação, variam entre procedimentos judiciais e 

extrajudiciais. Assistência judiciária, ao seu turno, traduz um sistema organizado pelo Estado, 

no afã de permitir a defesa pública do assistido em juízo.  

No caso da gratuidade da justiça ou benefício da gratuidade, diz respeito às isenções 

de taxas e despesas judiciais necessárias para viabilizar, tanto a assistência jurídica, quanto a 

assistência judiciária42. Enquanto que o “acesso à jurisdição” corresponderia ao direito 

fundamental do cidadão recorrer ao Poder Judiciário, com o escopo de solucionar uma 

controvérsia ou reinvindicar determinado direito43.  

Já o acesso à justiça deve ser considerado como o continente onde estão contidos a 

assistência jurídica, a assistência judiciária e a gratuidade da justiça, consideradas, 

metaforicamente, como correntes marinhas de um oceano: o movimento de acesso à justiça.  

Percebe-se, por conseguinte, que todos estão entrelaçados com o escopo de amparar 

os necessitados, para que possam, sem barreiras, quer de natureza econômica, social ou 

política, dar efetividade aos direitos reconhecidos e declarados pela ordem jurídica nacional e 

internacional.   

                                                 
42 Essa diferenciação, pode ser vislumbrada nas seguintes considerações de Araken de Assis: “No assunto, se 
impõe distinguir três institutos: primeiro, a assistência jurídica integral, acima referida, e que compreende a 
consulta e a orientação extrajudiciais, representação em juízo e gratuidade do respectivo processo; em seguida, a 
assistência judiciária, ou seja, o serviço público organizado, consistente na defesa em juízo do assistido, que deve 
ser oferecido pelo Estado, mas que pode ser desempenhado por entidades não-estatais, conveniadas ou não com 
o Poder Público? e, finalmente, a gratuidade da justiça, a gratuidade de todas as custas e despesas, judiciais ou 
não, relativas a atos necessários ao desenvolvimento do processo e à defesa dos direitos do beneficiário em juízo, 
objeto da Lei 1.060, de 05.02.1959, sucessivamente alterada” (Garantias Constitucionais do Processo Civil. 
Coord. José Rogério Cruz e Tucci. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 10-11). 
43 Nesse sentido, Edilson Pereira Nobre Júnior, que reconhece o acesso à jurisdição como direito fundamental 
(Cf. Juizados Especiais Federais. Revista da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte XI. Natal: 
PGERN, 2003, p. 138).  
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2.3 A dimensão objetiva dos direitos fundamentais: o dever de proteção 

 

Os direitos fundamentais possuem dupla dimensão: subjetiva e objetiva. Os direitos 

subjetivos correspondem à dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, ou seja, posições 

jurídicas de que os indivíduos são titulares perante o Estado44, que podem ser sintetizados 

naquele status negativus sistematizado por Jellinek.  

De acordo com Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis, refere-se “ao direito de seu 

titular de resistir à intervenção estatal em sua esfera de liberdade individual”45. Funda-se na 

teoria liberal dos direitos fundamentais, que outorga aos particulares o direito de se 

protegerem dos eventuais abusos perpetrados pelo Estado. Em síntese, “o Estado possui a 

obrigação negativa de não fazer alguma coisa, não intervindo na esfera individual, salvo se 

houver legitimação ou justificação constitucional para tanto”46. 

Com efeito, paralelamente à subjetiva, há uma dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais. Pela pena de Leonardo Martins e Dimitri Diminoulis, “como dimensão objetiva 

define-se a dimensão dos direitos fundamentais cuja percepção independe de seus titulares, 

vale dizer, dos sujeitos de direito”47.  

Isso implica dizer, que os direitos fundamentais servem de parâmetros normativos, 

cujos efeitos repousam sobre toda a sociedade, de modo a estabelecer deveres e obrigações 

compatíveis com a Constituição, em regra, cobrados do próprio Estado.  

A respeito dessa dimensão, com propriedade observa José Carlos Vieira de Andrade:  

 

                                                 
44 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 
Coimbra: Almedina, 2004, p. 115. 
45 Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Sã Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 110. 
46 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 110-111. Para os mesmos autores, pode-se emprestar a feição subjetiva dos direitos 
fundamentais também às prestações típicas do status positivus, verbis: “A dimensão subjetiva aparece também 
nos direitos fundamentais que fundamentam pretensões jurídicas próprias do status positivus. Quanto o indivíduo 
adquire um status de liberdade positiva (liberdade para alguma coisa) que pressupõe a ação estatal, tem-se como 
efeito a proibição de omissão por parte do Estado. Trata-se aqui de direitos sociais e políticos e de garantias 
processuais entre as quais a mais relevante é a garantia de acesso ao Judiciário para apreciação de toda lesão ou 
ameaça a direito (art. 5º, XXXV). O efeito para o Estado é o dever de fazer algo” (ob. cit., p. 111). 
47 Ob. cit., p. 111. 
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Por outro lado, a dimensão objectiva também é pensada como estrutura produtora de 
efeitos jurídicos, enquanto complemento e suplemento da dimensão subjectiva, na 
medida em que se retiram dos preceitos constitucionais efeitos que não se 
reconduzem totalmente às posições jurídicas subjectivas que reconhecem, ou se 
estabelecem deveres e obrigações, normalmente para o Estado, sem a 
correspondente atribuição de «direitos» aos indivíduos. A dimensão objetiva 
reforçaria, assim, a imperatividade dos «direitos» individuais e alargaria a sua 
influência normativa no ordenamento jurídico e na vida da sociedade. Só que a 
doutrina constitucional refere a dimensão objectiva em contextos e com alcances 
variados: a propósito das «garantias institucionais», da «eficácia externa ou 
horizontal» dos direitos, do seu «efeito de irradiação» para toda a ordem jurídica, 
dos «deveres de proteção» e de «direito procedimental» necessárias ou convenientes 
para uma efetiva aplicação dos preceitos relativos aos direitos fundamentais48 

 

Nessa dimensão, insere-se o dever de proteção a ser prestado pelo Estado. Nesta 

teorização, os direitos fundamentais não só são compreeendidos na perspectiva do direito 

público subjetivo, mas na objetividade que requer do poder público uma postura positiva, com 

o escopo de proteger as pessoas, sobretudo em razão dos princípios contidos na Constituição. 

Trata-se do dever estatal de tutelar os direitos fundamentais. 

María del Carmen Barranco Avilés escreve que os direitos humanos eram 

desenvolvidos unicamente sob sua função subjetiva, ou seja, como garantia de posições 

subjetivas49.  

Porém, com sua positivação na Constituição, transmudou-se em instrumento de 

ordenação do sistema jurídico. Com base nos escritos de Fernández Segado, comenta Avilés 

que há outra finalidade dos direitos fundamentais dentro da ordem constitucional concernente 

à propagação dos valores como a dignidade da pessoa humana por todo o sistema jurídico50.  

É essencial para a teoria da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, a 

compreensão do princípio da dignidade da pessoa humana para todo o sistema de proteção de 

direitos.  

Lembra Martins e Dimoulis que parte da doutrina alemã tem na dignidade da pessoa 

humana a nascente de onde se desdobra todos os direitos fundamentais, motivo pelo qual “o 

Estado teria para cada direito fundamental os deveres de observar e de proteger”51. Na 

observância, compete ao poder público assegurar a não intervenção no universo 

individualmente protegido. Ao passo que, na proteção, pressupõe-se um comportamento 

                                                 
48 Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 2004, p. 115-116. 
49 Ob. cit., p. 123. 
50 Idem, p. 125. 
51 Ob. cit., p. 114. 
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estatal ativo com o escopo de tutelar os direitos fundamentais52. 

Assim sendo, consoante observa Bockenforde, há uma dupla qualificação dos 

direitos fundamentais, de maneira que “los derechos fundamentales se conciben, por un lado, 

como derechos subjetivos de libertad, dirigidos al Estado, del titular individual de derechos 

fundamentales, y, por otro – y al mismo tiempo –, como normas objetivas de principio...y 

decisiones axiológicas...que tienen validez para todos los ámbitos del derecho”53.  

Com efeito, desse caráter objetivo dos valores contidos na Constituição, decorre a 

irradiação dos direitos fundamentais para todo o sistema, mormente o dever de proteção54. 

Portanto, uma função objetiva dos direitos fundamentais. 

De acordo com Paulo Bonavides, essa objetividade emprestou ao princípio da 

igualdade, bem como ao da liberdade, uma barreira normativa contra atos arbitrários 

práticados pelo Estado55.  

Trata-se de obrigação, no sentido de que o poder público deve proteger os direitos 

contra agressões perpetradas em detrimento dos mesmos, inclusive pelo próprio Estado. 

Interfere, de conseguinte, na esfera subjetiva dos direitos, porquanto serve de mecanismo a 

mais de efetivação dos mesmos.  

Seguindo as orientações de Dieter Grimm, o dever de proteção não traduz aplicação 

horizontal dos direitos fundamentais.  A bem da verdade, o Estado está obrigado não apenas a 

impedir violações aos direitos fundamentais, mas, igualmente, será responsável pela proteção 

dos bens quando ameaçados por agentes privados. Há, portanto, uma dupla posição do Estado 

em face dos direitos fundamentais56. 

Da mesma maneira, os direitos fundamentais sociais podem ser pensados sob uma 

perspectiva objetiva. É que, do ponto de vista da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, 

esses traduzem princípios inerentes à ordem econômica e social. Na verdade, colocam limites 

e direcionam a ação do Estado. E nos países democráticos, a exemplo do Brasil, constituem 

valores que permeam todo o sistema jurídico, seus dogmas e instituições.  

                                                 
52 Idem, ibidem. 
53 Apud María Del Carmen Barranco Avilés. Ob. cit., p. 126. 
54 Referindo-se a Bockenforde, comenta Maria Avilés: “Este autor considera que sólo desde el entendimiento de 
que derechos fundamentales adquieren un ‘carácter objetivo de valor’ y ‘los derechos fundamentales como 
mandatos de acción y deberes de proteción’” (ob. cit., p. 126). 
55 Ob. cit., p. 568-659.  
56 GRIMM, Dieter. A Função Protetiva do Estado. In: A Constitucionalização do Direito: Fundamentos 
Teóricos e Aplicações Específicas. Org. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento. Rio de Janeiro: 
Lumen juris, 2007, p. 158. 
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Com isso, segundo observa Paulo Gustavo Gonet Branco, o direito fundamental 

deixa de ser considerado “exclusivamente sob a perspectiva individualista, mas, igualmente, 

que o bem por ele tutelado seja visto como um valor em si, a ser preservado e fomentado”57.  

Como dito, uma consequência direta dessa dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais consiste no dever de proteção a ser prestado pelo Estado. Outrossim, impõe-se 

ao poder público o poder-dever de proteger os direitos contra agressões cometidas, ou por 

particulares, ou pelo próprio Estado. Age, de conseguinte, na esfera subjetiva dos direitos, 

“atribuindo-lhe reforço de efetividade”58. 

Em síntese, pode-se consignar que os direitos fundamentais pensados na perspectiva 

objetiva possuem eficácia como verdadeiras normas constitucionais, prescindindo para tanto 

sua marca clássica de direitos subjetivos59. Daí porque o Estado, por meio de instituições 

como a Defensoria Pública, deve proteger e fazer valer os direitos declarados na ordem 

constitucional, sem necessariamente serem provocados como se fosse um direito subjetivo a 

ser defendido.  

Frise-se, por oportuno, que na visão de José Augusto Garcia de Sousa, a Defensoria 

desempenharia, com a nova Lei Complementar 132 de 2009, duas funções: (i) as tradicionais 

tedencialmente individualistas; e (ii) as não tradicionais tedencialmente solidaristas60. Na 

primeira, exteriorização da dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, na segunda o retrato 

da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. 

De destacar, por oportuno, que o art. 3º, da Lei 80 de 1994, passou a prescrever que 

                                                 
57 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet (Ob. cit., p. 300). 
58 Nessa direção anota Gonet Branco: “Sob esse enfoque, os direitos de defesa apresentam um aspecto de direito 
a prestação positiva, na medida em que a dimensão objetiva dos direitos fundamentais cobra a adoção de 
providências, quer materiais, quer jurídicas, de resguardo dos bens protegidos. Isso corrobora a assertiva de que 
a dimensão objetiva interfere na dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, neste caso atribuindo-lhe reforço 
de efetividade” (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Ob. cit, p. 301). 
59 Amparada nas considerações de Fioravanti, anota Maria del Carmen Barranco Avilés: “Básicamente, los 
problemas de la función objetiva de los derechos fundamentales surgen cuando éstos, que desde el origen se 
consideran ‘superiores’ y ‘previos’ a las normas positivas, además aparecen dotados de ‘eficacia juridica’ 
independiente de su carácter de ‘derechos subjetivos’ garantizados por la Ley. La construcción de una función 
objetiva presupone, en definitiva, que los derechos fundamentales se consideran ‘normas constitucionales’ y que 
la Constitución, a su vez, se entiende como norma distinta de la Ley. El fenómeno se inscribe en un proceso al 
que antes nos referíamos como común al constitucionalismo contemporáneo en el que ‘la cultura de los derechos 
y liberdades...se forma en contraposición con el estatalismo liberal del siglo pasado; y en particular aparece 
reforzada por una intención original de combinar las dos tradiciones revolucionarias distintas; la constitución 
como norma fundamental de garantia y la constitución como norma directiva fundamental’” (Ob. cit., p. 130). 
60 Cf. SOUSA, José Augusto Garcia. O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda 
faz sentido – sobretudo após a edição da Lei Complementar 132/09 – a visão individualista a respeito da 
instituição? In: Uma nova Defensoria Pública pede passagem. Reflexões sobre a Lei Complementar 132/09. 
Rio de Janeiro: Lumen juris, 2011, p. 38. 
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compete à Defensoria: (a) promover a dignidade da pessoa humana e a redução das 

desigualdades sociais; (b) primar pelo Estado Democrático de Direito; (c) efetivar os direitos 

humanos; e (d) garantir o contraditório e a ampla defesa.  

Assim, observa-se que esses princípios, nada mais são do que expressões de direitos 

numa perspectiva objetiva. De maneira que, impõe-se à instituição adotar comportamentos 

que concretizem em favor dos necessitados, considerando essa limitação constitucional, os 

direitos humanos necessários ao desenvolvimento. 

Contudo, cumpre ponderar a limitação constitucional concernente à atuação do 

Estado em favor dos necessitados na prestação da assistência jurídica. É que no processo 

penal, com efeito, requer-se em benefício de todos o indiscriminado patrocínio de uma defesa 

efetiva. Em outras palavras, mesmo que o cidadão acusado ou indiciado dispense a assistência 

jurídica pública, deve o Estado prestar essa assistência quando o acusado, independentemente 

de sua condição econômica, deixar de constituir um defensor particular.  

Vê-se, com clareza, outra consequência da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, na medida em que o Estado tem a obrigação de assegurar a ampla defesa e o 

contraditório a quem responda processo ou investigação criminal, em que pese não seja 

hipossuficiente.  

Por essa razão, que José Augusto Garcia de Sousa propõe, em substituição à 

classificação de funções típicas e atípicas de Sílvio Roberto Mello Moraes, organizar as 

funções da Defensoria em “tradicionais” e “não tradicionais”, partindo do premissa segundo a 

qual há necessitados sob o ângulo econômico e necessitados sob o ângulo jurídico61. 

 

2.4 O movimento de acesso à justiça e a Defensoria Pública 

 

 

Anota Mayer Goldman que desde o começo dos tempos, o mundo tem rogado por 

justiça, numa luta continua pela sua realização. Só que os destituídos de posse não 

conseguiam pronunciamentos imparciais (impartial hearing) 62. No entanto, para Goldman: 

                                                 
61 Ob. cit., p. 35. 
62 The Public Defender. A necessary factor in the Administration of Justice. Cornnel: Cornnell Library: 1916, 
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“após este longo tempo de negação onerosa dos direitos humanos, vem um tangível antídoto 

sob a forma de uma defesa pública, que dá a cada homem, independentemente de sua raça, 

credo ou condições, uma igualdade real perante a lei”63.  

Era preciso, como condição primordial à justiça, torná-la accessível a todos os 

membros da sociedade, de maneira à democratizá-la, com a subtração de contenções sociais 

ou econômicas, que a deixassem nas mãos de pouquíssimos privilegiados. 

Sobre a questão do acesso à justiça, Luiz Guilherme Marinoni, considerando que não 

se resume ao direito de ação outorgado ao autor, mas também ao réu em um processo, 

comenta que: 

 

a questão do acesso à justiça se originou da necessidade de integrar as liberdades 
clássicas, inclusive as de natureza processual, com os direitos sociais. O direito de 
acesso à jurisdição – visto como direito do autor e do réu – é um direito à utilização 
de uma prestação estatal imprescindível para efetiva participação do cidadão na vida 
social, e assim não pode ser visto como um direito formal abstrato – ou como um 
simples direito de propor a ação e de apresentar defesa – indiferente aos obstáculos 
sociais que possam inviabilizar o seu efetivo exercício64. 

 

É verdade, consoante assinala Jesús Maria Casal, que há uma dificuldade em 

conceituar com precisão o acesso à justiça65. É comum, porém, referir-se ao direito de buscar 

os organismos responsáveis pela proteção dos direitos, interesses ou para solucionar 

conflitos66.  

Por isso, mencionado autor propõe os conceitos de acesso à justiça em sentido amplo 

e acesso à justiça em sentido estrito. Pelo primeiro, o acesso à justiça consiste na 

disponibilidade de instrumentos judiciais ou de outra índole contidos no ordenamento jurídico 

que possibilitem a proteção de direitos (interesses) e equacionar conflitos, o que implica na 

possibilidade de acionar as instâncias incumbidas dessa função, com o emprego dos 

respectivos procedimentos para obter a pretendida resposta67. 

                                                                                                                                                         
p. 1. 
63 “Now, after this long and costly denial of human rights, comes a tangible antidote in the form of a public 
defense, which gives every man, regardless of his race, creed or purse, an actual ‘equality before the law’” (ob. 
cit., p. 1). 
64 Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 308. 
65 CASAL, Jesús María; ROCHE, Carmen Luisa; RICHTER, Jacqueline; HANSON, Alma Chacón. Derechos 
humanos, equidad y acceso a la justicia. Caracas: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 2005, 
p. 22-23. 
66 CASAL, Jesús María (ob. cit., p. 23). 
67 Ob.cit., p. 23. 
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No sentido estrito, corresponde ao direito à tutela jurisdicional efetiva, igualmente 

denominado de direito à justiça ou à jurisdição, consagrado nos instrumentos internacionais 

de proteção aos direitos humanos, particularmente o artigo 8º da Convenção Americana de 

Direitos Humanos de 1969 e no artigo 14 do Pacto Interncional dos Direitos Civis e Políticos 

de 196668. 

De maneira ampla, pode-se dizer que o acesso à justiça traduz a possibilidade das 

pessoas recorrerem a uma instituição, na expectativa de assegurar o exercício dos seus direitos 

humanos e propiciar a pacificação dos membros da sociedade.  

Com precisão, José Augusto Garcia de Sousa pronuncia que hodiernamente se 

desenvolve um substancioso movimento de acesso à justiça, cuja meta consiste em promover 

a todos que padeçam de certa hipossuficiência uma concreta possibilidade de inclusão social e 

realização dos seus direitos positivamente reconhecidos69. Ainda, relativamente ao movimento 

de acesso à justiça, observa Augusto Garcia que: 

 

O comandante histórico desse formidável movimento de acesso, Mauro Cappelletti, 
lembra, a propósito da pluralização do fenômeno da carência, que o próprio 
reconhecimento da existência de um direito juridicamente exigível, envolvendo a 
questão da informação, não é uma dificuldade somente dos pobres: ‘Essa barreira 
fundamental é especialmente séria para os despossuídos, mas não afeta apenas os 
pobres. Ela diz respeito a toda a população em muitos tipos de conflitos que 
envovem direitos’. Outro nome importante do movimento Boaventura de Sousa 
Santos, confirma o espectro que este movimento transborda dos interesses jurídicos 
das classes mais baixas e estende-se já aos interesses jurídicos das classes médias, 
sobretudo aos chamados interesses difusos, interesses protagonizados por grupos 
sociais pouco organizados e protegidos por direitos sociais emergentes cuja 
titularidade individual é problemática70. 

 

Nas palavras de Jesús María Casal, acesso à justiça significa a disponibilidade de 

condições institucionais destinadas à proteção dos direitos e a resolução de conflitos de 

variada índole, de maneira oportuna e com base na ordem jurídica71. Noutro dizer, traduz a 

pacificação das contendas sociais com a realização dos direitos fundamentais, de modo a 

proporcionar a todos o desenvolvimento e a paz social.  

                                                 
68 Ob.cit., p. 23. 
69 Ob.cit., p. 29. 
70 Ob. cit., p. 29. 
71 “En su acepción general, el acceso a la justicia supone la dispobilidad efectiva de cauces institucionales 
destinados a la protección de derechos y a la resolución de conflictos de variada índole, de manera oportuna y 
con base en el ordenamiento jurídico” (CASAL, Jesús María; ROCHE, Carmen Luisa; RICHTER, Jacqueline; 
HANSON, Alma Chacón. Derechos humanos, equidad y acceso a la justicia. Caracas: Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 2005, p. 11). 
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Trata-se, sem dúvida, de uma autêntica garantia jurídica dos direitos humanos, sem 

embargo de que corresponde, de igual modo, a um direito humano por excelência. Nesse 

sentido consigna a Resolução 2656 da Organização dos Estados Americanos (OEA), in 

verbis: “Afirmar que o acesso à justiça, como direito humano fundamental, é, ao mesmo 

tempo, o meio que possibilita que se restabeleça o exercício dos direitos humanos que tenham 

sido ignorados”. 

Entre os valores que busca implementar, do acesso à justiça depende “la construcción 

de civilidad o ciudadanía y en la consolidación de los valores democráticos, al tiempo que 

ayuda a mantener la paz social y la seguridad jurídica”72, registra Jesús Maria Casal. Caso 

contrário, consoante adverte o mencionado autor, haverá discriminação, exclusão social, 

impunidade e incerteza73. Isso equivale a dizer, que sem o amplo acesso à justiça, não se pode 

cogitar justiça social. 

Mais uma vez, convêm distinguir acesso à jurisdição de acesso à justiça. Conquanto 

seja comum o uso dessa expressão também no sentido de permitir ao interessado obter um 

provimento jurisdicional, o acesso à justiça não significa, necessariamente, o meio de acionar 

o Poder Judiciário.  

Isso porque, igualmente se obtém justiça quando os interessados celebram um acordo 

extrajudicial, onde cada um, de maneira justa e possível, encerram a disputa de determinado 

bem jurídico. Porém, não será equivocado usar a expressão acesso à justiça noutro sentido, 

uma vez que o termo “acesso à justiça” pode ser encarado como meio de provocar o Poder 

Judiciário como órgão essencial à proteção dos direitos fundamentais. 

De mais a mais, o acesso à justiça representa mecanismo inibidor e reparador da 

violência contra os direitos humanos74. Sem acesso à justiça, os direitos humanos não podem 

ser assegurados, ou seja, sem condições materiais como instituições estruturadas para 

promover o acesso à justiça, muito pouco será realizado na tutela dos direitos humanos. 

No entanto, onde subsiste desigualdade econômica e social, o acesso à justiça passa a 

ser privilégio de poucos. As minorias e grupos vulneráveis, sem recursos e representantes, 

encontram obstáculos, quase que intransponíveis, para reivindicarem o respeito aos seus 

direitos, conquanto sejam os que mais sofram violência.  

                                                 
72 Ob. cit., p. 12. 
73 Ob. cit., p. 12. 
74 JUNQUEIRA, Eliane Botelho; RODRIGUES, José Augusto de Souza. A volta do parafuso: cidadania e 
violência. In: Direitos Humanos. Um debate necessário. São Paulo: Brasiliense, 1991, p. 121. 
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Daí por que, pontua Rebeca Cook, “a maioria das sociedades enfrenta o desafio de 

formular estratégias efetivas para superar a discriminação de grupos marginalizados como um 

degrau para obter justiça plena”75. 

Por oportuno, convêm pontuar que há diferença entre acessibilidade à justiça e 

acesso à justiça. Com base nos escritos de Marc Lacousiére, Patrícia Galindo da Fonseca 

propõe que o primeiro conceito trata da disponibilidade dos serviços, ao passo que o segundo 

diz respeito à efetiva obtenção de tais serviços76.  

Isso quer dizer que a possibilidade de bater as portas do Judiciário, na verdade, diz 

respeito à acessibilidade. Quando se obtém a solução de uma questão jurídica (não 

necessariamente no âmbito do Poder Judiciário), onde pessoas disputam determinado bem 

jurídico, tem-se o acesso à justiça, ou seja, as pessoas solucionaram a respectiva problemática 

social, restabelecendo assim a paz entre as mesmas.   

Assim, pode-se dizer que a existência de serviços de assistência judiciária, não 

significa necessariamente que os interessados obterão o bem jurídico tutelado pretendido, vale 

dizer, o efetivo acesso à justiça. 

Contudo, por muito tempo, não havia a preocupação de tornar o acesso à justiça 

efetivo. Pelo contrário, no passado preponderou, tão-somente, igualdade formal no acesso à 

justiça, malgrado a desigualdade substancial da sociedade. Não interessava ao Estado, 

notadamente no sistema laissez-faire, mitigar a pobreza legal, cujos efeitos impediam muitos 

de terem acesso às instituições responsáveis pela distribuição da justiça77.  

Desta contradição, entre isonomia legal e desigualdade substancial, surge o tema 

acesso à justiça. Assim, no afã de ampliar a cidadania, desencadeou-se uma pressão social, no 

sentido de outorgar aos menos favorecidos garantias efetivas de provocação do Judiciário. 

Nesse sentido, observam Eliane Botelho Junqueira e José Augusto de Souza 

Rodrigues: 

                                                 
75 COOK, Rebecca J.  Superando a Discriminação. In: Democracia, Violência e Injustiça. O Não-Estado de 
Direito na América Latina. Organizadores Juan E. Méndez, Guillermo O'Donnell e Paulo Sérgio Pinheiro. São 
Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 127. 
76 Assistência Jurídica no Canadá. O modelo Quebequense. Revista Forense 408. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 
p. 284. 
77 “Afastar a 'pobreza no sentido legal' – a incapacidade que muitas pessoas têm de utilizar plenamente a justiça e 
suas instituições – não era preocupação do Estado. A justiça, como outros bens, no sistema laissez-faire, só podia 
ser obtida por aqueles que pudessem enfrentar seus custos; aqueles que não pudessem fazê-lo eram considerados 
os únicos responsáveis por sua parte. O acesso formal, mas não efetivo à justiça, correspondia à igualdade, 
apenas formal, mas não efetiva” (CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen 
Gracie. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 9). 
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Toda uma tradição crítica em relação à ideologia jurídica moderna assinalou que a 
contradição, que constituía o princípio da isonomia legal, residia exatamente na 
pretensão do Estado liberal de, através da lei, tratar a sociedade como um todo 
homogêneo e indiferenciado quando, em verdade, a sociedade era composta de 
indivíduos e grupos substantivamente diferenciados. Dessa contradição entre 
igualdade formal e desigualdade substantiva emerge o tema do acesso à justiça, dos 
recursos reais disponíveis para determinados segmentos sociais acionarem o 
dispositivo jurídico com vistas à produção de decisões garantidoras de seus direitos 
formais. Esta tendência gerou, em contrapartida, análises da seletividade estrutural 
do aparelho judicial e de seus agentes em  relação às demandas de justiça pelos 
segmentos subalternos da sociedade que denunciavam o caráter ideológico de classe 
da instituição78  

 

De conseguinte, nada representariam a previsão de direitos sem a possibilidade 

desses serem reivindicados, ou seja, sem acesso à justiça. Daí porque, com clareza solar, 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth enunciaram que “o acesso à justiça pode, portanto, ser 

encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema 

jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de 

todos”79. 

Diante desse cenário, os sobreditos pesquisadores americanos proporam soluções 

pensadas desde 1965, como respostas à problemática do acesso à justiça, para as quais 

nomeou de ondas renovatórias do processo civil. Entre as quais, mecanismos como as 

assistências judiciárias, direcionadas a remover qualquer barreira de natureza econômica ao 

acesso à justiça.  

É o que registram Mauro Cappelletti e Bryant Garth:  

 

O recente despertar de interesse em torno do acesso efetivo à Justiça levou a três 
posições básicas, pelo menos nos países do mundo ocidental. Tendo início em 1965, 
estes posicionamentos emergiram mais ou menos em sequência cronológica. 
Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso  - a primeira onda desse 
movimento novo – foi a assistência judiciária; a segunda dizia respeito às reformas 
tendentes a proporcionar representacao juridica para os interesses difusos, 
especialmente nas áreas da proteção ambiental e do consumidor; e o terceiro – e 
mais recente – é o que nos propomos a chamar simplesmente de ‘enfoque de acesso 
à justiça’ porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, 
representando, dessa forma uma tentativa de atacar as barreiras de modo mais 
articulado e compreensivo80 

 

                                                 
78 A volta do parafuso: cidadania e violência. In: Direitos Humanos. Um debate necessário. São Paulo: 
Brasiliense, 1991, p. 122. 
79 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Ob. cit., p. 12. 
80 Ob.cit., p. 31. 
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Destarte, o acesso à justiça deve ser democratizado, por imperativo de justiça social. 

Assim, aos que não ostentam condições financeiras próprias ao patrocínio ou defesa de uma 

causa, o Estado deve fornecer assistência jurídica, sob pena de negar acesso aos Tribunais por 

razões econômicas. O que significa, numa palavra, fechar o Tribunal aos pobres (cura 

pauperibus clausa est). 

Sem acesso à justiça, muitos direitos sequer poderão ser reivindicados perante o 

Poder Judiciário. Por isso que a prestação do serviço jurídico de assistência jurídica pública 

traduz significativo veículo comprometido com a democratização do acesso à Justiça. De 

modo a tornar justo, do ponto de vista social e econômico, o acesso aos bens e serviços sociais 

aos que, mesmo temporariamente, transitam pela pobreza e indiferença social. 

Com acerto, José Augusto Garcia de Sousa põe em revelo os novos rumos da 

Defensoria Pública, numa perspectiva individualista e solidarista, como protagonista nacional 

da cidadania e da concretização dos direitos, para o qual “além de ser a entidade que presta 

advocacia aos pobres, consolida-se para a Defensoria o papel de uma grande agência nacional 

de promoção da cidadania e dos direitos humanos. Desmancha-se de vez o exarcerbado 

individualismo que sempre acompanhou os caminhos da instituição, passando a prevalecer a 

filosofia bem mais solidarista”81.  

Encerrado esse primeiro momento que buscou discorrer sobre o direito fundamental 

à assistência jurídica, passa-se ao capítulo III que cuidará inicialmente dos princípios 

constitucionais da democracia, da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da justiça 

social e do devido processo, que servem de base teórica, pari passu, prescrevem o objetivo da 

instituição de promover cidadania, por meio do acesso à justiça. 

 

 

                                                 
81 Ob. cit., p. 33. 
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CAPÍTULO III – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

 

“A Defensoria Pública, enquanto instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, qualifica-se como instrumento de 
concretização dos direitos e das liberdades de que são titulares as 
pessoas carentes e necessitadas. É por essa razão que a Defensoria 
Pública não pode (e não deve) ser tratada de modo inconsequente 
pelo Poder Público, pois a proteção jurisdicional de milhões de 
pessoas – carentes e desassistidas –, que sofrem inaceitável processo 
de exclusão jurídica e social, depende da adequada organização e da 
efetiva institucionalização desse órgão do Estado” 

 

(Celso de Mello, Ministro do Supremo Tribunal Federal) 

 

 

A presente dissertação versa sobre a Defensoria Pública. Para a mesma, reservou-se o 

papel constitucional de promover a tutela jurídica dos direitos humanos por meio do acesso à 

justiça aos cidadãos hipossuficientes. Neste capítulo, serão postas premissas básicas 

concernentes à instituição. Assim, nada mais oportuno do que começar pelos princípios 

constitucionais afetos à Defensoria. 

É que a Defensoria consiste numa garantia constitucional, da qual depende o acesso à 

justiça, sobretudo, o exercício do direito de defesa, essa de maneira efetiva e eficiente, que 

deve ser assegurada a todo acusado, malgrado qualquer situação de natureza econômica. 

Realiza, desse modo, a defesa pública a qualquer ser humano que responda um processo cível 

ou criminal e padeça de melhor condição financeira.  

Princípios constitucionais, como da democracia, da dignidade da pessoa humana, da 

solidariedade, da justiça social e do devido processo, confirmam a necessidade da 

institucionalização da Defensoria Pública, motivo porque devem ser preliminarmente 

estudados. 

Se por um lado, mostra-se necessário a existência da Defensoria no âmbito do 

processo penal, a fim de assegurar o direito de defesa efetiva e eficiente, por outro a 

Defensoria permite o acesso à justiça aos que não possuem condições econômicas de 

judicialmente ou extrajudicialmente, solucionarem as respectivas questões jurídicas.  

Outrossim, de maneira a melhor situar a Instituição, faz-se mister breves 
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considerações históricas, bem assim digressões sobre a pertinência das instituições essenciais 

à justiça no cenário da República, com o escopo de compreender a evolução do órgão e sua 

posição na organização política do Estado. Este terceiro capítulo, por conseguinte, pretende 

examinar esses pontos, no desiderato de introduzir a temática e a problemática, pertinente ao 

papel da Defensoria Pública na tutela jurídica dos direitos humanos. 

 

3.1 Os princípios constitucionais pertinentes à Defensoria 

 

 

Assim como os demais institutos e fenômenos jurídicos, subsistem princípios que 

norteiam e dão suporte teórico à existência e pertinência da Defensoria Pública no panorâma 

constitucional.  

É verdade que os princípios, desde o advento da teoria proposta por Ronald 

Dworkin82 quando os emprestou o caráter de princípio-norma extraído de um caso concreto, 

despertou diversos estudos, no sentido de apreender o que na essência representam e 

significam no campo da ciência jurídica. 

Dworkim, em síntese, propõe que um princípio consiste num standart (norma) 

necessário para o processo decisório, de maneira a solucionar o caso concreto com justiça e 

equidade83, malgrado destoe em certa dose da regra previamente posta na ordem positiva. 

Michel Troper, quando analisou a estrutura do direito, principiou por examinar a 

construção teórica de Ronald Dworkin84. No ponto, deduziu críticas à concepção dworkiana 

dos princípios, mormente quando se sustentou que o princípio não é enunciado, mas 

descoberto pelo magistrado ao examinar o caso concreto. Ao revés, para Troper os princípios 

“não são nada além de normas que não se distinguem das outras senão pelo elevado grau de 

                                                 
82 Para Dworkin os princípios constituem normas, assim como as regras jurídicas, porém sua aplicação se 
evidencia quando se examina um caso concreto, por meio do qual considera um princípio mesmo quando 
contrario a um regra posta (Cf. The Model of Rules. In: The University of Chicago Law Review, Vol. 35, No. 
1.Chicago: Autumn, 1967, p. 23). 
83 “I call a ‘principle’ a standard that is to be observed, not because it will advance or secure an economic, 
political, or social situation deemed desirable, but because it is a requirement of justice or fairness or some other 
dimension of morality” (ob. cit., p. 23). 
84 Cf. The Model of Rules. In: The University of Chicago Law Review, Vol. 35, No. 1.Chicago: Autumn, 1967. 
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generalidade ou pelo caráter vago ou programático” 85. 

Por muito tempo, prevaleceu essa generalidade e abertura semântica como 

predicados centrais dos princípios em comparação às regras. Essas, marcadas pela precisa 

delimitação do campo normativo. Aqueles, caracterizados pela elasticidade normativa. De 

toda sorte, ambos são considerados normas, cada um com seu modo de eficácia bem 

particular86.  

Do seu modo, Humberto Àvila destaca a finalidade da norma principiológica no 

cerne da sua compreensão. Vale dizer, os princípios traduzem e propugnam, acima de tudo, 

fins normativos. Pode-se, a propósito, aproximar essa concepção dos escritos de Robert Alexy 

quando definiu os princípios como “mandamentos de otimização”, segundo o qual devem ser 

realizados na “maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes”87.  

Nesse sentido, obtempera Robert Alexy: 

 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas 
que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 
possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 
graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 
somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O 
âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras 
colidentes88 

 

Ávila quando, por exemplo, examina o princípio da moralidade, registra que sua 

concretização busca a “realização ou preservação de um estado de coisas exteriorizado pela 

lealdade, seriedade, zelo, postura exemplar, boa-fé, sinceridade e motivação”89. Noutro dizer, 

pensar em princípio pressupõe concretizar, por meio de comportamentos, sua destinação 

jurídica à realidade concreta. 

                                                 
85 TROPER, Michel. A filosofia do direito. Trad. Ana Deiró. São Paulo: Martins, 2008, p. 95. 
86 Nessa direção, observa Robert Alexy, para o qual “aqui, regras e princípios serão reunidos sob o conceito de 
norma. Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos podem ser 
formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, 
tanto quanto as regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie muito diferente. A 
distinção entre regras e princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies de normas” (Teoria dos 
Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 87). 
87 Ob. cit., p. 90. 
88 Idem, ibidem. 
89 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 79. 
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Em resumo, Humberto Àvila propõe este conceito de princípio: “os princípios são 

normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 

complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da 

correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida 

como necessária à sua promoção”90.  

Assim, reserva-se à finalidade papel de destaque na conceituação do princípio. O 

princípio, numa palavra, conduz a ação hermenêutica à concretização de uma meta normativa. 

Daí porque, para compreender o princípio e extrair do mesmo o máximo de eficácia, tem-se 

que reter sua proposta concretizadora, ou seja, o que o princípio busca normatizar e 

transformar no âmago das relações sociais sujeitas a sua incidência normativa. 

Frise-se, por oportuno, que há diferenças entre princípios e valores. Os valores 

podem ser vislumbrados naqueles ideais contidos no Preâmbulo da Constituição do Brasil de 

1988, como o bem estar, a justiça e a liberdade. Em suma, são ideais desejados pela 

sociedade, no afã de tornar a vida das pessoas mais digna e realizadora91.  

Todavia, em sintonia com Edilson Pereira Nobre Júnior, não se vê muita necessidade 

nessa diferenciação, na medida em que ambos ostentariam certa dose de eficácia normativa92. 

Ou, como pensa Fábio Antônio Correia Filgueira, “a correspondência entre valores e 

princípios está em que ambas as categorias se classificam como espécies normativas, 

                                                 
90 ÁVILA, ob.cit., p. 78-79. Por sua vez, as regras consistem em “normas imediatamente descritivas, 
primariamente retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 
avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são 
axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição normativa e a construção conceitual 
dos fatos” (idem, p. 78). 
91 À guisa de ilustração, Fábio Filgueira anota que: “O valor liberdade constituiu um ideal perseguido pelo 
homem moderno, pois a sociedade medieva desestimava-o. Ele resulta das mutações sócio-culturais em que 
novas formas de convivência são eleitas, i. e., o sujeito queria autonomia para vender, comprar, alienar a mão-de-
obra, ter acesso à propriedade, escolher a religião e seus governantes. Nesse contexto, o consciente coletivo 
almejou e lutou com obstinação para desgarrar-se das estruturas opressoras do feudalismo. Esse agir incessante 
tornou possível a edificação de um estado de coisas desejado: relações sociais baseadas no valor da liberdade, 
em contraposição ao desvalor da tirania” (O princípio da Função Social do Contrato e o seu controle 
jurisdicional.. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002, p. 23). 
92 De acordo com Edilson Nobre: “Pode-se também sugerir a diversidade entre princípios e valores o que poderia 
lograr relevância em nosso sistema haja vista que o Preâmbulo da Constituição de 1988 refere-se aos “direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos’. Penso, da mesma forma, que não se 
deve procurar a delimitação dessa eventual desemelhança. É que os princípios e valores ostentam, sem exceção, 
eficácia  normativa. A diferença que se poderia suscitar está na maior vaguidade que ostentam os valores ante os 
princípios que, a despeito de também apresentares um conteúdo indeterminado, são mais precisos que aqueles” 
(O Princípio da Boa-Fé e sua aplicação no Direito Administrativo Brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris, 2002, p. 23). 
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integrantes do ordenamento jurídico”93. 

Parte-se, portanto, da noção de princípio proposta por Humberto Àvila, para 

estabelecer que os princípios constitucionais da democracia, da dignidade da pessoa humana, 

do devido processo, da solidariedade, da defesa e da justiça social, tanto norteiam as 

atividades públicas, quanto propõe metas constitucionais, que podem se resumir na 

concretização da cidadania94 impulsionada pelo Estado.  

No caso, ratificam a pertinência constitucional da Defensoria Pública. Isso porque, 

por meio da Defensoria, divisa-se permitir a todos o acesso à justiça e à cidadania, o que 

significa a concretização da democracia, da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da 

justiça social e do devido processo. 

O princípio da democracia, positivado no parágrafo único do art. 1º da Constituição 

de 1988, pode ser visualizado nas dimensões formal e material95. No primeiro, uma igualdade 

política, onde todos tem o equivalente direito a participar do processo político por intermédio 

do voto secreto. No segundo, uma igualdade social, notadamente no acesso aos serviços e 

bens sociais.  

É verdade que a democracia pode ser compreendida na perspectiva social quando 

propugna pela equivalência das condições materiais de todos os membros da sociedade, ou 

seja, uma técnica de igualdade. Assim, mais que permitir isonomia política, o princípio em 

destaque supõe uma equânime situação social, onde todos os integrantes do corpo político 

possam ter acesso aos mesmos direitos sociais que configurem o mínimo existencial.  

A respeito dessa feição da democracia, escreve Pinto Ferreira:  

 

E enfim há uma outra concepção, de que a democracia é um técnica da igualdade, 
especialmente sustentada pelo Prof. Harold Laski, antigo mestre de ciência política 
da Universidade de Londres, em seu famoso livro Reflexões sobre a revolução do 
nosso tempo, livro que tem o encanto insinuante não só da mão-de-obra de um 
artista consumado como da inspiração de um pensador, em cuja escola a filosofia 

                                                 
93 Ob. cit., p. 23. 
94 No sistema constitucional brasileiro, a cidadania traduz um fundamento da República (art. 1º, inciso II), 
paralelamente à soberania (art. 1º, inciso I), dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), valores sociais do 
trabalho e da livre inicitiva (art. 1º, inciso IV) e ao pluralismo político (art. 1º, inciso V). Sobre a cidadania, 
comenta Júlio Aurélio Viana Lopes que “materialmente, o Estado de Direito se caracteriza pela Cidadania (art. 
1º, II), como princípio fundamental que exige a funcionalidade do Poder Público para a garantia dos direitos, de 
modo que não haja qualquer modalidade de direito – civil, político, social ou mesmo de 3ª/4ª geração – cujo 
exercício não comprometa o Estado como seu principal  propiciador” (Uma cidadania a iventar. A democracia 
missionária de 1988. Revista de Informação Legislativa 42. Brasília: Senado, 2005, p. 22). 
95 LOPES, Júlio Aurélio Vianna. Ob. cit., p. 22. 
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política perde a sua complexidade para ganhar a simplicidade e a graça da verdade, e 
onde ele assinala que a democracia é sobretudo uma técnica de igualdade. A 
democracia do século XIX eliminou os privilégios de crença, nascimento e raça, mas 
deixou à margem o enfoque do problema da proteção ao operariado, a proteção das 
massas operárias, e então a democracia contemporânea tem de cristalizar-se como 
um técnica de igualdade, porque só assim equaciona legalmente a proteção às 
massas operárias96 

 

Destarte, além de ser compreendida como um sistema de governo exercido pela 

maioria do povo, dando-se oportunidade às minorias se expressarem politicamente 

(democracia política), tem-se a democracia social, onde se presume equivalentes condições 

sociais de participação no desenvolvimento econômico.  

Não basta, registra Meirelles Teixeira, “que tenhamos um governo do povo, isto é, 

que seja exercida pelo povo a soberania. Mas que esse governo tenha também certo conteúdo 

social, seja, enfim, um estado de igualdade, fraternidade, bem comum”97.  

No Estado Democrático de Direito, todos devem ter a mesma oportunidade de acesso 

a bens e serviços98, que os tornem efetivamente cidadãos. Por meio da Defensoria Pública, 

democratiza-se o acesso à justiça, mormente aos hipossuficientes. Para Júlio Aurélio Vianna 

Lopes, a democracia se efetiva tanto em seu aspecto eleitoral, “quanto em seus aspectos extra-

eleitorais (como no desempenho da assistência jurídica pelas Defensorias Públicas – onde as 

mesmas estão instaladas)”99.  

Daí por que, verifica-se o compromisso da Defensoria Pública com a democracia, 

que se consolida com a nova redação do art. 1º, da Lei Complementar 80 de 1994 (Lei 

Orgânica Nacional da Defensoria Pública), modificada pela Lei Complementar 132 de 2009, 

quando deposita na Defensoria o encargo de órgão de expressão e instrumento do regime 

democrático. 

No cerne desta principiologia concernente à Defensoria, tem-se ainda o princípio da 

dignidade da pessoa humana, expresso no art. 1º, inciso III, da Constituição de 1988, que 

opõe ao Estado contenções ao exercício do poder público, com o escopo de assegurar a 

liberdade e a dignidade de todas as pessoas. Pode ser considerado, segundo Ana Paula de 

                                                 
96 Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 79. 
97 Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Forense Universitária, 1991, p. 451. 
98 Escreve a respeito Yara Maria Pereira Gurgel, que “não se pode pensar em democracia, representada pelas 
liberdades públicas, sem igualdade de oportunidades, condição essencial à Justiça Social” (Direitos Humanos, 
Princípio da Igualdade e Não Discriminação: sua aplicação às relações de trabalho. São Paulo: LTR, 2010, 
p. 79). 
99 Ob. cit., p. 23. 



50 
 

Barcelos, “o pressuposto filosófico de qualquer regime jurídico civilizado e das sociedades 

democráticas”100. 

Superada qualquer discriminação, centra-se na pessoa humana e na tutela à sua 

dignidade a ratio essendi do sistema jurídico nacional. A bem da verdade, consiste no valor 

fundante do Estado Democrático de Direito. Por isso mesmo, nenhuma conduta política ou 

jurídica no universo nacional pode olvidar sua consideração e cogente observância101. 

O marco teórico da dignidade da pessoa humana reside na teoria de Kant sobre o 

primeiro princípio ético. Em síntese, “o ser humano e, de modo geral, todo o ser racional, 

existe como um fim em si mesmo, não simplesmente como meio do qual esta ou aquela 

vontade possa servir-se a seu talante”102.  

Disso, decorre a idéia, também propugnada por Kant, segundo a qual as coisas tem 

preço, ao passo que a pessoa ostenta dignidade. Porém, tratar o homem como um fim em si 

mesmo, significa também favorecer ao outrem igual possibilidade de realização. 

Consoante observa Fábio Konder Comparato:  

 

Mas a concepção kantiana da dignidade da pessoa como um fim em si leva à 
condenação de muitas outras práticas de aviltamento da pessoa à condição de coisa, 
além da clássica escravidão, tais como o engano de outrem mediante falsas 
promessas, ou os atentados cometidos contra os bens alheios. Ademais, disse o 
filósofo, se o fim natural de todos os homens é a realização de sua própria felicidade, 
não basta agir de modo a prejudicar ninguém. Isto seria uma máxima meramente 
negativa. Tratar a humanidade como um fim em si implica o dever de favorecer, 
tanto quanto possível, o fim de outrem. Pois sendo o sujeito um fim em si mesmo, é 
preciso que os fins de outrem sejam por mim considerados também como seus103 

 

Lembra Maria Celina Bodin de Moraes104 que, do ponto de vista jurídico, a proteção 

da dignidade da pessoa humana restou pela primeira vez inserida num documento legislativo, 

                                                 
100 A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de 
Janeiro: Lunem juris, 2002, p. 203. 
101 A propósito, comenta Edilson Nobre que “na atualidade, pauta a tendência dos ordenamentos o 
reconhecimento do ser humano como o centro e o fim do Direito. Essa inclinação, reforçada ao depois da 
traumáutica barbárie nazi-facista, encontra-se plasmada pela adoção, à guisa de valor básico do Estado 
Democrático de Direito, da dignidade da pessoa humana” (O direito brasileiro e o princípio da dignidade da 
pessoa humana. Revista de Informação Legislativa 145. Brasília: Senado, 2000, p.186). 
102 Apud Fábio Konder Comparato. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
21. 
103 Ob. cit., p. 21. 
104 O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. In: Constituição, Direitos 
Fundamentais e Direito Privado. Org. Ingo Wolfgang Sarlet. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 
117. 
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com a promulgação da Lei Fundamental de Bonn de 1949 (Constituição da Alemanha), 

quando prescreveu no seu art. 1 (1) que: “A dignidade do homem é intangível. Respeitá-la e 

protegê-la é obrigação de todos os poderes estatais”.  

Na Carta Européia dos Direitos Fundamentais de 2000, praticamente se reproduz a 

redação normativa de Bonn, quando consigna no art. 1º: “A dignidade do ser humano é 

inviolável. Deve ser respeitada e protegida”.   

No Brasil, o constituinte originário de 1988 preferiu tratá-la como fundamento da 

República, ao enunciá-la no art. 1º, inciso III, da Lei Maior. Para Edilson Nobre, pode-se 

sintetizar os seguintes pontos que resultam da interferência direta do princípio da dignidade da 

pessoa humana: 

 

Disso resulta que a interferência do princípio se espraia, entre nós, nos seguintes 
pontos: a) reverência à igualdade entre os homens (art. 5º, I, CF); b) impedimento à 
consideração do ser humano como objeto, degradando-se a sua condição de pessoa, 
a implicar a observância de prerrogativas de direito e processo penal, na limitação da 
autonomia da vontade e no respeito aos direitos da personalidade, entre os quais 
estão inseridas as restrições à manipulação genética do homem; c) garantia de um 
patamar existencial mínimo105. 

 

Portanto, percebe-se que a regra de proteção à dignidade da pessoa humana, embora 

não seja criação originária da ordem constitucional brasileira, traduz o ponto de irradiação 

normativa de todo o sistema jurídico nacional, moldando e embasando as instituições da 

República, a exemplo da Defensoria Pública, constituída com o escopo de promover a 

dignidade humana dos necessitados e minorias vulneráveis, principais destinatários da atenção 

do poder público106.  

E para deixar isso expresso, a Lei Complementar 132 de 2009, consigna, entre outros 

objetivos que: “Art. 3º-A São objetivos da Defensoria Pública: I – a primazia da dignidade da 

pessoa humana e a redução das desigualdades sociais” 

                                                 
105 O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. Revista de Informação Legislativa 145. 
Brasília: Senado, 2000, p.187. 
106 No ponto, anota Maria Bodin que “Neste ambiente, de renovado humanismo, a vulnerabilidade humana será 
tutelada, prioritariamente, onde quer que ela se manifeste. De modo que terão procedência os direitos e as 
prerrogativas de determinados grupos considerados, de uma maneira ou de outra, frágeis e que estão a exigir, por 
conseguinte, a especial proteção da lei. Nestes casos estão, as crianças, os adolescentes, os idosos, os portadores 
de deficiências físicas e mentais, os não proprietários, os consumidores, os contratantes em situação de 
inferioridade, as vítimas de acidentes anônimos e de atentados a direitos da personalidade, os membros da 
família, os membros de minorias, dentre outros” (ob. cit., p. 117). 
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O princípio da dignidade da pessoa humana, de mais a mais, imprime ao Estado a 

obrigação de assegurar ao indivído, no mínimo, condições básicas de vivência e convivência 

compatíveis com seu status de pessoa. E, sob nenhum pretexto, poderá ser tratado com objeto, 

mas como titular de direitos merecedores de proteção. 

Nessa direção, comenta Edilson Nobre, para o qual “a consagração constitucional da 

dignidade da pessoa humana resulta na obrigação do Estado em garantir à pessoa humana um 

patamar mínimo de recursos, capaz de prover-lhe a subsistência”107. 

Dessa maneira, o princípio da dignidade da pessoa humana insta o Estado a 

promover o mínimo existencial a todas das pessoas. E concatenado com essa prestação, 

subsiste o princípio da solidariedade.  

Percebe-se esse postulado quando a Constituição Federal de 1988 consagra no seu 

artigo 3º, inciso I, como objetivo prevalente da República Federativa do Brasil: “construir 

uma sociedade livre, justa e solidária”. 

Enquanto o século XIX projetou sobremodo o individualismo, o século XX, marcado 

pelas trágicas experiências bélicas, apresentou um novo comportamento social baseado na 

solidariedade. Lembra Maria Celina Bodin de Morais que a expressão solidariedade presente 

na Constituição Federal de 1988, não existia na ordem jurídica pátria, salvo aquela do direito 

obrigacional108.  

Porém, sob a batuta dos objetivos contidos no art. 3º, da Lei Fundamental Brasileira, 

segundo os quais a República Federativa do Brasil deve promover a construção de uma 

sociedade justa, livre e solidária, bem como erradicar a pobreza, a marginalização social e 

redução das desigualdades sociais e regionais, empresta-se outro significado a expressão 

solidariedade109. Para a autora “não há espaço, no projeto constitucional, para a exclusão; mas 

também não há lugar para a resignação submissa, para a passiva aceitação da enorme massa 

de destituídos com que (mal) convivemos”110.  

Assim, partindo dos fundamentos concernentes à dignidade da pessoa humana, a 

igualdade substancial e a solidariedade social, bem como das metas republicanas relacionadas 

à correção das desigualdades sociais e regionais, nosso Estado Democrático de Direito 
                                                 
107 O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. Revista de Informação Legislativa 145. 
Brasília: Senado, 2000, p.192. 
108 O princípio da solidariedade. In: Os princípios da Constituição de 1988. Org. Manoel Messias Peixinho, 
Isabella Franco Guerra e Firly Nascimento Filho. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2006, p. 157.  
109 MORAES, Maria Celina Bodin. Ob. cit., p. 158. 
110 Idem, ibidem. 
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propõe-se a melhorar a qualidade dos cidadãos como um todo111. 

De conseguinte, com a positivação da soliedariedade, inaugura-se um princípio 

inovador no ordenamento jurídico nacional. Maria Bodin, a propósito, destaca que o princípio 

da solidariedade consiste também num fato social, pois não se concebe a sozinha existência 

humana, mas o ser humano “como parte de um tecido social mais ou menos coeso em que a 

interdependência é a regra e, portanto, a abertura em direção ao outro, uma necessidade”112. 

Propõe, assim, duas dimensões da solidariedade, a objetiva e a subjetiva. É objetiva, 

na medida em que decorre da necessidade imprescindível da coexistência. Enquanto que a 

subjetiva remete ao seu conteúdo valorativo concernente à consciência racional da obrigação 

moral consubstanciada na ética, que consiste em “não fazer aos outros o que não se deseja que 

lhe seja feito”113. 

Assim, verifica-se no princípio constitucional da solidariedade outra necessidade 

imperiosa às instituições públicas, sobretudo às defensorias públicas, a saber, tutelar os 

necessitados ou pessoas que se encontrem em estado de hipossuficiência, por ser um 

imperativo ético de toda a sociedade. 

Quanto ao princípio da justiça social, traduz o acesso de todos aos bens sociais 

necessários ao desenvolvimento, uma das metas do “Estado Constitucional de Justiça Social”, 

por meio do qual, pretende-se construir uma sociedade brasileira livre, justa e solidária, com a 

necessária redução das desigualdades sociais, nos precisos termos do art. 3º, da Constituição 

do Brasil de 1988114.  

É que o Brasil, malgrado suas riquezas, segue sendo uma das nações mais desiguais 

do mundo. Com precisão, Paulo Bonavides setencia que “socialmente, o Brasil é o País mais 

injusto do mundo; por um paradoxo, sua riqueza fez seu povo mais pobre e suas elites mais 

ricas numa proporção de desigualdade que assombra cientistas sociais e juristas de todos os 

países”115. 

Destarte, estabeleceu o constituinte que a promoção da justiça na sociedade é um fim 

                                                 
111 Idem, ibidem. 
112 Ob. cit., p. 160. 
113 Idem, ibidem. 
114 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
115 Do País Constitucional ao País Neocolonial. A derrubada da Constituição e a recolonização pelo golpe 
de Estado institucional. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 30. 
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do Estado brasileiro. De acordo com Sérgio Luiz Junkes, o princípio da justiça conduz o 

Estado, no sentido de promover ações e programas governamentais tendentes à redução dos 

desiquilíbrios sociais, no afã de construir uma sociedade igual em condições e 

oportunidades116. 

O princípio, portanto, da justiça social consiste num fundamento teórico da 

Defensoria Pública117. Sua institucionalização tem por meta promover a todos a possibilidade 

de recorrerem à assistência jurídica pública, que entre outras consequências, permitirá o 

acesso à justiça, seja por intermédio do Poder Judiciário, seja mediante os demais mecanismos 

de pacificação social, a exemplo das mediações e conciliações. Em suma, o princípio tem por 

meta a construção de uma igualdade substancial. 

Acerca da igualdade e acesso à justiça, escreve Eduardo Carlos Bianca Bitar:  

 

Em lugar da aplicação de uma presunção de igualdade de todos pela equiparação – 
tendo-se a consciência de que a igualdade de fato não existe -, e mesmo derrogando-
se a conceituação mais arcaica vigente para a matéria, preferiu-se destinar a 
igualdade substancial para ocupar o altar dos princípios constitucionais. Aqui, a 
justiça distributiva se faz por meio do suum cuique tribuere, restando dizer que será 
dado o igual aos iguais, e também o desigual aos desiguais, na medida exata das 
desigualdades e diferenças que entre estes existam ou venham a existir. Pode-se 
dizer que, em suma, procurando vencer os impasses de uma ordem que prescindia de 
uma analise da real situação fática dos membros da comunidade tutelada, criaram-se 
espaços normativos para a facultação do acesso à justiça118 

 

John Rawls, quando teoriza a justiça como equidade, propõe dois princípios que 

norteiam sua concepção. O primeiro concerne à igualdade de todos num sistema que 

contemple liberdade para todos. O segundo, no sentido de que as desigualdades sociais e 

econômicas só serão pertinentes acaso observada duas condições: a) todos devem ter 

                                                 
116 O Princípio da Justiça Social como fundamento da Defensoria Pública. Novos Estudos Jurídicos. Revista 
Quadrimestral do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI (9) 3, p. 
535 (Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/issue/view/89. Acesso em: 30-09-2011). 
117 Com este pensar, escreve Sérgio Luiz Junkes: “Consoante as conexões existentes entre o Princípio da Justiça 
Social  e a Defensoria Pública, tem-se que o primeiro situa-se como fundamento da segunda. Por fundamento 
entende-se nesse caso como a base principiológica que serve à compreensão da institucionalização da Defensoria 
Pública no sistema jurídico, incluindo-se o papel, a abrangência, a estruturação e os fins a ela destinados. Faz-se 
referência à base principiológica em razão de que os princípios são enunciados normativos que apresentam 
várias características e funções. Entre elas está, justamente, a de condensar as idéias centrais do sistema jurídico, 
dando-lhe sentido lógico, racional, harmonioso, e propriciando a compreensão da sua maneira de organizar-se” 
(O Princípio da Justiça Social como fundamento da Defensoria Pública. Novos Estudos Jurídicos. Revista 
Quadrimestral do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI. (9) 3, p. 
544) (Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/issue/view/89. Acesso em: 30-09-2011). 
118 Funções essenciais à Justiça: a jurisdição e a cidadania na Constituição Federal de 1988. Revista de 
Informação Legislativa 138. Brasília: Senado, 1998, p. 128. 
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igualdade de oportunidades para alcançarem as funções e posições diferenciadas; b) aos 

desfavorecidos devem ser reservados os maiores benefícios119. Assim, pensar em justiça social 

significa construir instrumentos tendentes a oferecer oportunidades a todos de realizarem suas 

expectativas humanas. E, sobretudo, não paderecem diante das diferenciações sociais, 

porquanto deve ser assegurado a todos as básicas condições de existência. 

O princípio do devido processo, por sua vez, impõe o respeito ao procedimento em 

contraditório, com a respectiva produção provas, como condição ao exercício do poder que 

possa restringir o exercício dos direitos dos cidadãos. Cabe à Defensoria, com efeito, 

assegurar a observância desse princípio, até por conta do novo art. 3º-A, inciso IV, da Lei 

Complementar 80 de 1994.  Com corolário desse princípio, subsiste o direito de defesa, 

considerado o cerne do due process of law120.  

É que ninguém pode ser condenado sem defesa, sob pena do processo ser 

considerado nulo. O direito à defesa consiste numa expressão singular dos direitos humanos. 

Trata-se de uma garantia secular, pensada por Beccaria, com a qual a persecução criminal 

deve assegurar  o direito à defesa, bem como um tratamento condigno ao acusado.  

Daí por que, Walter Nunes registra que “houve uma verdadeira virada copérnica na 

seara criminal, e o acusado, que não tinha direito nenhum contra a pretensão acusatória, 

passou a ter o direito de defesa e, logo em seguida, à ampla defesa”121.  

Sem embargo da contribuição teórica de Beccaria122, o maior avanço em relação ao 

direito de defesa, especialmente do ponto de vista normativo, diz respeito à 6ª emenda à 

Constituição Americana de 1789. Desde então, o direito de defesa passou a ser expresso em 

um documento escrito enunciador dos direitos e garantias essenciais da pessoa humana.  

A propósito, para Walter Nunes, repousa sobre a 6ª emenda o embrião da 

                                                 
119 “Para começar, os dois princípios de justiça são enunciados como se segue: (1) cada pessoa tem um direito 
igual a um sistema plenamente adequado de liberdades básicas iguais para todos, que seja compatível com um 
mesmo sistema de liberdade para todos; (2) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer a duas 
condições: (a) elas devem primeiro ser ligadas a funções e a posições aberta a todos, em condições de justa (fair) 
igualdade de oportunidades e (b) devem proporcionar o maior benefício aos membros mais desfavorecidos da 
sociedade” (Justiça e Democracia. Trad. Irene A. Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 144-145). 
120 Escreve Walter Nunes que “o due process of law, de criação americana a partir da inclusão, por meio das 
primeiras emendas, da declaração dos direitos fundamentais na Constituição, ou o giusto processo, vale repetir, é 
o regramento do exercício do dever-poder de punir do Estado, normas de proteção que, em essência, se traduzem 
em regras que circundam o exercício da defesa em si, que é o seu núcleo” (Reforma Tópica do Processo Penal: 
inovações aos procedimentos ordinário e sumário, com o novo regime das provas e principais modificações 
do júri. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 110). 
121 Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 694. 
122 Cf. JÚNIOR, Walter Nunes da Silva. Ob. cit., p. 174. 
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configuração hodierna do direito à assistência jurídica123. Nessa direção, no case Gideon v. 

Wainright de 1963, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu que nenhum acusado 

poder ser encarcerado sem a assistência de um Advogado. Ao interpretar a Sexta Emenda, a 

Supreme Court decidiu que o indigent submetido à Corte Criminal tem direito a ser defendido 

às custas do Estado124. 

Com efeito, na persecução criminal, cuja tônica consiste no sistema de garantias de 

direitos em face do poder-dever de punir do Estado, o direito de defesa pressupõe uma defesa 

efetiva e eficiente. De modo que, em nenhuma hipótese, pode o acusado prescindir da defesa, 

malgrado tenha confessado o crime.  

Quanto à defesa efetiva no processo penal, que deve ser prestada pela Defensoria na 

ausência de advogado contratado, consigna Walter Nunes da Silva Júnior:  

 

a defesa efetiva quer dizer que ela tem de ser produzida, independentemente da 
vontade do acusado. Por mais que o acusado se ache culpado e queira, por meio da 
confissão, que a pena lhe seja aplicada, ainda assim, terá de haver o processo e a 
efetiva defesa, com assistência jurídica desenvolvida por advogado constituído, 
oferecida pelo Estado, por meio da Defensoria Pública, ou por pessoa nomeada pelo 
juiz, que tem de ser bacharel em direito. O brocador jurídico nula poena sine judicio 
é, em certa medida, a sedimentação da ampla defesa, na dimensão de sua 
efetividade125 

 

Na Constituição, consignou-se que ninguém será privado de sua liberdade e de seus 

bens sem o devido processo, na maneira do art. 5º, inciso LIV. E que a todos será garantido o 

contraditório e a ampla defesa, de acordo com o art. 5º, inciso LV. Além disso, dispõe que “o 

preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 

assegurada a assistência da família e de advogado”, a teor do art. 5º, inciso LXIII.  

                                                 
123 “Demarcando essa nova fase, a Sexta Emenda à Constituição americana elencou como direito fundamental do 
acusado o direito de ser informado sobre a natureza e a causa da acusação, de ser acareado com as testemunhas, 
de obter o comparecimento compulsório de testemunhas de defesa e contar com a assistência de um advogado 
para sua defesa. Não só foi consagrado o direito de defesa, como também, indo muito mais além, o direito à 
assistência jurídica, cláusula que somente seria incorporada aos ordenamentos jurídicos muito tempo depois. 
Ademais, como, na dicção normativa do preceito, fala-se em direito de ser informado da acusação e de ser 
acareado com as testemunhas, nota-se que ele foi pensado para o ambiente próprio do processo criminal” (Curso 
de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 
695). 
124 HOFFMAN, Morris B; RUBIN, Paul H.; SHEPHERD, Joana M. An Empirical Study of Public Defender 
Effectiveness: Self-Selection by the “Marginally Indigent”. Ohio State Journal of Criminal Law.  Ohio: Ohio 
Law School, 2005, p. 223. 
125 Reforma Tópica do Processo Penal: inovações aos procedimentos ordinário e sumário, com o novo 
regime das provas e principais modificações do júri. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 111-112. 
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Por sua vez, evidencia-se com precisão a relação desse princípio com a Defensoria, 

na medida em que o art. 3º, inciso IV, da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, reza 

que consiste num objetivo da Defensoria assegurar a observância dos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Esses princípios dão suporte teórico à Defensoria. Isso porque, o acesso à justiça aos 

hipossuficientes, por meio da instituição, visa a concretizar a democracia, enquanto postulado 

relacionado à igualdade de condições perante a ordem jurídica. Da dignidade da pessoa 

humana, emerge a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que impõe ao Estado o dever 

de proteger os cidadãos. É medida, também, de justiça social. Pois reduz as desigualdades, 

dado que oferece a todos os cidadãos de baixa condição econômica o serviço de assistência 

jurídica prestada pela Defensoria.  

Outrossim, o devido processo, bem como o direito de defesa, são essenciais no 

campo da jurisdição criminal, porque ninguém, sob pena de violação aos direitos 

fundamentais, bem como aos direitos reconhecidos pelos tratados internacionais poderá ser 

condenado sem defesa, essa compreendida na defesa técnica patrocinada pelo Estado, quando 

o acusado não possuir condições econômicas de contratar um defensor particular. 

Todos os princípios acima enunciados norteiam e fundamentam a existência da 

Defensoria Pública no espaço jurídico constitucional. A um só tempo, endossam a 

concretização da cidadania, enquanto espectativa dos membros marginalizados da sociedade 

que reclamam inclusão social.  

Essa cidadania, entrementes, não se parece com caridade ou mesmo beneficência. Na 

verdade, nas precisas palavras de Maria Tereza Aina Sadek, em se tratando de cidadania, “o 

que está em jogo é o direito e não o favor; é a igualdade e não uma relação de assimetria”126. 

Assim, concretizar cidadania significa, acima de tudo, efetivar os direitos previstos e 

reconhecidos positivamente, dos quais são titulares todos os seres humanos. 

De modo que, qualquer problemática jurídica que diga respeito à atuação 

institucional deve ser considerada, sob o ângulo desses princípios. Compreendidos, passa-se 

ao ponto concernente às instituições reconhecidas pela Constituição de 1988, como essenciais 

à Justiça. In casu, com destaque especial à Defensoria. 

 

                                                 
126 Cf. Uma nova Defensoria Pública pede passagem. Reflexões sobre a Lei Complementar  132/2009. Coord. 
José Augusto Garcia de Sousa. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2009. 
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3.2 Instituições republicanas essenciais à Justiça 

 

 

Para efetivar os direitos, particularmente o acesso à justiça, mostra-se necessário a 

existência de instituições, cujo propósito consiste em conformar os pressupostos fáticos 

necessários à concretizá-los.  

Daí, de maneira a viabilizar a realização dos direitos fundamentais, considerando que 

o Poder Judiciário não pode, em regra, decidir sem ser provocado, tem-se instituições 

essenciais à justiça como o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia.  

Pelo princípio nemo iudex sine actore, não pode haver juiz sem a presença parcial de 

um provocador ou autor, na precisa expressão do brocardo. Exprime, segundo José Afonso da 

Silva, “muito mais do que um princípio jurídico, porque revela que a Justiça, como instituição 

judiciária, não funcionará se não for provocada, se alguém, um agente (autor, aquele que age), 

não lhe exigir que atue”127. 

Tais entes, quer pela ordenação constitucional, quer pela ordenação 

infraconstitucional, mostram-se pertinentes à concretização da Justiça. É que da iniciativa 

dessas instituições depende a ação do Poder Judiciário, no desiderato de realizar os princípios 

e direitos básicos do cidadão. Na verdade, retrada a separação dos poderes, condição sine qua 

nom para a democracia. Assim, no regime constitucional e democrático, o Poder Judiciário 

deve permanecer inerte até o momento em que provocado para decidir uma controvérsia ou 

concretizar a realização de um direito. 

De acordo com Paulo Gustavo Gonet Branco, o Judiciário encerra o desiderato de 

reter os Poderes Legislativo e Executivo, no que tange aos avanços desses poderes contra a 

ordem jurídica posta. Entretanto, de maneira a evitar abusos que resultem da ação do órgão 

jurisdicional, não pode agir por sua própria iniciativa. Assim, “a jurisdição depende de 

provocação externa para ser exercida. A prerrogativa de movimentar o Judiciário mostra-se, 

desse modo, crucial; daí a importância da ação dos entes e pessoas que oficiam perante os 

juízos e que, por isso, exercem funções essenciais à Justiça”128.  

Pode-se, em síntese, asseverar que as instituições essenciais à Justiça compõem o 
                                                 
127 Ob. cit., p. 507. 
128 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Ob. cit., p. 
1037. 
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sistema nacional de justiça, até porque, um rápido sobrevoo sobre a Constituição de 1988, 

mostra que estas instituições (Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia) estão 

consignadas no Capítulo IV, exatamente do Título IV, que versa sobre a Organização dos 

Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

Esses órgãos, com a Carta Política de 1988, cresceram como instituições essenciais 

ao bom desenvolvimento da República. São, portanto, “sujeitos que, conquanto estranhos à 

estrutura do Judiciário, são imprescindíveis para que este Poder se desincumba da sua missão 

constitucional”, pontua Gonet Branco129. Por isso mesmo, são considerados funções 

essenciais à justiça, sem as quais o Poder Judiciário não pode funcionar ou, consoante adverte 

José Afonso da Silva, não funcionará bem130. 

O Ministério Público e a Advocacia Pública assumiram inicialmente papéis 

semelhantes, quais sejam, proteger a Coroa. Eram defensores dos interesses do Estado131. 

Contudo, com a Constituição Federal de 1988, houve uma verdadeira cisão. Passou o 

Ministério Público a ser protagonista dos interesses difusos e coletivos, separando-se do 

Executivo. Daí, muitas notas doutrinárias, no sentido de que o Ministério Público consiste 

num órgão ímpar no cenário constitucional, sem parâmetros nos demais países132. Por sua vez, 

a Advocacia Pública, assumiu, de uma vez por todas, o papel de defensor do Estado. 

Paralelamente, surge a Defensoria Pública. Agora estampada na Lei Fundamental do 

                                                 
129 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Ob. cit., p. 
1037. 
130 “Nisso se acha a justificativa das funções essenciais à justiça, compostas por todas aquelas atividades 
profissionais públicas ou privadas, sem as quais o Poder Judiciário não pode funcionar ou funcionará muito mal. 
São procuratórias e propulsoras da atividade jurisdicional, institucionalizadas nos arts. 127 a 135 da Constituição 
de 1988, discriminadamente: o Advogado, o Ministério Púbilco, a Advocacia-Geral da União, os Procuradores 
dos Estados e do Distrito Federal (representação das unidades federadas) e a Defensoria Pública” (Curso de 
Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 506). 
131 Embora subsista registros desde o Egito, especial destaque a Ordenança Francesa de 25 de março de 1302, 
que atribuia aos Procuradores do Rei a defesa dos interesses do Monarca. Porém, relativamente ao Brasil, 
origina-se das Ordenações Afonsinas de 1447 (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1038). 
132 Assim, manifesta-se Paulo Gustavo Gonet Branco: “O Ministério Público recebeu do constituinte de 1988 
tratamento singular no contexto da história do constitucionalismo brasileiro, reconhecendo-lhe um importância 
de magnitude inédita na nossa história e mesmo no direito comparado. Não é possível apontar outra instituição 
congênere de algum sistema jurídico aparentado ao nosso a que se possa buscar socorro eficaz para a tarefa de 
melhor compreender a instituição como delineada aqui atualmente. O Ministério Público no Brasil, máxime após 
a Constituição de 1988, adquiriu feições singulares, que o estremam de outras instituições que eventualmente 
colham designação semelhante no direito comparado” (Ob.cit., p. 1038). No particular, Celso Ribeiro Bastos 
destaca sua autonomia e caracterísicas instituicionais como a de um Poder, não obstante ressalte a instricada 
questão relacionada a sua natureza jurídica: “Sua função é de natureza administrativa. No que toca à sua inserção 
orgânica, a questão não é tam simples. Tem, na verdade, variado nas nossas Constituições, ora aparecendo como 
integrando o Poder Judiciário, ora o Executivo, não sendo poucos os que nele veêm um quarto Poder, o que é 
uma demasia, sem dúvida. O que parece induvidoso é que o grau da sua autonomia e prerrogativas das de um 
autêntico Poder” (Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 413). 
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Brasil de 1988. Embora prevista em alguns Estados, não havia em todas as unidades 

federativas uma instituição como a Defensoria, criada para prestar ao povo brasileiro um 

amplo e público serviço de assistência jurídica, pois os serviços até então existentes prestados 

pelas diversas procuradorias de assistência judiciária eram casuísticos, ou seja, designava-se 

um defensor quando a parte processual carecia de recursos para contratar um Advogado.  

De acordo com Pedro Armando Egydio de Carvalho, “no país, com raríssimas 

exceções, a Assistência Judiciária oficial restringiu-se, até hoje, a patrocinar em Juízo os 

direitos do cidadão economicamente desvalido. Semelhante restrição desemboca no que 

chamamos de atendimento casuísta, incapaz, por sua índole hermética, de gerar consequências 

para o grupo a que pertence a pessoa atendida naquela causa”133. 

Inexistia, na maioria dos Estados, um serviço organizado de assistência jurídica à 

disposição da população.  A Constituição de 1988 criou a Defensoria Pública, no afã de 

estabelecer uma instituição constitucionalmente programada à defender os necessitados e 

peculiar ao “Estado Constitucional de Justiça Social”. 

O sistema nacional de justiça é integrado pelo Poder Judiciário para onde, em regra, 

deságua as questões que reclamam um desate jurídico para serem solucionadas e tem por 

dever concretizar os direitos declarados na Lei Maior. Na composição, o Ministério Público 

participa no exerício das suas atribuições constitucionais de titular privativo da ação penal 

pública, bem como as demais relacionadas à defesa dos interesses difusos da sociedade.  

No mesmo organograma, a presença da Defensoria Pública, com o propósito 

precípuo de promover acesso à justiça aos necessitados. E ainda, a Advocacia pública e 

privada. Essa sem qualquer relação com o poder público, representada pela Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). Aquela, por sua vez, vinculada ao poder público, no desiderato 

de promover a defesa do patrimônico público do Estado e prestar assessoria jurídica ao Poder 

Executivo. 

Neste passo, a Defensoria Pública no Brasil passa ocupa posição de destaque na 

ordem constitucional, como peça indispensável ao sistema nacional de justiça, direcionada a 

equilibrar, sob o ângulo econômico e social, o acesso à justiça.  

Essa posição dentro do sistema jurídico, funda-se no princípio da justiça social 

responsável por mitigar as barreiras econômicas que possam cecear a cidadania. Na 

                                                 
133 A Defensoria Pública: um novo conceito de assistência judiciária. Revista dos Tribunais 689. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993, p. 392. 
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concepção de Sérgio Junks, traduz “um organismo capaz de estabelecer a mediação jurídica 

entre os necessitados e o poder público, com o que se propicia a descoberta e a concretização 

dos direitos daqueles”134. 

À guisa de informação, cabe pontuar, particularmente em relação ao panorama 

brasileiro, que antes da instituição da Assembleia Nacional Constituinte de 1985, a Comissão 

Provisória de Estudos Constitucionais, presidida por Afonso Arinos, incluiu em seu 

anteprojeto o art. 56135, que tratou especificamente do Defensor do Povo, com o propósito de 

zelar pelo efetivo respeito dos poderes do Estado aos direitos assegurados na Constituição. 

Essa proposta da Comissão Afonso Arinos, segundo nota de Caio Tácito, inspirou-se na 

Constituição Espanhola de 1978136.  

Ao estudar o instituto do “Defensor del Pueblo” na América Latina, Maria Quesada, 

Angie Steiner e César Gamboa, dissertam que o Defensor do Povo do modelo europeu 

diferencia do modelo latinoamericano, esse caracterizado pela função precípua de defender os 

direitos fundamentais, ao passo que no modelo europeu prevalece a tendência de supervisão 

dos atos da administração pública. Para os autores, “el modelo latinoamericano, con una 

Defensoría mucho más preocupada por la defensa de los derechos humanos dada la situación 

de desigualdad y exclusión de sus democracias representativas”137. 

Entre outras considerações, Celso Ribeiro Bastos pronuncia não saber “qual a 

coloração que assumirá a defensoria pública nos Estados”138, ao comentar que as mesmas 

dependeriam da maneira como seriam regulamentadas. Assim, malgrado a proposta de 

institucionalização do Defensor do Povo não tenha se concretizado no Brasil, pode-se, sem 

                                                 
134 O Princípio da Justiça Social como fundamento da Defensoria Pública. Novos Estudos Jurídicos. Revista 
Quadrimestral do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI. (9) 3, p. 
543) (Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/issue/view/89. Acesso em: 30-09-2011). 
135 Art. 56 – É criado o Defensor do Povo, incumbido, na forma da lei complementar, de zelar pelo efetivo 
respeito dos poderes do Estado aos direitos assegurados nesta Constituição, apurando abusos e omissões de 
qualquer autoridade e indicando aos órgãos competentes as medidas necessárias à sua correção ou punição. § 1º 
– O Defensor do Povo poderá promover a responsabilidade da autoridade requisitada no caso de omissão abusiva 
na adoção das providências requeridas. § 2º – Lei complementar disporá sobre a competência, a organização e o 
funcionamento da Defensoria do Povo, observados os seguintes princípios: I – o Defensor do Povo é escolhido, 
em eleição secreta, pela maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados, entre candidatos indicados 
pela sociedade civil e de notório respeito público e reputação ilibada, com mandato não renovável de cinco anos; 
II – são atribuídos ao Defensor do Povo a inviolabilidade, os impedimentos, as prerrogativas processuais dos 
membros do Congresso Nacional e os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; III – as 
Constituições Estaduais poderão instituir a Defensoria do Povo, de conformidade com os princípios constantes 
deste artigo. 
136 Ombudsman – o defensor do povo. Temas de Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 851. 
137 El Defensor del Pueblo en Latinoamerica: un análisis comparativo. Disponível em: 
http://www.law.ufl.edu/. Aesso em: 12-10-2011. 
138 BASTOS, ob. cit., p. 420. 
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sombra de dúvidas, asseverar que a Defensoria Pública, na medida em que presta relevantes 

serviços à população brasileira, encerra uma espécie de Defensoria do Povo.  

Porém, o desenvolvimento da instituição depende de reformas normativas, 

mormente as que outorguem autonomia administrativa e orçamentária perante o Poder 

Executivo, bem como encerrem no plano constitucional o objetivo de tutelar os direitos 

humanos do povo brasileiro. Assim, para compreender sua evolução convêm estudar os 

precedentes históricos da Defensoria Pública. 

 

3.3 Precedentes históricos da Defensoria Pública 

 

 

No início, as ordenações filipinas insentavam os pobres do ônus de pagar a taxa 

concernente à interposição do recurso de agravo. Com o Decreto 2.457 de 1897 se criava, na 

era republicana, o serviço de assistência judiciária. Por sua vez, a assistência judiciária contou 

com status constitucional com a Constituição de 1934, ao determinar que o Estado concederia 

assistência judiciária aos necessitados, por meio da criação de órgãos específicos.  

Essa regra, todavia, passa a ser extinta com a Constituição de 1937. Reaparece, 

contudo, com a Constituição de 1946, passando a consignar no art. 141, § 35, que “o poder 

público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência judiciária aos necessitados”. 

Permanece, assim, constitucionalizada na Constituição de 1967 e na Emenda Constitucional 

n. 1 de 1969. 

Relativamente à Constituição de 1946, dissertava à época o Themistocles Brandão 

Cavalcanti, referindo-se ao disposto no art. 141, § 35:  

 

Há neste parágrafo uma recomendação ao legislador ordinário, recomendação 
perfeitamente ajustada ao conjunto de preceitos, que se harmonizam para a proteção 
do indivíduo e dos direitos e garantias constitucionais. O serviço judiciário é caro, 
pressupõe sempre certos recursos financeiros. Mas o amparo judicial não pode ser 
privilégios dos ricos nem dos remediados, deve ser acessível a todos. Neste sentido, 
deve o Estado aparelhar-se para atender aos necessitados, isto é, aquêles que sem 
recursos financeiros precisam recorrer à Justiça para proteção dos seus direitos139 

                                                 
139 A Constituição Federal Comentada. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1958, p. 221. 
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Só com a Constituição de 1934, houve a preocupação de impor à União e aos 

Estados o dever de instituir órgãos especiais para conceder aos necessitados assistência 

judiciária pública. Assim, rezava o art. 113, item 32, da Carta de 34, que “A União e os 

Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando, para esse efeito, órgãos 

especiais, e assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos”.  

É que, antes da Constituição Federal de 1934, em relação à assistência judiciária, 

“não havia preocupação quanto à sistematização dele em serviço ou órgão, com um corpo 

permanente de agentes”, anota Armida Bergamini Miotto140. 

Importante, por oportuno, relembrar que o termo assistência judiciária era a 

expressão usada para reconhecer o direito do litigante pobre ser assistido por um advogado 

nomeado pelo magistrado, bem como representava a isenção das custas e despesas judiciais 

para os que declarassem a respectiva insuficiência econômica.  

Era conhecido como “beneficio de pobreza” ou “assistência judicial gratuita”, que 

consiste no privilégio processual de isenção dos gastos que o processo origina, outorgando às 

pessoas que, dada a insuficiência de recursos, não podem satisfazê-los141. 

Nesse sentido, comenta Armida Bergamini Miotto, para qual sobredito benefício era 

o modelo tradicional dos povos da civilização européia. Numa palavra, quem não ostentasse 

condições econômicas para sustentar interesse seu em Juízo, recebia o benefício da assistência 

judiciária.  

Essa permitia a designação de um advogado para prestar seus serviços, cujos 

honorários seriam pagos pela parte vencida, do contrário o beneficiado pagaria, enquanto não 

mitigada pela prescrição, na hipótese de reverses na sua situação econômica. Assim, leciona 

Bergamini Miotto: 

 

Entretanto, essa Assistência Judiciária, assim prevista e disciplinada, era a moldes de 
longa data tradicionais do Direito dos povos de civilização européia. Isto é: àquele 
que não dispusesse de condições econômicas para defender direito ou interesse seus, 
em Juízo, era concedido, conforme os termos legais, o benefício da Assistência 
Judiciária, consistente na isenção de pagamento de custas e outras despesas do 
processo, e gratuidade dos serviços advocatícios, prestados por advogado 
especificamente designado (ou nomeado) pelo Juiz; vencida a parte contrária, a ela 

                                                 
140 A Defensoria Pública no Brasil. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, 1973, p. 76. 
141 HERRERO, José L. Martin. El Beneficio de Pobreza. Barcelona-Madrid: 1954, p. 19.  
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incumbia pagar aquelas custas e despesas e, também, os honorários do advogado; 
vencido o assistido, este deveria pagar as custas e despesas e os honorários se, antes 
de prescrever a dívida por decurso de tempo, viesse a ter condições econômicas para 
efetuar semelhante pagamento142 

 

De observar, que o Constituinte de 1934 estabelecia a necessidade de criar um órgão 

especial para prestar essa assistência judiciária aos necessitados. Embora as Constituições de 

1937 e 1946 não tivessem contemplado essa mesma garantia constitucional, com a edição da 

Lei Federal 1.060 de 1950, retoma-se a previsão normativa, no sentido de que o Estado deve 

prestar serviço organizado de assistência, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei da Assistência 

Judiciária aos Necessitados143.  

Assim, reafirma-se, do ponto de vista normativo, a necessidade da existência de um 

órgão específico destinado a oferecer assistência judiciária pública. Desde então, diversas 

unidades federativas passaram a estruturar os órgãos responsáveis pelo serviço. No entanto, 

não havia uma uniformidade quanto à terminologia usada para se referir à organização, muito 

menos um modelo organizacional padronizado. 

Armida Bergamini Miotto, com acerto, refere-se à Constituição de 1934 como 

nascedouro dos serviços ou órgãos de assistência judiciária. Para a autora, quando se impôs 

aos Estados a obrigação de organizar órgãos de assistência judiciária, a Carta de 34 inaugurou 

um novo paradigma para a prestação desse serviço, que passaria a ser protagonizado ou pelo 

Ministério Público, ou por outro órgão público vinculado ao Executivo, com ou sem 

independência.144 

Desse modo, certos órgãos estavam integrados ao Ministério Público, como no 

Distrito Federal. Outros, subsistiam paralelamente ao Ministério Público, com carreira própria 

e autônoma, como no Estado do Rio de Janeiro. Ou, como no Estado de São Paulo, integrado 

à Procuradoria Geral do Estado, onde existiam os Procuradores de Assistência Judiciária. E de 

                                                 
142 A Defensoria Pública no Brasil. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, 1973, p. 72. 
143 Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou 
não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. § 1º. Deferido o pedido, o juiz determinará que o 
serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias 
úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado. 
144 “A Constituição de 1934, dispondo, como dispôs, que os Estados concedessem assistência judiciária aos 
necessitados, criando para esse efeito, órgãos especiais, foi o nascedouro dos atuais Serviços ou Órgãos (em 
sentido lato) da Assistência Judiciária, estejam eles inseridos no Ministério Público ou, fora dele, inseridos em 
outro Órgão estatal ou vinculados a outro Órgão ou, como se cogita na esfera federal, venham eles a construtir 
um Órgão independente de qualquer outro Órgão semelhante ou análogo a qualquer desses, mas subordinado 
tão-somente e diretamente ao Ministro da Justiça” (A Defensoria Pública no Brasil. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília: Senado Federal, 1973, p. 76). 
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maneira peculiar, mesmo integrados à organização judiciária, haviam os que prestavam esse 

serviço na Justiça Militar145. 

No Distrito Federal, o Código do Ministério Público do Distrito Federal (Lei Distrital 

3.434 de 1958) previa os Defensores Públicos como órgãos do Ministério Público. Assim, nos 

termos do art. 44 do referido Código, a carreira do Ministério Público compreendia os cargos 

de Defensor Público, Promotor Substituto, Promotor Público, Curador e Procurador da 

Justiça. Inclusive, o ingresso na carreira do Ministério Público, se dava pelo provimento no 

cargo de Defensor Público. 

No Estado do Rio de Janeiro, com a Lei Orgânica do Ministério Público e da 

Assistência Judiciária (Lei 5.111 de 1962), criou-se os primeiros cargos isolados de Defensor 

Público, responsáveis pelo patrocínio gratuito, em ambas as instâncias, dos direitos dos 

juridicamente necessitados.  

Por sua vez, o Decreto-Lei 286 de 1970 separou a Assistência Judiciária do 

Ministério Público, tornou-se assim um Órgão do Estado. E com a Lei Complementar 06 de 

1977 passou a ostentar autonomia administrativa. Porém, só com a Lei Complementar 55 de 

1989, deixou Assistência Judiciária para a denominação Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Em 1988, o constituinte escreveu na Carta da República, a assistência jurídica como 

direito fundamental, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, bem como a Defensoria Pública 

como a instituição responsável para assegurar a efetivação desse direito, consoante a redação 

do art. 134, caput, da Lei Maior.  

Assim, desde o início dos anos 90, muitos Estados instituiram as respectivas 

defensorias. Na esfera federal, a Defensoria Pública da União nasce com a Lei Complementar 

80 de 1994. Essa, tornou-se a lei nacional que prescreve regras a serem seguidas por todas as 

defensorias estaduais. Padronizou-se, por conseguinte, a organização da instituição: essencial 

à justiça e à promoção dos direitos humanos. 

Em 2004, no bojo da reforma do Poder Judiciário, por meio da Emenda 

Constitucional 45 de 2004, outorgou-se autonomia administrativa e financeira à Defensoria 

Pública, com o respectivo repasse do duodécimo orçamentário e iniciativa para sua proposta 

orçamentária. 

                                                 
145 MIOTTO, Armida Bergamini. A Defensoria Pública no Brasil. Revista de Informação Legislativa. Brasília: 
Senado Federal, 1973, p. 76. 
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Porém, há resistências a sua criação e expansão. No Estado de Santa Catarina, não 

subsiste Defensoria Pública Estadual. Em muitos Estados, embora criada, não recebe devida 

atenção do poder público. De sorte que, tem muito o que progredir e história a ser escrita em 

relação à Defensoria. É, todavia, inquestionável a pertinência da mesma no sistema nacional 

de justiça, notadamente porque democratiza o acesso à justiça, próximo ponto a ser 

examinado. 

 

 

3.4 Os sistemas de acesso à justiça  

 

 

No início, quando das primeiras civilizações146, já havia a preocupação em proteger 

os oprimidos. No Código de Hamurabi, subsistia a possibilidade da viúva e do órfão, ou de 

qualquer oprimido, recorrer diretamente ao soberano. Em Atenas, dez advogados eram 

anualmente nomeados para defender os pobres, numa época em que a Justiça passava a ter 

custos147.  

Em Roma, Constantino estabeleceu na Legislação de Justiniano, a previsão de 

conceder um advogado a quem não possuísse meios para constituir um patrono. Na era do 

cristianismo medieval, especial destaque à Yves Heloury de Kermartin (Santo Ivo148) que 

criou a Instituição dos Advogados dos Pobres.  

Na era moderna, coube à França editar em 1851 um Código de Assistência 

Judiciária. A respeito, Daniela Jacques Brauner registra que  

                                                 
146 Desde a antiguidade, reconhece-se a necessidade de prestar auxílio aos necessitados atuarem em Juízo. 
Percebeu-se que para a realização dos direitos dos desafortunados, era necessário meios para tanto, do contrário, 
a justiça seria letra morta para eles, consoante nota de Celso Ribeiro Bastos (Comentários à Constituição do 
Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 374). 
147 É o que redige Humberto Peña e Sílvio Mello: “Mais tarde, na época de Péricles (495-429 a.C), desde quando 
os juízes passaram a ser estipendiados diretamente pelo Estado, foram introduzidos diferentes modelos de taxas 
judiciárias, dentre as quais o pritance e o paractobile. Também entre os romanos, como bem acentuou Hans 
Buendgens, em precisa monografia sobre a Assistência Judiciária, a administração da Justiça não era gratuita, 
bastanto recordar a existência do sacramentum, depósito que variava entre 50 e 5000 asses, conforme o valor da 
causa, da qudragessima litium, soma paga em favor do Estado, correspondente à quadragésima parte do valor da 
causa, a cujo pagamento era condenado o litigante temerário” (A Defensoria Pública, como Órgão do Estado, na 
Constituição Federal de 1988. Tributo à Democracia. In: Livro de Estudos Jurídicos. Org. James Tubenchlak e 
Ricardo Bustamante. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos Jurídicos, 1991, p. 110). 
148  É proclamado santo pelo Papa Clemente VI em 19 de maio de 1347, daí porque o dia do Defensor Público 
ser comemorado todo dia 19 de maio. 
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no século XIX (1851), coube à França editar um Código de Asssistência Judiciária 
que veio inaugurar a nomemclatura ainda hoje utilizada em muitos países. Neste 
contexto, o Ministério Público (Ministére Public) abrangia três categorias: ‘Le gens 
du roy’ que deram início aos advogados do Estado; os defensores da sociedade que 
gestaram a promotoria pública e os defensores do pauper que são os primórdios das 
Defensorias Públicas149. 

 

Com efeito, os esquemas de assistência judiciária correspondiam aos serviços, sem 

contraprestação pecuniária, oferecidos por advogados particulares. Porém, considerando que 

os advogados atuam nas economias de mercado, o modelo de contraprestação honorífica não 

se mostrou suficiente. Era natural que a prestação altruística do serviço não se revelaria 

eficiente, porquanto nem todos os advogados teriam condições de manter atividades paralelas 

sem prejuízo das suas ações no âmbito da iniciativa privada. 

De acordo com o Mauro Cappelleti e Bryan Garth, verificou-se profunda mudança 

em relação à assistência judiciária na Austria, Inglaterra, Holanda, França e Alemanha 

Ocidental, com o emprego do denominado sistema judicare. “Trata-se de um sistema através 

do qual a assistência judiciária é estabelecida como um direito para todas as pessoas que se 

enquadrem nos termos da lei. Os advogados particulares, então, são pagos pelo Estado”, 

anotam Cappelleti e Garth150. Por outro lado, observou-se que o sistema judicare não resolveu 

o problema essencial do acesso à justiça que concerne à exclusão dos diversos estamentos 

sociais marginalizados. 

Pelo judicare as demandas são tratadas individualmente. Esquece-se, assim, o pobre 

sobre uma perspectiva de classe, circunstância que reclama um maior ativismo dos 

advogados. É o que observa Cappelletti e Garth: “Isso porque ele (judicare) confia aos pobres 

a tarefa de reconhecer as causas e procurar auxílio; não encoraja nem permite que o 

profissional individual auxilie os pobres a compreender seus direitos e identificar as áreas em 

que se podem valer de remédios jurídicos”151. 

Demais, os recursos passaram a se revelar insuficientes para manter o sistema 

judicare. Eis que o modelo norte-americano surge como contra-ponto a esse sistema: os 

neighbour law centers. Busca-se, por meio desses Escritórios Jurídicos de Vizinhança 

(Bairros), tornar mais viável a assistência jurídica dentro das comunidades. Os advogados 

                                                 
149 Acesso à Justiça no Mercosul. Revista Brasileira de Direito Constitucional 15 – Jan/jun, 2010. 
150Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1998, p. 35. 
151 Ob. cit., p. 38. 



68 
 

passam a ser realmente remunerados pelo Estado152.  

E o escopo consiste em promover a conscientização dos pobres acerca dos seus 

direitos, de maneira a instar a realização dos mesmos, inclusive noutros fóruns de solução. Por 

oportuno, convêm registrar que desde o início do século XX, discutia-se em Nova York a 

possibilidade da criação de Public Defenders, a fim de que os mesmos pudessem exercer a 

defesa dos indigentes em processos criminais, consoante antigos escritos de Mayer Goldman.  

Na verdade, desde o ano de 1916, Mayer Goldman, antes mesmo de qualquer 

previsão legislativa, dissertava sobre a teoria do Defensor Público como essencial ao Sistema 

de Justiça153. 

 Na obra “Acesso à Justiça”, Mauro Cappelletti e Bryan Garth, traçam as 

diferenciações e vantagens da adoção do sistema neighbour law center, ao invés do judicare.  

Pelo neighbour law centers, tem-se um melhor acesso à informação jurídica. Além 

disso, conseguem patrocinar os interesses difusos ou coletivos dos pobres. Por serem 

especializados, detêm conhecimento e experiência sobre problemas peculiares das 

comunidades carentes.  

De modo que, além de demandarem questões individualmente trazidas ao 

conhecimento dos Escritorios de Vizinhança, sobredito modelo, de acordo com os autores: “1) 

vai em direção aos pobres para auxiliá-los a revindicar seus direitos e 2) cria uma categoria de 

advogados eficientes para atuar pelos pobres, enquanto classe154.  

Já com base nos escritos de Lisa Williams e Glen Rice, pode-se sintetizar os atuais 

sistemas de assistência nos EUA, em três modelos: (a) assigned-counsel systems, (b) contract-

service systems, e (c) public-defender systems.  

No assigned-counsel systems, um advogado particular é designado para atuar num 

caso criminal individual. No contract-service system o governo contrata um advogado, um 

grupo de advogados, uma associação ou outra entidade, para realizarem essa defesa criminal 

dos necessitados. Por sua vez, os programas de Defensor Público (Public-defender) 

correspondem aos departamentos públicos locais ou federais, com um quadro de advogados e 

pessoal de apoio que promovem, em tempo integral, o serviço de defesa criminal aos 

                                                 
152 De acordo com Patrícia Galindo da Fonseca, seguem o modelo Neighbourhood Law Centers a Província de 
Quebec no Canadá e a Grã-Bretanha o adicionou ao sistema judicare (Cf. Assistência juridical no Canadá O 
modelo quebequense. Revista Forense 408. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 287). 
153 The Public Defender. A necessary factor in the Administration of Justice. Cornnell Library: 1916, p. 10. 
154 Ob. cit, p. 41. 
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necessitados155.  

No Canadá, segue-se o modelo do sistema judicare nas províncias de Nova-

Brunswick, Ontário e Alberta. Da maneira acima exposta, nesse sistema a assistência é 

prestada por profissionais liberais remunerados de acordo com uma tarifa pré-estabelecida. 

Lembra Patrícia Galindo da Fonseca que a França, Alemanha e Inglaterra, seguem no 

momento esse modelo156.  

Nas provincícias canadenses de Príncipe Eduardo, Nova Escócia e Sasakatchewan, 

ao invés de tarifas, os advogados prestam o serviço permanente como empregados 

assalariados de organismos públicos ou privados.  

No caso das províncias de Terra Nova, Quebec, Manitoba e Colômbia Britânica, há 

uma reunião dos dois sitemas, porquanto convêm ao cidadão escolher entre o Advogado 

particular ou o assalariado. Especificamente no caso de Quebec, desde a edição da Loi sur 

l’aide juridique de 1972, deixou a assistência de ser prestada de maneira voluntária pela 

Ordem dos Advogados. Passou, agora sob a batuta de aide juridique, ou seja, não mais aide 

judiciaire, a ser oferecida aos cidadãos pelos Centros Comunitários e Regionais coordenados 

pela Comissão de Serviços Jurídicos157.  

Todavia, com o projeto de Lei 20 de 1996, promulgado em 1997, o serviço de 

assistência passou a reclamar uma contribuição devida pelo beneficiário, cujo montante da 

contribuição será precisado, considerando a renda do requerente.  

Assim, sobredita assistência será gratuita para pessoa que tenha renda não superior a 

12.149 $ (doze mil, cento e quarenta e nove dólares canadenses) entre outros casos de 

isenção, como um casal que tenha duas crianças, cuja renda não seja maior que 20 548  $ 

(vinte mil, quinhentos e quarenta e oito dólares canadenses).  

                                                 
155 “Generraly speaking, three models have emerged for the delivery of legal services to the criminally accused: 
assigned-counsel systems, contract-service systems, and public-defender  systems. The assigned-counsel system 
involves assigning individual criminal cases to private attorneys on a systematic or ad hoc basis. The contract-
service system delivers legal services through a government contract with an attorney, group of attorneys, bar 
association, or some other entiny. Public-defender programs on the local or federal level have full staff attorneys 
and support personnel who provide defense services to indigent criminal defendants. Most states use some 
combination of these three models. So, an accused person in Massachesetts, for example, may be represented by 
a federal public defender, a private attorney appointed from a panel of attorneys, or a full-time state public 
defender” (Carrers in indigent defense. A quick quide to public defender programs. Cambridge: President an 
Fellows of Harvard College, 2006, p. 3). 
156 Lembra Patrícia Galindo da Fonseca que a França, Alemanha e Inglaterra, seguem no momento esse modelo 
(Assistência juridical no Canadá O modelo quebequense. Revista Forense 408. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 
p. 286). 
157 FONSECA, Patrícia Galindo da. Assistência juridica no Canadá O modelo quebequense. Revista Forense 
408. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 286 
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Noutra situação, quem perceba renda entre 12.150 $ (doze mil, cento e cinquenta 

dólares canadenses) e 12.795 $ (doze mil, setecentos e noventa e cinco dólares canadenses), 

deverá contribuir com 100 $ (cem dólares canadenses) para ter direito a aide juridique 

prestado pelos Escritórios Jurídicos de Bairros158. 

Na Colômbia, prescreve o art. 21, da Lei 24 de 1992, que a Defensoria Pública, 

órgão integrante da Defensoria do Povo da Colômbia, com o desiderato de permitir o pleno e 

igual acesso à justiça, deverá representar judicialmente e extrajudicialmente as pessoas que se 

encontrem numa situação de impossibilidade econômica e social de prover por si mesmas a 

defesa dos seus direitos159.  

Comenta Soraya Portillo que organizar e dirigir a Defensoria Pública consiste numa 

função constitucional importantíssima da Defensoria do Povo. É, segundo a mestra 

colombiana, um dos mais destacados trabalhos da entidade defensorial na área criminal, de 

maneira a garantir o acesso à justiça as pessoas sem possibilidade de assumirem suas 

respectivas defesas técnicas160.  

De observar, demais disso, que a assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública 

Colombiana será oferecida aos que carecem de recursos econômicos para contratar um 

Advogado particular, e ainda, desde que provocada pelos legitimados para tanto previstos no 

artigo 21, da Lei 24 de 1992161.  

                                                 
158 “A Comissão de Serviços Jurídicos é a instituição pública encarregada da aplicação da Loi sur l’aide 
juridique. A partir da Comissão, foi criada uma rede pública de assistência jurídica, composta por onze centros 
comunitários, também chamados centros regionais, dois centros locais e cento e quinze escritórios (bureaux 
d’aide juridique). Oitenta e nove escritórios são permanentes, sendo localizados com todas as regiões do 
Quebec. A Comissão oferece serviços de consultas telefônicas em matéria criminal e penal. A pessoa que deseja 
requerer a assistência jurídica deve se dirigir aos ‘escritórios de assistência jurídica’ órgãos que são coordenados 
pelos centros comunitários jurídicos. Compete ao diretor geral do centro comunitário fornecer o atestado de 
admissibilidade à assistência jurídica,  nos termos do art. 50 da Lei. O Comitê de Revisão tem competência para 
rever as decisões denegatórias ou suspensivas de assistência jurídica emitidas pelo diretor-geral. O Comitê revê, 
também, as decisões do diretor-geral que aceitam ou rejeitam um pedido oposto por um terceiro que conteste a 
admissibilidade financeira de um beneficiário” (FONSECA, Patrícia Galindo da. Assistência juridica no Canadá 
O modelo quebequense. Revista Forense 408. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 288-289). 
159 Nesse sentido: Sentencia. C-071/95, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz; Sentencia C-037/96, 
Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. (Disponível em: http://www.corteconstitucional.gov.co. Acesso: 
25-10-2011). 
160  “organizar y dirigir la defensoría pública es una función constitucional de la Defensoría del Pueblo; hoy es 
una de las labores más destacadas de la entidad defensorial, em las áreas penal, penal militar, menores y 
contencioso-administrativa garantizando el acesso a la justicia de personas e imposibilidad de asumir la defensa 
técnica de sus procesos” (PORTILLO, Soaraya Pérez. La Defensoria del Pueblo. Revista de Derecho del 
Estado. n. 21. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008, p. 115) 
161 “(...) En materia penal el servicio de Defensoría Pública se prestará a solicitud del imputado, sindicado o 
condenado, del Ministerio Público, del funcionario judicial o por iniciativa del Defensor del Pueblo cuando lo 
estime necesario y la intervención se hará desde la investigación previa. Igualmente se podrá proveer en materia 
laboral, civil y contencioso-administrativa, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el inciso 1o. 
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A propósito, um caso pertinente a esse tema chegou à Corte Constitucional da 

Colômbia. Pedro José Barrera Lara, condenado a 29 anos de prisão por homicídio pelo 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Garzón, pena essa reduzida para 13 anos pelo Tribunal 

Superior de Neiva, e sua madre Belén Lara Reyes, ingressaram com uma accion de tutela 

contra a Defensoria del Pueblo perante à Corte Constitucional Colombiana.  

O motivo diz respeito a não designação de um Defensor Público, embora requerido 

pela mãe do acusado, para interpor recurso extraordinario de casación contra a condenação do 

seu filho. Todavia, a Corte Constitucional endossou a decisão da Defensoria que negou a 

designação, nos termos da Sentencia T-559/2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba 

Tribiño.  

Para a Corte, naquele caso, Pedro Barrera estava sendo representado por patrono 

particular, e o Tribunal entendeu que houve acerto por parte da Defensoria, pois compete à 

Instituição analisar a pertinência ou não da sua atuação, que naquela hipótese não atuou, 

porquanto reconheceu a não legitimidade da mãe para a solicitação, e, porque não preenchia – 

o beneficiado – o pressuposto da impossibilidade econômica, considerando, de toda sorte, que 

desde a primeira instância, possuia defensor particular.  

Esse aspecto, concernente à possibilidade econômica, e não propriamente a questão 

da mãe ter solicitado a designação162, que na verdade motivou o indeferimento da designação 

do Defensor Público, paralelamente à constatação da presença de um abogado particular no 

processo que, diga-se de passagem, realizou a defesa possível, tanto que reduziu a pena 

anteriormente cominada pela primeira instância.  

Dessa decisão da Corte Constitucional, vê-se que a Defensoria, em verdade, detêm  

competência para apreciar a pertinência ou não de sua atuação. E deverá, mormente, 

investigar se o interessado reúne os pressupostos para ser assistido pelo órgão, pois orientada 

a prestar asistencia a quienes no se hallen en capacidad de proveer por sí mismos a la 

                                                                                                                                                         
de este artículo. En materia civil, el Defensor del Pueblo actuará en representación de la parte a quien se otorgue 
amparo de pobreza según las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, debiendo recaer la designación 
preferentemente en un abogado que forme parte de las listas de Defensores Públicos que elaborará la Dirección 
de Defensorías Públicas y remitirá a los Despachos Judiciales, conforme a reglamentación que expedirá el 
Defensor del Pueblo”. 
162 A própria Defensoria entendeu que essa questão traduz mera formalidade, até porque o Defensor, nos termos 
do artículo 21 da Ley 24 de 1992, pode oficiar sem solicitação acaso estime necessário. Nesse sentido, anotou o 
Magistrado Dr. Jaime Córdoba Triviño, in verbis: “No obstante, la Defensoría Regional de Neiva, asumiendo que 
lo fundamental no era la satisfacción de una exigencia formal sino la determinación de si se estaba ante un 
supuesto en el que debía prestarse el servicio de defensoría pública a su cargo, procedió a recaudar información 
en torno a si en el proceso se contaba o no con un defensor que estuviese defendiendo los intereses del 
condenado” (Disponível em: http://www.corteconstitucional.gov.co. Acesso: 25-10-2011). 
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defensa de sus derechos, pontuou Jaime Córdoba.  

E ainda, convêm ao órgão, mesmo que subsista um defensor particular, examinar se 

há uma competente defesa técnica, como ocorreu no caso em destaque, circunstância essa que 

igualmente justificou a não intervenção da Defensoria 

Demais, encerra o artículo 21 da Ley 24 de 1992, prevendo que o serviço também 

será prestado quando envolver questões cíveis, trabalhistas e administrativas. Particularmente 

em relação ao procedimento cível, a obrigação deverá repousar sobre um abogado integrante 

da relação de Defensores Públicos elaborada pela Direção Nacional da Defensoria Pública.  

A propósito, a atuação dos Defensores prescinde de otorgamiento (procuração), salvo 

quando os assuntos versarem sobre direitos trabalhistas e no contencioso administrativo, 

consoante determina a parte derradeira do artículo 21. No Brasil, de igual sorte, pode o 

Defensor representar judicial e extrajudicialmente a parte sem a necessidade de mandato ou 

procuração outorgada pelo representado, nos termos do art. 44, inciso XI, da Lei 

Complementar 80 de 1994, salvo se houver exigência normativa específica. 

O artículo 22, da Ley 24 de 1992, dispõe sobre os pressupostos para o exercício da 

função de Defensor Público na Colômbia. O serviço será realizado por meio de advogados 

que, como Defensores Públicos, façam parte da estrutura da Defensoria. Também, por 

advogados titulados e inscritos contratados como Defensores Públicos. E ainda, por egressos 

das faculdades de direito, por um período de 9 meses, como requisito à obtenção do título de 

abogado e por estudantes do derradeiro ano do curso, esses supervisionados pela Defensoria 

Pública.  

A propósito, o Defensor do Povo poderá celebrar convênios com universidades e 

faculdades de direito oficialmente reconhecidas pelo Estado, a fim de que prestem apoio 

acadêmico e logístico necessário aos Defensores Públicos que sejam selecionados pela 

Defensoria Pública, a qual compete a coordenação e supervisão operativa do cumprimento 

dos convênios. 

De observar, ainda, que nos termos do artículo 175 da Ley 201 de 1995, quem exerce 

a função pública de Defensor não pode exercer a advocacia profissional ou outro ofício, salvo 

a docência, essa sempre que não interferir no exercício da cargo. 

Aliás, a Corte Constitucional da Colômbia sufragou a constitucionalidade dessa 

vedação ao confirmar, no bojo da Sentencia C-338/98, relatoria do Magistrado Vladimiro 
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Naranjo Mesa, que o desiderato da norma consiste em prestigiar a transparência no exercício 

profissional e a proteção da função pública. E, destacou, sobretudo, que “es la persona quien 

decide libremente asumir una función pública con pleno conocimiento de las exigencias que 

de ella derivan”163. 

De maneira ampla, percebe-se que a Direção Nacional da Defensoria Pública 

constitui o órgão da Defensoria do Povo da Colômbia, responsável pelo recrutamento dos 

Defensores Públicos. Para tanto, deverá selecionar os profissionais, orientá-los à execução de 

suas atividades e acompanhar os serviços prestados pela Defensoria Pública.  

Em síntese, observa-se que o Órgão será o responsável para administrar o serviço de 

assistência jurídica dentro da Defensoria. Mas, paralelamente, compete à Direção Nacional 

verificar nos estabelecimentos carcerários a situação jurídica dos internos e atender as 

solicitações correspondentes. Incumbência essa, a propósito, igualmente desempenhada pela 

Defensoria no Brasil, ex vi do art. 4º, inciso XVII, da Lei Orgânica Nacional da Defensoria. 

Cabe acentuar, mais uma vez, que prestar o serviço de assistência jurídica 

corresponde a uma das funções da Defensoria del Pueblo. É dever da instituição, no afã de 

promover os direitos humanos, propagar o conhecimento sobre a Constituição Política da 

Colômbia, especialmente os direitos fundamentais, sociais, econômicos, culturais, coletivos e 

ambientais, previsto no artículo 9º- 6164, da Ley 24 de 1992.  

E para promover a efetiva defesa desses direitos, poderá o Defensor recomendar às 

autoridades e particulares em caso de ameaça aos mesmos165 e tutelar perante à Corte 

Constitucional normas relacionadas aos direitos humanos, interpondo ações em defesa da 

Constituição Nacional, da Lei, do interesse geral e dos particulares, frente qualquer jurisdição, 

                                                 
163 A propósito, consignou a Corte: “INCOMPATIBILIDADES EN CARGOS Y EMPLEOS DE 
PROCURADURIA Y DEFENSORIA - Ejercicio de la abogacía o de cualquier otra profesión. La disposición 
acusada consagra una prohibición razonable que se acomoda a los fines constitucionales que persigue -la 
transparencia en el ejercicio profesional y la protección de la función pública- y, por tanto, no puede afirmarse 
que la misma viole disposición constitucional alguna, en particular, las referidas a la libertad de expresión y 
ejercicio de profesión u oficio, pues como lo dijo la Corte, "...es la persona quien decide libremente asumir una 
función pública con pleno conocimiento de las exigencias que de ella derivan".  En cuanto al ejercicio de otras 
profesiones u oficios por parte de los empleados de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del 
Pueblo, son aplicables las mismas consideraciones tenidas en cuenta para el ejercicio de la abogacía y la gestión 
de negocios en cuanto que a través de dichas incompatibilidades se busca proteger la función pública y lograr 
una mayor transparencia en el ejercicio de las profesiones u oficios”. (Disponível em: 
http://www.corteconstitucional.gov.co. Acesso: 25-06-2010)”. 
164 “Artículo 9º (…): 6. Difundir el conocimiento de la Constitución Política de Colombia, especialmente los 
derechos fundamentales, sociales, econômicos, culturales, coletivos e del ambiente”. 
165 “Artículo 9 º (…): 3. Hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares em 
caso de amenaza o violación a los Derechos Humanos y para velar por su promoción y ejercicio. El Defensor 
podrá hacer públicas tales recomendaciones e informar al congresso sobre la respuesta recibida”. 
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servidor público ou autoridade, consoante prevê o artículo 9º - 9, do Estatuto da 

Defensoria166.  

Impõe-se, dessarte, reconhecer a substanciosa participação da Defensoria no sistema 

acusatório colombiano. É que naquele país, o ordenamento jurídico, por meio da Ley 906 de 

2004, oportuniza amplos instrumentos de investigação ao Defensor destinados a uma concreta 

e efetiva defesa dos cidadãos assistidos pela instituição que respondam processos criminais. 

Destarte, as características apontadas por Cappelletti e Garth dos Neighbour Law 

Centers, relativamente ao direcionamento em promover aos pobres a realização dos seus 

direitos, bem como a proposta de especializar uma equipe profissional focada em prestar essa 

assistência e a missão da Defensoria Pública da Colômbia integrante da Defensoria do Povo 

concernente à promoção, difusão e defesa dos direitos humanos, podem ser considerados, de 

maneira a entender o modelo brasileiro relacionado à Defensoria Pública.  

Além disso, o serviço prestado por Advogados remunerados pelo Estado, também 

serve de parâmetro à compreensão do modelo brasileiro de assistência jurídica, consoante 

destaca Patrícia Galindo da Fonseca, para quem “a Defensoria Pública brasileira foi inspirada 

por tal modelo, tendo, posteriormente, assumido contorno distintos”167.  

Deveras, a Defensoria Pública no Brasil, com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, bem como com a Emenda Constitucional 45 de 2004, passou a ter contornos 

institucionais harmônicos com a proposta da afirmação de uma instituição da República 

importante para a consolidação da democracia, porquanto essa não consegue prosperar em 

qualquer nação, onde um quantitativo considerado de cidadãos não-privilegiados permaneçam 

à margem da cidadania e do acesso à justiça. 

 

                                                 
166 “Artículo 9º (…): Demandar, impugnar o defender ante la Corte Constitucional, de ofício o a solicitud de 
cualquier persona y cuando fuere procedente, normas relacionadas con los Derechos Humanos. Interponer 
acciones públicas em defensa de la Constitución Nacional, de la ley, del interés general y de los particulares, ante 
cualquier jurisdición, servidor público o autoridade”. 
167 Assistência juridical no Canadá O modelo quebequense. Revista Forense 408. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 
p. 286. 
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CAPÍTULO IV – DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA 

 

 

“As possibilidades de superar a exclusão passam necessariamente 
por políticas voltadas para a efetivação dos direitos. Não se trata de 
sensibilizar para a caridade, mas para a construção da cidadania. Na 
caridade o que se propõe é a beneficência, que envolve a 
generosidade do superior em relação ao inferior. Na construção da 
cidadania, ao contrário, o que está em jogo é o direito e não o favor; 
é a igualdade e não uma relação de assimetria”  

 

(Maria Tereza Aina Sadek) 

 

 

O estudo em destaque partirá para uma análise mais profunda da instituição 

Defensoria Pública. De natureza jurídica constitucional, possui uma lei orgância nacional 

responsável pela organização das defensorias da União, do Distrito Federal e dos Estados. 

Trata-se da Lei Complementar 80 de 1994. No caso dos Estados, reserva-se a prescrever 

princípios e regras gerais a serem seguidas pelas defensorias estaduais.  

Na verdade, resulta de disposição constitucional que impõe à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre assistência jurídica e defensoria pública, nos 

precisos termos do art. 24, inciso XIII, da Constituição de 1988. 

Com a Emenda Constitucional 45 de 2004, objetivou-se reformar as instituições do 

sistema de justiça, especialmente o Poder Judiciário, com significativa mudança em relação à 

defensoria, particularmente a previsão constitucional concernente à autonomia funcional, 

administrativa e orçamentária. Desde então, do ponto de vista jurídico, não há qualquer 

relação de subordinação entre a Defensoria Pública e o Poder Executivo. Com a aprovação da 

Lei Complementar 132 de 2009, regulamentou-se referida autonomia, de maneira que deve 

ser cumprida pelos Estados. 

Para efetivar essa autonomia administrativa, outorgou-se à Defensoria Pública a 

iniciativa de propor sua proposta orçamentária, bem como o repasse do duodécimo pertinente 

à instituição. Essa mesma previsão não contemplou a Defensoria Pública da União.  

No presente capítulo essas questões serão examinadas, bem como a relação da 
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Defensoria com o processo civil e penal. Nesse particular, o modo peculiar de atuação da 

Defensoria no processo penal, sob o ângulo do sistema de garantias, que outorga a todo 

acusado o direito à defesa efetiva.  

E ainda, circunstâncias específicas da Defensoria Pública no processo civil, 

notadamente sua atuação como curador ex legge, segundo a qual deve patrocinar a defesa do 

réu ausente, de maneira a dar seguimento ao processo, sem embargo de tratar, mais à frente, 

temas singulares como sua legitimidade à promoção de ações civis públicas. 

 

 

4.1 Defensoria Pública e a ordem jurídica 

 

 

De acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Trata-

se de direito fundamental que consubstancia, de um lado, a universalidade do acesso à justiça, 

de outro, a orientação jurídica integral à população economicamente vulnerável. Em síntese, 

consiste no direito fundamental à assistência jurídica pública. Representa, segundo a 

irrefutável cognição de Mauro Cappelletti, “o mais básico dos direitos humanos”168.  

Para assegurar essa prestação positiva do poder público, o art. 134, caput, da 

Constituição Federal de 1988 instituiu a Defensoria Pública. Pela regra constitucional, “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”. 

Com efeito, a compreensão da assistência jurídica aos desprovidos de melhor 

condição econômica está associada à Defensoria Pública. Em outras palavras, prestar 

assistência jurídica pública à população carente, em qualquer esfera jurisdicional e 

administrativa, compete à Defensoria Pública.  

                                                 
168 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris, 1988, p. 12. Anotam os autores, ainda, “que o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente 
reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a 
titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação” (p. 11-
12). 
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Nessa direção, pontua Maurício Antônio Ribeiro Lopes, quando, analisando a 

garantia prevista no art. 134, caput, da Constituição de 1988, reconhece “uma garantia 

bifronte da assistência judiciária: a de corresponder a um item constitucional catalogado no 

capítulo dos direitos individuais e de constituir-se também em atividade estatal ao exercício 

da função jurisdicional”169.  

A sua vez, José Afonso da Silva tem como intrínseca a relação entre direito à 

assistência jurídica pública e a Defensoria Pública. De acordo com o mestre paulista “é justo 

reconhecer que a Constituição deu um passo importante, prevendo, em seu art. 134, a 

Defensoria Pública como instituição essencial à função jurídica e defesa, em todos os graus, 

dos necessitados, na forma art. 5º, LXXIV”170. 

A respeito da Defensoria Pública, como instituição própria para oferecer assistência 

jurídica aos hipossuficientes, o Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal 

asseverou que a Defensoria Pública, enquanto instituição permanente e indispensável à função 

jurisdicional do Estado, caracteriza-se como mecanismo de concretização dos direitos e das 

liberdades de que são titulares as pessoas carentes e necessitadas.  

Por essa razão, afirmou o Ministro que: “a Defensoria Pública não pode (e não deve) 

ser tratada de modo inconseqüente pelo Poder Público, pois a proteção jurisdicional de 

milhões de pessoas – carentes e desassistidas –, que sofrem inaceitável processo de exclusão 

jurídica e social, depende da adequada organização e da efetiva institucionalização desse 

órgão do Estado”171 

                                                 
169 Garantia de Acesso à Justiça: Assistência judiciária e seu perfil constitucional. In. Garantias Constitucionais 
do Processo Civil. (Coord.) José Rogério Cruz e Tucci. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 48. No 
mesmo sentir Willian Douglas, segundo o qual “desde 1998 a Constituição Federal prevê a defesa jurídica dos 
necessitados e, ao mesmo tempo, a instituição que deve patrociná-la, a Defensoria Pública (arts. 5º, LXXIV e 
134)” (Indispensabilidade da Defensoria Pública. In: Doutrina. Coord. James Tubenchlek. Rio de Janeiro: 
Instituto de Direito, 1996, p. 302). 
170  Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 615. Em seus comentários, 
igualmente obtemperou Paulo Gustavo Gonet Branco: “Por deliberação constitucional, os hipossuficientes 
devem receber assistência jurídica integral do Estado (art. 5º, LXXIV, da CF). O órgão do Estado incumbido 
dessa tarefa é a Defensoria Pública, que o art. 134 da CF definiu como instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado. A Defensoria não apenas recebeu a missão de defender os necessitados em todos os 
graus de jurisdição, como também foi assinada a tarefa de orientar essa mesma população nos seus problemas 
jurídicos, mesmo que não estejam vertidos em uma causa deduzida em juízo” (MENDES, Gilmar Ferreira; 
COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 1047). 
171 E com a precisão de sempre, encerra Celso de Mello: “De nada valerão os direitos e de nenhum significado 
revestir-se-ão as liberdades, se os fundamentos em que eles se apóiam – além de desrespeitados pelo Poder 
Público ou transgredidos por particulares – também deixarem de contar com o suporte e o apoio de um aparato 
institucional, como aquele proporcionado pela Defensoria Pública, cuja função precípua, por efeito de sua 
própria vocação constitucional (...), consiste em dar efetividade e expressão concreta, inclusive mediante acesso 
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Assim, a República Federativa do Brasil passou a contar com uma Instituição, cujo 

propósito essencial consiste em resgatar a cidadania de brasileiros marginalizados e combater 

a opressão historicamente imposta contra os mesmos, na esteira da missão republicana de 

“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, 

estampada no art. 3º, inciso III, da Constituição de 88. Em harmonia com a regra 

consitucional segundo a qual compete ao Estado “combater as causas da pobreza e os fatores 

de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos”, nos termos 

do art. 23, inciso X, da Carta Magna de 1988. 

Pedro Armando Egydio de Carvalho vê na instituição a oportunidade do Estado 

promover cidadania aos pobres, que à título de cidadania, necessitam de um mediador jurídico 

na forma de poder público.  

Assim, para esse autor, a assistência judiciária passa a ter uma nova perspectiva, 

deixa aquela premissa individualista de assistência judiciária para cometer a responsabilidade 

de promover a “restauração da brecha entre Estado e Sociedade, resgatando na ordem jurídica 

o valor do grupo e da comunidade marginalizada, onde germinam os direitos e onde o 

oprimido pode atingir seu verdadeiro estatuto de ser inconfundível e realizar as 

potencialidades a que foi destinado172.   

É marca da instituição sua destinação constitucional de promover o acesso dos 

pobres à justiça, notadamente à ordem jurídica justa, na expressão delineada por Kazuo 

Watanabe173.  

Bem destaca Alexandre Freitas Câmara que o acesso à justiça não pode ser 

exclusivamente concebido como uma garantia formal posta no ordenamento jurídico (acesso à 

justiça stricto sensu), no sentido de todos poderem provocar o Judiciário. Há que encarar o 

acesso à justiça na perspectiva substancial, o que implica afastar obstáculos econônomicos 

que possam vedar, na prática, o acesso ao Poder Judiciário174.  

                                                                                                                                                         
do lesado à jurisdição do Estado, a esses mesmos direitos, quando titularizados por pessoas necessitadas, que são 
as reais destinatárias tanto da norma inscrita no art. 5º, inciso LXXIV, quanto do preceito consubstanciado no art. 
134, ambos da Constituição da República. Direito a ter direitos: uma prerrogativa básica, que se qualifica como 
fator de viabilização dos demais direitos e liberdades – Direito essencial que assiste a qualquer pessoa, 
especialmente àquelas que nada têm e de que tudo necessitam. Prerrogativa fundamental que põe em evidência – 
Cuidando-se de pessoas necessitadas (...) – A Significativa importância jurídico-institucional e político-social da 
Defensoria Pública” (STF, ADI 2.903, Rel. Min. Celso de Mello, DJE de 19-9-08). 
172 Idem, p. 303-304. 
173 Assistência judiciária e o juizado especial de pequenas causas. In: Juizado especial de pequenas causas. 
Coord. Kazuo Watanabe. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 163. 
174 Assim, enuncia Alexandre Freitas Câmara: “Isto porque não se pode ver neste acesso mera garantia formal de 
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Por essa razão, pensou-se e se positivou na Lei Fundamental da República de 1988 a 

Defensoria Pública. Incubida de assegurar o acesso à justiça, bem como o exercício do direito 

à assistência jurídica pública.  

Deveras, a institucionalização da Defensoria representa, na ótica de Antônio Carlos 

de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, “séria medida 

direcionada à realização da velha e descumprida promessa constitucional de assistência 

judiciária aos necessitados”175.   

Por meio da Lei Complementar Federal 80 de 1994 (Lei Orgânica Nacional da 

Defensoria Pública), reproduziu-se a definição constitucional da Defensoria Pública. No 

entanto, com a sanção da Lei Complementar 132 de 2009, sua definição normativo restou 

ampliado por força do art. 1°, desse diploma. Assim, a Defensoria Pública continua sendo 

uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, agora como 

expressão e instrumento do regime democrático, competindo-lhe a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todas as instâncias e jurisdições, dos direitos 

individuais e coletivos dos necessitados176.  

Aliás, com a Lei Complementar 132 de 2009, houve avanços significativos no que 

concerne à autonomia administrativa e pertinência da instituição na construção da cidadania e, 

consequente promoção dos direitos humanos. 

O novo diploma, por sua vez, regulamentou a autonomia da instituição introduzida 

pela Emenda Constitucional 45 de 2004. O art. 97-A, ao seu turno, confere autonomia 

funcional, administrativa e iniciativa orçamentária, essa nos precisos limites impostos pelas 

normas de diretrizes orçamentárias177. Assim, a autonomia administrativa e orçamentária da 

Defensoria, além da constitucional, passou a ter previsão infraconstitucional. 
                                                                                                                                                         
que todos possam propor ação, levando a juízo suas pretensões. Esta garantia meramente formal seria totalmente 
ineficaz, sendo certo que obstáculos econômicos (principalmente), sociais e de outras naturezas impediriam que 
todas as alegações de lesão ou ameaça a direitos pudessem chegar ao Judiciário. A garantia do acesso à justiça 
(ou, como prefiro, do acesso à ordem jurídica justa) deve ser uma garantia substancial, assegurando-se assim a 
todos aqueles que se encontrem como titulares de uma posição jurídica de vantagem que possam obter uma 
verdadeira e efetiva tutela jurídica a ser prestada pelo Judiciário” (Lições de Direito Processual Civil. Rio de 
Janeiro: Lumen juris, 2011, p. 38).  
175Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 221. 
176 Art. 1º, da Lei Complementar Federal 80 de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar Federal 132 de 
2009: “a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, 
de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 
Constituição Federa”. 
177Art. 97-A “À Defensoria Pública do Estado é assegurada autonomia funcional, administrativa e iniciativa para 
elaboração de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias”. 
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Com efeito, segundo o novo diploma complementar, pari passu aos princípios 

institucionais concernentes à inamovibilidade, unidade e independência funcional, 

equivalentes ao Ministério Público, proclamou nos termos do art. 3º, da LONDP, os seguintes 

objetivos da Defensoria Pública: (a) primar pela dignidade humana e redução da pobreza; (b) 

promover a afirmação do Estado Democrático de Direito; (c) defender a prevalência e 

efetividade dos direitos humanos; e (d) garantir os princípios constitucionais da ampla defesa 

e do contraditório.  

Percebe-se assim, que os novos propósitos da Defensoria Pública retratam com 

precisão sua importância social. Dão conta do seu concreto desiderato: defender o povo 

brasileiro. O brasileiro pobre e necessitado, mas que concorre ao progresso e a soberania 

nacional. E, por isso mesmo, têm o direito as mesmas oportunidades oferecidas a todos os 

cidadãos, entre as quais, o equânime acesso à justiça . 

É, segundo Cyntia Danielle Paiva Leite e Kátia da Silva Soares Barroso, de 

importância vital para o Estado, uma vez que sua ausência o impede de propiciar 

concretamente o preconizado acesso à justiça pela população carente e, por conseguinte, tolhe 

a universalização do exercício dos direitos e garantias fundamentais dos hipossuficientes178.  

Na mesma perspectiva, Leandro Coelho de Carvalho asseverou que a instituição, por 

ser essencial à justiça, engarrega-se de prestar orientação jurídica e a defesa de todos os 

necessitados, assim considerados aqueles que demonstrem não possuírem recursos suficientes 

à contratação deste serviço. Integra, assim, sistema tripartide da justiça nacional, 

paralelamente ao Judiciário e ao Ministério Público. 

Em estudo sobre “as atribuições da Defensoria Pública sob a ótica do acesso à ordem 

jurídica justa”, Leandro Carvalho propõe que:  

 

a Defensoria Pública é essencial à função jurisdicional do Estado, encarregada da 
orientação jurídica e da defesa, em todos os graus e em caráter privativo, dos 
necessitados, assim considerados os que comprovarem insuficiência de recursos. 
Tem origem recente se comparada às demais instituições que forma a 'tríade da 
Justiça' (completada com o Judiciário e o Ministério Público), pois somente a partir 
de 1988 passou a constar explicitamente no texto constitucional, na tentativa de 
conferir real efetividade aos direitos proclamados no bojo da 'Constituição Cidadã'179  

 

                                                 
178A legitimidade da Defensoria Pública para a ação civil pública: considerações sobre a Lei 11.448/2007. 
Revista de Processo 162. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 142. 
179 Revista de Processo 156. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 204-224. 
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Frise-se, uma vez mais, que a assistência jurídica engloba, consoante os escritos de 

Cleber Francisco Alves e Marília Gonçalves Pimenta, outros serviços à exemplo da orientação 

jurídica, quer ao indivíduo destinatário dos serviços, quer à população hipossuficiente sob o 

ângulo organizacional, no que diz respeito à formalização de escrituras, obtenção de 

documentos públicos180, até mesmo a assessoria na pactuação de instrumentos contratuais.  

Percebe-se, portanto, que a missão da Defensoria Pública, tendo em conta a 

qualidade de órgão essencial à função jurisdicional do Estado, transcende a tradicional 

participação em processos criminais voltados à defesa do réu carente. Em verdade, soma-se a 

essa missão, a precípua tarefa de proteger os direitos humanos, orientando a população sobre 

os seus direitos e deveres, no afã de promover cidadania e reduzir as desigualdades sociais. 

Outrossim, a Lei Complementar 132 de 2009, notadamente no § 5º do seu art. 4º, 

passou a determinar que a assistência jurídica integral e gratuita custeada ou fornecida pelo 

Estado será prestada pela Defensoria Pública. Assim, não compete aos Municípios criarem 

Defensoria Pública, ou mesmo, contratar advogados para exercerem essa função, sob pena da 

despesa ser considerada irregular.  

Segundo Leandro Coelho de Carvalho, não há o que falar sobre “Defensoria Pública 

Municipal”, da mesma maneira que inexiste Poder Judiciário Municipal ou Ministério Público 

Municipal181. Na verdade, desenvolve-se a atuação da Defensoria por meio de núcleos 

regionais. De maneira que criação da “Defensoria Municipal” pode ser considerada 

inconstitucional182. 

A propósito, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, no julgamento 

na Consulta 1929 de 2009, formulada pela Câmara Municipal de Monte Alegre/RN, 

consignou que “não é possível ao Poder Legislativo Municipal prestar assistência jurídica à 

população carente em razão de não estar em suas atribuições. Esta atribuição incumbe à 

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 134, da 

                                                 
180Acesso à Justiça: preto e branco. Retratos institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro: Lumen 
iuris, 2004, p. 103. 
181 As atribuições da Defensoria Pública sob a ótica do acesso à ordem jurídica justa. Revista  de Processo  156. 
São Paulo: RT, 2008, p. 209. 
182 “Qualquer lei municipal instituidora de órgão de Assistência Jurídica que se preste a atender à população é 
inconstitucional. As razões são várias, mas fogem ao objetivo deste trabalho. Frise-se, apenas, que a tentativa de 
estruturação destas ‘Defensorias Municipais’ é potencialmente nociva à população carente, seja pela maior 
confusão gerada na comunidade, pelo aparente conflito de atribuições com a Defensoria (Estadual ou da União) 
ou prestação dos serviços geralmente menos eficazes. Ainda quando a intenção seja boa, gerar não vai retificar 
outra. A desestruturação da carreira não pode servir de argumento para arbitrariedades ou condutas eleitoreiras” 
(As atribuições da Defensoria Pública sob a ótica do acesso à ordem jurídica justa. Revista  de Processo  156. 
São Paulo: RT, 2008, p. 209). 



82 
 

Constituição Federal, e do art. 89, da Constituição Estadual”183. 

Nos termos do art. 107, da Lei Complementar 80 de 1994, introduzido pela Lei 

Complementar 132 de 2009, como política institucional, a defensoria estadual poderá oficiar 

por meio de núcleos regionais ou núcleos especializados, com espopo de atender com a 

máxima prioridade as regiões com maiores índices de exclusão e densidade populacional184.  

Assim, dois são os critérios objetivos a serem considerados para a atuação da 

Defensoria: a) índice de exclusão social; b) índice de adensamento populacional. O que 

corrobora o escopo institucional de concorrer com redução das desigualdades sociais e 

regionais.  

Com certeza, verifica-se que a regionalização da atuação da Defensoria cumpre com 

o propósito de atender os espaços regionais onde prepondera a exclusão social. Isso vai ao 

encontro do objetivo constitucional de reduzir as desigualdades regionais, estampado no art. 

3º, inciso III, da Constituição Federal.  

Por sua vez, o novo § 7°, do art. 4º, da Lei Complementar 80 de 1994, introduzido 

pela Lei Complementar 132 de 2009, passou a estabelecer que “aos membros da Defensoria 

Pública é garantido sentar-se no mesmo plano do Ministério Público”. Essa regra, a bem da 

verdade, busca restabelecer, sobretudo no âmbito criminal, a equivalência das partes 

envolvidas na relação processual.  

Relativamente, ainda, às novas regras, merece destaque a que agora reserva ao 

membro da Defensoria Pública capacidade postulatória ex legge. Nos termos do art. 4º, § 6º, a 

“capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e 

posse no cargo público”. 

No ponto, porém, há controvérsias sobre a necessidade ou não do Defensor Público 

continuar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Há decisões, como a acordada 

pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região, segundo a qual o Defensor Público deve estar 

inscrito na OAB, considerando que tanto a Defensoria quanto a Advocacia estão contidas na 

mesma Seção da Carta da República185.  

                                                 
183 TCE/RN, Presidência, Processo 1929/2009, Relª Conselheira Maria Adélia Sales, J. 14-07-2009. 
184 Art. 107. “A Defensoria Pública do Estado poderá atuar por intermédio de núcleos ou núcleos especializados, 
dando-se prioridade, de todo modo, às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento 
populacional”. 
185 Para o TRF 1º Região, “A Constituição Federal nos arts. 133 e 134 trata dos advogados e da Defensoria 
Pública na mesma seção. A Lei Complementar n. 80/94 e a Lei Complementar n. 26/2006 do Estado da Bahia 
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Ocorre que essa decisão não examina os novos parágrafos 6º e 9º, do art. 4º, da Lei 

80 de 1994, introduzidos pela Lei Complementar 132 de 2009, que a um só tempo outorgou 

ex legge a capacidade postulatória ao membro da Defensoria Pública, bem como previu que o 

exercício da função dependerá, tão-somente, da apresentação da respectiva carteira funcional 

do Defensor. 

Em recente precedente, embora ventilado numa questão processual preliminar, o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu ser desnecessária a inscrição do 

defensor ou defensora nos quadros da OAB, por conta, exatamente, do disposto nos preceitos 

ora mencionados introduzidos pela Lei Complementar 132 de 2009.  

No caso em destaque, questionava-se a validade da atuação do Defensor Público 

como curador especial, sob o pretexto de que o mesmo não estaria inscrito na Ordem dos 

Advogados, Seccional São Paulo.  

Todavia, a Corte paulista rejeitou a preliminar com base no sobredito parágrafo 6º e 

9º, do art. 4º, da Lei 80 de 1994, proclamando que  

 

a inscrição dos Defensores Públicos na Ordem dos Advogados do Brasil não 
é mais condição para sua atuação em juízo, ficando superadas com isso as 
previsões dos arts. 3º, § 1º, e 4º, caput, do EOAB (Lei n° 8.906/94), o que 
aliás é perfeitamente compatível com a distinção entre as atividades e com as 
atribuições naturais do cargo de Defensor Público, cuja investidura pressupõe 
de resto a qualificação de bacharel em Direito e verificação da aptidão 
pessoal em concurso público específico186. 

 

De observar, que a interpretação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

considerou a nova regra da capacidade postulatória ex legge do Defensor, bem como a 

posição constitucional da Defensoria Pública.  

No mais, muitas atribuições previstas no art. 4º, da Lei Complementar 80 de 1994, 

separam a Defensoria da Advocacia. Como a obrigação de propagar o conhecimento sobre a 

cidadania, a ordem jurídica e os direitos humanos; a legitimidade processual ativa para a ação 

civil pública; convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções 

                                                                                                                                                         
exigem a inscrição do candidato na OAB como requisito para inscrição no concurso e/ou posse" (...) 
“Legitimidade da exigência de inscrição dos Defensores Públicos do Estado da Bahia na OAB (§ 1º do art. 3º da 
Lei n. 8.906/94) e da cobrança das respectivas anuidades (art. 46)” (Apelação 200733000205053, 8ª Turma, Rel. 
Juiz Federal Cleberson José Rocha, DJ 17-12-2010). 
186 TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, Apelaçao 0016223-20.2009.8.26.0032, Rel. Des. Fábio Tabosa, J. 03-05-
2011. 
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institucionais; entre outras previstas no ordenamento jurídico, mormente as introduzidas pela 

Lei Complementar 132 de 2009187. 

Outrossim, o Estatuto Nacional da Defensoria Pública passa, também, a estabelecer 

os seguintes direitos aos assistidos pela Defensoria: a) informação sobre os órgãos da 

Defensoria Pública e sobre a tramitação dos seus processos; b) qualidade e eficiência no 

atendimento; c) o direito de ter sua pretensão revista no caso de recusa de atuação pelo 

Defensor Público; d) o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural; e) 

atuação de Defensores Públicos distintos, quando verificada a existência de interesses 

antagônicos ou colidentes entre destinatários de suas funções; tudo nos precisos termos do art. 

4º-A, da Lei 80 de 1994, introduzido pela Lei 132 de 2009. 

E ainda, pela primeira vez no serviço público nacional, haverá um legítimo 

“ombudsman”, ou seja, um cidadão representante da sociedade para promover a qualidade dos 

serviços prestados pela Instituição.  
                                                 
187 Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:  I – prestar orientação jurídica e 
exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus; II – promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos 
litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, 
arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos; III – promover a difusão e a 
conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico; IV – prestar atendimento 
interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de suas Carreiras de apoio para o exercício de suas 
atribuições; V – exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor 
de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as 
instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva 
defesa de seus interesses; VI – representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, 
postulando perante seus órgãos; VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de 
propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da 
demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;  VIII – exercer a defesa dos direitos e interesses 
individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso 
LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; IX – impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e 
mandado de segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus 
órgãos de execução; X – promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo 
seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as 
espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela; XI – exercer a defesa dos interesses 
individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da 
mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção 
especial do Estado; XIV – acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em 
flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado; XV – patrocinar ação penal privada e 
a subsidiária da pública; XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei; XVII – atuar nos 
estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob 
quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais; XVIII – atuar na 
preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer 
outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das 
vítimas; XIX – atuar nos Juizados Especiais; XX – participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, 
estaduais e municipais afetos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas as atribuições de seus 
ramos; XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas 
por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, 
exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e 
servidores; XXII – convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções 
institucionais.   
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Trata-se do Ouvidor Geral da Defensoria Pública, previsto no art. 105-A, com 

mandado de 2 (dois) anos permitida uma recondução. Um cargo ocupado por um cidadão, não 

integrante da carreira, dentro da estrutura da Defensoria Pública.  

Isso, sem dúvida, caracterizará a Defensoria Pública como uma das instituições 

republicanas mais próximas da sociedade, pois uma das atribuições do Ouvidor Geral consiste 

em “estabelecer meios de comunicação direta entre a Defensoria Pública e a sociedade, para 

receber sugestões e reclamações, adotando as providências pertinentes e informando o 

resultado aos interessados”.  

Integra para cumprir essa missão, o Conselho Superior da Defensoria Pública como 

membro nato. Em síntese, sua missão consiste em aprimorar e fiscalizar a qualidade dos 

serviços prestados pela Defensoria. 

Essa medida, demais disso, evitará corporativismos comuns que subsistem nas 

diversas carreiras de Estado, permitindo que a sociedade, de dentro da instituição, fiscalize a 

atuação dos defensores e dos serviços oferecidos pela Defensoria Pública.  É uma previsão 

ímpar comparada às demais instituições do sistema nacional de justiça. Nem mesmo o 

Ministério Público contém em sua estrutura da administração superior órgão semelhante ao 

Ouvidor Geral da Defensoria, notabilizado por integrar como membro nato o Conselho 

Superior da Defensoria Pública. 

Outra mudança significativa, em absoluta consonância com a autonomia 

administrativa da Defensoria, diz respeito ao comando da Instituição. Por força do art. 99, a 

Defensoria Pública do Estado tem por chefe o Defensor Público Geral nomeado pelo 

Governador, dentre membros estáveis da carreira e maiores de 35 (trinta e cinco) anos, 

escolhido de lista tríplice formada pelo voto direto, secreto e plurinominal e obrigatório de 

seus membros, para mandado de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. Cuida-se de mais 

uma expressão da independência funcional e administrativa da Defensoria, prevista no art. 

134, § 2º, da Constituição Federal de 1988. 

José Afonso da Silva, ao seu turno, indagou: “Quem sabe se fica revogada, no Brasil, 

a persistente frase de Ovídio: cura pauperibus clausa est. Ou as Defensorias Públicas federais 

e estaduais serão mais uma instituição falha?”.  

Em resposta, propõe que compete aos Defensores viabilizar aos pobres o acesso aos 

Tribunais, daí porque consiste numa “missão tão extraordinariamente grande que, por si, será 

uma revolução, mas, também, se não cumprida convenientemente, será uma aguilhão na 
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honra dos que a receberam, e porventura, não a sustentaram”188. 

Para, porém, sustentar a Defensoria, a fim de que a mesma possa cumprir com 

grandeza sua missão constitucional, requer-se estrutura, que passa, primeiramente, pela 

efetivação do art. 134, § 2º, da Constituição Federal e da Lei Complementar Federal 132 de 

2009, que cuidam da autonomia institucional. De modo a permitir à instituição cumprir seu 

papel que consiste em viabilizar a todos os cidadãos brasileiros o acesso à justiça, ou melhor, 

o acesso à ordem jurídica justa, que, de toda maneira, pressupõe a pacificação social e a 

realização dos direitos humanos.  

Tem-se, destarte, regras constitucionais e infraconstitucionais previstas à instituição. 

Todas tendentes a desenhar a importância da Defensoria, o que evidencia sua essencialidade à 

justiça e à promoção dos direitos humanos. Assim, de modo a compreender os contornos 

constitucionais e infraconstitucionais da instituição, mostra-se oportuno explanar com mais 

densidade os elementos mais pertinentes da Defensoria. 

 

 

4.2 Elementos e funções da Defensoria Pública 

 

 

O art. 134, caput, da Constituição Federal de 1988, bem como o art. 1º, da Lei 

Complementar Federal 80 de 1994, prescrevem as regras estruturantes da Defensoria. No 

primeiro momento, convêm registrar que a instituição integra o sistema constitucional189 

como componente permanente do sistema nacional de justiça. Isso significa dizer que a 

ausência da Defensoria Pública corresponde à não observância da Constituição. Instituí-la, 

portanto, não é uma faculdade do Poder Público. Ao contrário, cumpre ao mesmo criar a 

Defensoria, dada a feição permanente e republicana da instituição.  

Sua criação e manutenção, segundo nota de Guilherme Freire de Melo Barros, “não 

são meras faculdades ou opções políticas dos governantes, que poderiam criar ou extinguir a 
                                                 
188 Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 513. 
189 Paulo Bonavides ensina que no constitucionalismo brasileiro, o sitema constitucional agregaria, primeiro, a 
Constituição, em segundo, as leis complementares e, em terceiro, as leis ordinárias, essas que, sob o ângulo 
material possam ser compreendidas como constitucionais. E ainda, integraria esse sistema as instuições, os 
partidos políticos e as correntes de interesse (Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
96). 
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Defensoria Pública, por conveniência ou oportunidade. Pelo contrário, a criação da 

Defensoria Pública é dever, é imposição constitucional, de modo que o chefe do executivo 

que não cria, nem a equipa adequadamente, está violando a Constituição da República”190.  

No mesmo sentir, Carlos Ayres Brito, Ministro da Suprema Corte do Brasil, para o 

qual “as defensorias públicas são aparelhos genuinamente estatais ou de existência necessária, 

exercentes de atividade permanente, portanto. Mais que isso, unidades de serviço que se 

inscrevem no rol daquelas que desempenham função essencial à jurisdição”191.  

É evidente que a Defensoria Pública do Brasil ocupa posição de destaque na ordem 

constitucional, como peça do sistema nacional de justiça, direcionada a equilibrar, sob o 

ângulo econômico e social, o acesso à justiça. E ainda, realizar a defesa processual pública 

nos processos cíveis e criminais nos quais ex legge deva oficiar, a fim de assegurar o preceito 

constitucional do contraditório e da ampla defesa, condição sine qua nom à validade do 

processo, por conseguinte, do provimento jurisdicional. 

Contudo, nem todos os Estados da Federação criaram ou instituiram adequadamente 

suas respectivas Defensorias. E o serviço de assistência jurídica ou defesa processual pública 

acaba sendo executado de maneira contrária à Constituição. É o caso do Estado de Santa 

Catarina, que ainda não criou sua Defensoria Estadual, sob o pretexto de que o serviço de 

assistência jurídica pública é prestado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) através de 

convênio com o Governo Estadual, mediante o emprego de recursos públicos, portanto, contra 

a determinação constitucional que reservou essa competência à Defensoria Pública do Estado. 

Ocorre que no ano de 2012, o Supremo Tribunal Federal julgou duas ações diretas de 

inconstitucionalidade que questionavam a validade constitucional do art. 104, da Constituição 

do Estado de Santa Catarina e da Lei Complementar Estadual 155 de 1997, que, em síntese, 

autorizavam a prestação de serviço de assistência jurídica pela Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) por meio de convênio celebrado com o Executivo. Trata-se da ADI 3892 

proposta pela Associação Nacional dos Defensores Públicos da União (ANDPU) e da ADI 

4270 proposta pela Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP), ambas 

relatadas pelo Ministro Joaquim Barbosa. 

Com base na inconstitucionalidade formal, o Supremo invalidou os respectivos 

dispositivos, por entender que compete à União promulgar leis que tratem das normais gerais 

                                                 
190 Defensoria Pública. LC Nº 80/1994. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 20. 
191 STF. ADI 3700-5, DJ 06-03-2009 (Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso: 12-09-2010). 
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sobre as Defensorias, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II, alínea “d”, da Constituição de 

1988. Segundo as palavras do Ministro Celso de Melo, o Estado de Santa Catarina incorreu 

em dupla inconstitucionalidade: “por ação — ao estabelecer essa regra na sua Constituição e 

ao editar legislação destinada a complementá-la —; e, por inércia — uma vez que decorridos 

mais de 22 anos sem que criada a defensoria pública naquela localidade”192. 

Assim, considerando que as regras gerais previstas na Lei Orgânica Nacional da 

Defensoria (LC 80/94), não foram observadas, o STF reconheceu a inconstitucionalidade com 

efeitos ex nunc, modalizando assim os efeitos da decisão pro futuro por um período de doze 

meses. Em outras palavras, prescreveu ao Estado de Santa Catarina o prazo de doze meses 

para criar e estruturar a Defensoria Pública daquele Estado. 

Outro importante predicado importante da Defensoria respousa sobre sua missão 

constitucional, que consiste no poder-dever de promover assistência jurídica aos necessitados, 

ou melhor, concretizar o direito fundamental à assistência jurídica pública193. Impõe acentuar, 

neste ponto, que assistência jurídica, em sentido amplo, corresponde a promover aos nacionais 

e não nacionais pobres o acesso à justiça e à cidadania.  

Assim, o usuário poderá obter uma orientação jurídica; requerer um defensor para 

promover uma ação ou se defender em demandas judiciais; recorrer à Defensoria para solver 

problemas no âmbito extrajudicial, quer internamente ou perante os tabelionatos de registro; e 

ainda, acionar a Defensoria como interlocutor do cidadão com os demais poderes e 

organismos da República194, sem embargo de também recorrer aos sistemas internacionais de 

proteção aos direitos humanos195por intermédio da Defensoria.     

                                                 
192 Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso: 27-03-2012. 
193 Os necessitados, segundo a teorização de Ada Pelegrini Grinover, abrange os econômicamente fracos, os 
penalmente acusados, os socialmente vulneráveis e os carentes organizacionais. Para a professora paulista cada 
categoria contêm um predicado que as diferenciam. Os fracos, sob o ângulo econômico, são os pobres (minus 
habentes), portanto, os principais destinatários da Defensoria. Os penalmente acusados, pois cabe ao Estado 
oferecer o contraditório e a ampla defesa, onde não cabe indagar se há ricos ou pobres. Os socialmente 
vulneráveis compreendem diversos segmentos sociais em posição menos favorável, a exemplo, dos 
consumidores, usuários de serviço público, entre outros. Os carentes organizacionais, por sua vez, as pessoas em 
condição de vulnerabilidade diante das relações jurídico-sociais contemporâneas (Parecer produzido a pedido da 
Associação Nacional dos Defensores Públicos - ANADEP, que figura como amicus curiae na ADI 3946, na qual 
se examina a constitucionalidade da legitimidade da Defensoria Pública propor ações civis públicas. Disponível 
em: http://www.anadep.org.br. Acesso: 29-08-2011). 
194 A propósito, enunciou Ayres Brito, STF-ADI 3700-5: “Vê-se, portanto, que a Lei Republicana alçou a 
defensoria pública ao patamar de instituição permanente essencial à prestação jurisdicional do Estado. Mais: uma 
instituição especificamente voltada para a implementação de políticas públicas de assistência jurídica, assim no 
campo administrativo como no judicial. Pelo que, sobe este último prisma, se revelam como instrumentos de 
democratização do acesso às instâncias judiciárias, de modo a efetivar o valor constituiconal de universalização 
da justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF/88)”.  
195 Consoante dispõe o art. 4º, inciso VI, da Lei Complementar Federal 80/94, segundo o qual compete à 
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Deveras, com a nova redação do artigo 1º, da Lei 80, de 1994, compete à instituição 

defender os direitos humanos. É oportuna a mudança, porquanto esclarece, de uma vez por 

todas, que o papel da Defensoria vai muito além do que ocupar o espaço do advogado que se 

ausentou numa audiência criminal, ao revés consiste num instrumento primordial à justiça, no 

que concerne à guarda e preservação da dignidade humana de todos os cidadãos brasileiros, 

bem como dos não nacionais hipossuficientes.  

É a instituição republicana responsável pelo resgate da cidadania de milhares de 

cidadãos nacionais e não-nacionais, dignos sujeitos de proteção dos seus direitos humanos 

reconhecidos pelos diversos acordos internacionais, sobretudo pelos pactos internacionais e a 

Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. 

Outrossim, integra o direito fundamental à assistência jurídica pública o direito à 

informação jurídica. Isso porque, para assegurar uma convivência social harmônica, faz-se 

mister orientar a população sobre os seus direitos e deveres, de maneira a mitigar as contendas 

e disputas sociais.  

Essa relação entre dever e direito é inerente à ciência jurídica. Compete ao Estado 

exigir do cidadão obediência às Leis, do mesmo modo repousa sobre o cidadão o direito de 

ser governado com sabedoria e por leis justas. Nesse sentido, obtempera Celso Lafer:  

 

A obrigação política encarada como um dever ser tem sido justificada de diversas 
maneiras na história do pensamento jurídico e político. Penso, no entanto, que para a 
inteligibilidade do tema da resitência, o fulcro da questão reside na idéia de uma 
reciprocidade de direitos e deveres na interação entre governantes e governados: se o 
legislador pode reinvindicar o direito a ser obedecido, o cidadão pode igualmente 
reinvidicar o direito a ser governado sabiamente e por leis justas196 

 

Para Cleber Francisco Alves, o processo de educação em direitos humanos está 

contido dentro do acesso à justiça. Noutro dizer, o acesso à justiça também supõe educar os 

cidadãos, com o escopo de torná-los conscientes e agentes de sua própria transformação 

social, concorrendo com a construção de uma sociedade mais democrática e socialmente 

justa197. 

                                                                                                                                                         
Defensoria Pública “representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando 
perante seus órgãos”. 
196 A Reconstrução dos Direitos Humanos. Um diálogo com o pensamento de Hannah Arent. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1988, p. 188. 
197 De acordo com o Professor Cleber Alves: “A educação em direitos consiste, pois, um processo de aquisição 



90 
 

Essa orientação, de igual sorte, mostra-se necessária, porque só conhecendo seus 

direitos e deveres os cidadãos poderão reivindicá-los. Em regra, ocorrem violações aos 

direitos quando um ente ou um indivíduo desrespeita uma regra normativa que protege a 

esfera jurídica de outro ser198.  

Percebe-se, outrossim, que o desconhecimento das prescrições sujeitam os cidadãos à 

indiferença judicial, de tal forma que as pessoas permanecem, conquanto necessitem, 

completamente à margem da proteção judiciária. Isso porque, na medida em que ignoram 

quais são suas garantias normativas, permanecem inertes diante das violações ou indiferentes 

aos fenômenos sociais normatizados. 

Com efeito, Mauro Cappelletti e Bryant Garth anotam que esse fenômeno, 

concernente à  pouca procura por aconselhamento jurídico, revela-se comum nas classes 

menos favorecidas. A propósito, mencionam estudo realizado no Canadá, onde pesquisadores 

de Quebec, relativamente ao acesso à justiça, reconheceram a necessidade primordial e 

prioritária de informação (jurídica).  

Porém, nem sempre a busca pela orientação jurídica se mostra conveniente, quer pela 

costumeira não confiança nos advogados, quer porque a histórica formalidade do judiciário 

intimidaram as pessoas, afastando-as dos fóruns e escritórios jurídicos, porquanto se sentem 

perdidas, “prisioneiras de um mundo estranho”199. 

                                                                                                                                                         
de determinados conhecimentos, habilidades e valores que são necessários para conhecer, compreender, afirmar 
e reivindicar os próprios direitos (aí compreendidos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais), 
sejam aqueles fixados no ordenamento jurídico interno, sejam os que emanam de instrumentos jurídicos da 
ordem internacional. Contribui para igualdade social e se torna, assim, instrumento eficaz para a construção da 
democracia. Como se vê, a educação em direitos, tal como toda e qualquer educação, deve visar à ação, à 
transformação social” (Defensoria Pública e educação em direitos humanos. Uma nova Defensoria Pública 
pede passagem. Coord. José Augusto Garcia de Souza. Rio de Janeiro: Lumen iuris, 2011, p. 202). 
198O constitucionalismo alemão reconhece o direito de proteção, cabendo ao Estado o dever de proteger 
(schtzpflicht) o cidadão contra violação dos seus direitos fundamentais. É que na alemanha, os deveres de 
proteção são considerados a contraparte da função negativa dos direitos fundamentais (GRIMM, Dieter. A 
Função Protetiva do Estado. In: A Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações 
Específicas. Org. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2007, p. 157) 
199Nesse sentido, anotam os mestres norte-americanos: “Um estudo realizado em Quebeque definiu de forma 
semelhante que 'Le besoin d'information est primordial et prioritarie' (A necessidade de informação é primodial e 
prioritária). Essa falta de conhecimento por sua vez, relaciona-se com uma terceira barreira importante – a 
disposição psicológica das pessoas para recorrer a processos judiciais. Mesmo aqueles que sabem como 
encontrar aconselhamento jurídico qualificado podem não buscá-lo. O estudo inglês, por exemplo, fez a 
descoberta surpreendente de que 'até 11% dos nossos entrevistados disseram que jamais iriam a um advogado'. 
Além dessa declarada desconfiança nos advogados, especialmente comum nas classses menos favorecidas, 
existem outras razões óbvias por que os litígios formais são considerados tão pouco atraentes. Procedimentos 
complicados, formalismo, ambientes que intimidam, como o dos tribunais, juízes e advogados, figuras tidas 
como opressoras, fazem com que o litigante se sinta perdido, um prisioneiro num mundo estranho” 
(CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 
24). 
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Imaginem que todos conheçam as regras condicionantes à convivência social 

harmônica, respeitando-as. É provável que esse ambiente social seja integrado e pacífico. Por 

outro lado, prevalecendo a desinformação e a desobediência, os embates sociais surgirão 

quase que naturalmente. De fato, sem conhecer os direitos e deveres, haverá consequente 

desrespeitos.  

Isso, sem dúvida nenhuma, concorrerá ao desiquilíbrio social, consequentemente, 

uma explosão de litígios judicializáveis. E o que pode ser pior, os que dominam seus direitos 

se sobrepondo sobre outros que os desconhecem, sem a capacidade destes reagir, uma vez que 

não podem os invocar, notadamente porque os ignoram.  

Isso se chama opressão, combatida desde a antiguidade, a exemplo da secular 

legislação justiniana que assim enunciava: "não convém que ninguém seja oprimido pelo 

poder do seu adversário".  Caso contrário, os marxistas estarão com razão, quando ventilam 

que o direito, a bem da verdade, traduz um instrumento da ideologia da classe dominante200.   

Em relação à informação jurídica, comenta Paulo Galliez, que embora sejam 

cidadãos, as pessoas desconhecem seus direitos, razão porque não os invocam. Há outras 

porém, mesmo a par dos direitos previstos na ordem jurídica não as reclamam por medo. 

Existem muitos, “incluindo os que integram a classe média, que preferem não afrontar a 

ordem vigente, mesmo para questionamentos de seus direitos”201. 

Um dos motivos, por certo, concernentes à ignorância jurídica, não no sentido 

pejorativo, mas traduzida no desconhecimento das normas sociais impostas pelo Estado, diz 

respeito ao não acesso das pessoas a um aconselhamento jurídico prestado, sem 

contraprestação pecuniária, pelo poder público. Isso, todavia, será solucionado por meio da 

função jurídico-orientadora da Defensoria. 

O papel da Defensoria Pública não se exaure em possibilitar o acesso ao Poder 

Judiciário, a despeito disso representar um importante e relevante propósito institucional. A 

própria Constituição Federal quando faz referência à instituição, prescreve, à título de função, 

a “orientação jurídica e defesa” dos necessitados, o que implica uma dimensão maior que 

acesso ao Judiciário.  

Por essa expressão, a Lei Fundamental da República outorgou à Defensoria Pública 

uma especial missão dentro do sistema de justiça, concernente a concretizar o direito 

                                                 
200Nesse sentido registra Jorge Miranda, ob. cit., p. 53. 
201Princípios Institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro: Lumen iuris, 2009, p. 30. 
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fundamental à assistência jurídica, no desiderato de realizar os direitos e pacificar os atritos 

sociais com justiça. 

Na medida em que a população for corretamente orientada acerca dos seus direitos e 

deveres, haverá mais cidadania, vez que cada membro da sociedade terá plena consciência 

acerca de sua própria esfera de proteção e segurança jurídica.  

Isso concorrerá com a redução do grau de litigiosidade da sociedade, partindo-se da 

premissa, segundo a qual, muitas das controvérsias judiciais, grosso modo, resultam do 

desrespeito ao direito posto, exatamente por se ignorar os enunciados normativos ou porque 

os direitos básicos não são concretizados, sobretudo pelo Poder Público, que não encara com 

a devida prioridade constitucional o propósito de realizar as necessidades mínimas do 

cidadão. 

Rodolfo de Camargo Mancuso, ao tratar da Defensoria Pública e do seu papel na 

pacificação social, como vetor do acesso à ordem jurídica justa, assevera primeiramente que a 

locução “orientação jurídica” traduz um plus se comparada à assistência judiciária, essa 

direcionada a viabilizar o acesso dos hipossuficientes ao judiciário.  

A bem da verdade, a expressão constitucional em referência trancende o atributo 

judiciário, passando a assentar o termo “jurídico”. E, de acordo com esse qualificador, 

somando-se a sua integral prestação, “importa notável ampliação do universo que quer 

cobrir”202.  

Agora, os assistidos, a par do acesso ao judiciário, podem reclamar todo tipo de 

assitência no âmbito dos atos jurídicos. De sorte que, incluem-se neste plexo: a instauração e 

movimentação de processos administrativos, perante quaisquer órgãos públicos; os atos 

notariais e quaisquer outros de natureza jurídica, praticados extrajudicialmente; a prestação de 

serviços de consultoria, ou seja, de informação e aconselhamento jurídico.  

Por isso, os integrantes da vasta coletividade desamparada, necessitam de (melhor) 

orientação para que possam exercer opções e faculdades processuais, de modo que a 

informação adequada e clara, permitirá, por exemplo, a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, consoante preconiza 

Mancuso203. 

                                                 
202 Contribuição esperada do Ministério Público e da Defensoria Pública na prevenção da atomização dos mega-
conflitos. Revista de Processo 164. São Paulo: RT, 2008, p.152-169 
203Contribuição esperada do Ministério Público e da Defensoria Pública na prevenção da atomização dos mega-



93 
 

É certo que a atuação da Defensoria Pública, por meio da sua função jurídico-

orientadora, permitirá à população maior informação, consequentemente, acesso à justiça. E 

acesso à justiça, convêm registrar, não significa, tão-somente, o acesso ao Poder Judiciário.  

Pelo contrário, traduz  pacificação social e a realização dos direitos individuais e 

sociais, os quais, não necessariamente são obtidos por meio da jurisdição. Podem, 

naturalmente, decorrer de um ajuste referendado pela Defensoria Pública204, com a 

intermedição do órgão perante os demais poderes públicos em favor dos desfavorecidos, entre 

tantas outras realizações jurídicas, mormente sociais, que prescindem da necessária atuação da 

máquina jurisdicional. 

Por oportuno, mostra-se pertinente superar a equivocada concepção, mediante a qual 

só por meio da jurisdição, pacifica-se e se realiza direitos. Marc Galanter, com acerto, aduz 

que essa demasiada preocupação em proporcionar acesso aos tribunais como meios únicos de 

concretização da justiça, na verdade, revelam-se limitados. É preciso, de acordo com 

Galanter, pensar em outros mecanismos, pararelos aos tribunais, igualmente convenientes à 

solução dos litígios. Nem sempre a solução dos problemas são obtidos nos órgãos judiciais, 

que, mais das vezes, correspondem a arenas de disputas não termináveis205. 

Na derradeira década, observou-se uma acentuada crítica aos serviços prestados pelo 

Poder Judiciário. Daí, desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, busca-se soluções para 

resolver a crise do Judiciário. Os problemas são dos mais conhecidos: morosidade, 

inefetividade das decisões,  demasiada burocracia, entre outros. Pari passu, a quantidade de 

processos crescem numa progressão geométrica. Na expressão de Rodolfo Mancuso, uma 

explosão de litigiosidade206. E a solução dessa crise lançada aprioristicamente consiste no 

aumento da estrutura do Judiciário.  

Todavia, isso não enfrenta o motivo do elevado demandismo. É o que conclui, 
                                                                                                                                                         
conflitos. Revista de Processo 164. São Paulo: RT, 2008, p.152-169. 
204O instrumento de transação referendado pelo Membro da Defensoria Pública ostenta eficácia de título 
executivo extrajudicial, conforme prescreve o art. 4º, § 4º, da Lei Complementar Federal 80/94, modificada pela 
Lei Complementar Federal 132/2009, segundo a qual “o instrumento de transação, mediação ou conciliação 
referendado pelo Defensor Público valerá como título executivo extrajudicial, inclusive quando celebrado com a 
pessoa jurídica de direito público”. 
205Assim, precisamente, escreve Galanter: “Abandonemos, portanto, a idéia de que os tribunais constituem o 
local em, que natural e normalmente, são apresentados e examinados litígios, confrontando-se verdadeiramente 
aí os adversários num processo, cujo resultado é uma decisão dada em conformidade com regras formais. Os 
tribunais são bem mais arenas nas quais se desenrolam diferentes processos, envolvendo ou não litígios” 
(GALANTER, Marc. A Justiça não se encontra apenas nas decisões dos Tribunais. In: Justiça e Litigiosidade: 
História e Prospectiva. Org. António Manuel Botelho Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, 
p. 66). 
206Idem, p. 154. 
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Mancuso: “a busca obsessiva pelo aumento da oferta de Justiça estatal acaba por 

retroalimentar o demandismo judiciário, que, à sua vez, abocanha parcelas cada vez mais 

expressivas do orçamento estatal, em detrimento de outras áreas carentes e mesmo 

prioritárias”207.  

Deve-se, no sentido da advertência de Marc Galanter, prestigiar outros instrumentos 

que possam diminuir esse crescimento exponencial dos processos judiciais. Na mesma 

direção, para Eduardo Bittar, há uma carência de mecanismos extrajudiciais de solução das 

controvérsias, razão pela qual o tema acesso à justiça, merece ser pensado no sentido de criar 

“meios outros de composição de conflitos”208. 

Ao analisar a Constituição Federal de 1988, percebe-se que o constituinte originário 

não outorgou a outra Instituição, senão à Defensoria Pública, a função de orientar 

juridicamente a população. E com a promulgação da Lei Complementar Federal 132 de 2009, 

explicitou-se com mais precisão essa competência da Instituição.  

No artigo 4º, inciso I, prescreve-se que compete à  Defensoria prestar orientação e 

exercer a defesa dos necessitados. Em seguida, de acordo com o inciso III do mesmo artigo 

4º, consignou-se que compete à Instituição “promover a difusão e a conscientização dos 

direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico”. Portanto,  consiste num dever da 

Defensoria oferecer consulta jurídica gratuita aos hipossuficientes. 

 A propósito, pretendeu o legislador, a fim de evitar controvérsias, fixar as premissas 

necessárias a delimitar o conceito de necessitado. Assim, considerando o comando 

constitucional que reservou aos insuficientes de recursos a assistência jurídica gratuita209, nos 

termos do art. 2º, da Lei Federal 1.060 de 1950, considerar-se-á como tal aquele usuário que 

não possua renda acima de dois salários ou as expensas necessárias à contratação privada do 

serviço possa comprometer seu sustento ou da família210.  

                                                 
207Idem, p. 154. 
208 Funções essenciais à Justi: a jurisdição e a cidadania na Constituição federal de 1988. Revista de Informação 
Legislativa 138. Brasília: Senado, 1998, p. 128. 
209Art. 5º, inciso LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos. 
210Lei Federal 1.060/1950, Art. 2º, parágrafo único – Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele 
cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 
do sustento próprio ou da família. No âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, Lei Complementar Estadual 
251/2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte), Art. 4º- Considera-se 
necessitado, para os fins desta Lei, aquele cuja insuficiência de recursos não lhe permita arcar com as despesas 
processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, especialmente nos 
seguintes casos: I - tenha renda pessoal mensal inferior a dois salários mínimos; II - pertença à entidade familiar 
cuja média de renda “per capita” ou mensal não ultrapasse a metade do valor referido no inciso anterior. § 1º À 
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No começo da República, rezava o art. 2º, do Decreto 2.457 de 1897, que tratava da 

organização judiciária do Distrito Federal, que “considera-se pobre, para os fins da instituição, 

toda pessoa que, tendo direitos a fazer valer em juízo, estiver impossibilitada de pagar ou 

adiantar as custas e despesas do processo sem privar-se de recursos pecuniários 

indispensáveis para as necessidades ordinárias da própria manutenção ou da família”. De 

conseguinte, percebe-se que essa passada regra não destoa em muito da conceituação 

normativa hodierna de necessitados. 

Sucede que a Lei Complemenar 132 de 2009, mudou a redação do art. 1º, da Lei 80 

de 1994. De acordo com a nova disposição, os necessitados são os considerados “na forma do 

inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”. Mais um vez, convêm reproduzir a regra 

suso mencionada: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insufiência de recursos”. Assim sendo, com esse paradigma constitucional de 

necessitados, ou seja, os que “comprovarem insuficiência de recursos”, tem-se uma cláusula 

aberta que permite maior discricionaridade na aferição da condição de necessitado.   

Entretanto, reputa-se relativo o conceito de necessitados. Para Ada Pellegrini 

Grinover necessitados não são apenas os economicamente hipossuficientes, mas todos que 

reclamam tutela jurídica: o réu revel no processo-crime, o pequeno litigante nos novos 

conflitos que surgem numa sociedade de massa, e outros mais que podem emergir em nossas 

rápidas transformações sociais211. 

Percebe-se, demais disso, que compete à Instituição impulsionar a difusão e a 

conscientização dos direitos humanos, da cidadania e da ordem constitucional212. Isso, com 

evidência, demonstra que a Defensoria representa muito mais que um reserva técnica à 

disposição do Judiciário para suprir lacunas defensivas em processos criminais, compete-lhe 

resgatar a cidadania de milhares de cidadãos brasileiros que historicamente estiveram à 

margem do desenvolvimento nacional. 

Portanto, a função jurídico-orientadora da Defensoria Pública corresponde a uma das 

suas mais importantes funções, dado que estimula a conscientização dos cidadãos acerca dos 

seus direitos e deveres. Detém, na expressão de Celso Ribeiro Bastos, “com exclusividade, a 

                                                                                                                                                         
Defensoria Pública do Estado é conferido o direito de apurar o estado de carência de recursos econômicos dos 
seus assistidos. § 2º A assistência jurídica aos cidadãos necessitados, nos termos deste artigo, refere-se à vedação 
à exigência de taxas, emolumentos ou depósitos judiciais, ou cobranças de qualquer natureza. 
211Novas tendências do direito processual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990, p. 247. 
212Art. 4º, inciso III, da Lei Complementar Federal 80/94, modificada pela Lei Complementar Federal 132/09. 
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função de orientar juridicamente e de defender, em todos os graus, os necessitados”213.  Em 

síntese, promove cidadania214.  

Paulo Galliez, corrobora essa assertiva ao inferir que com a Defensoria torna-se 

possível “a conscientização da cidadania dos excluídos e a sua prática efetiva, de modo a 

conduzí-los ao exercício de seus direitos, independentemente da intervenção judicial, onde 

por vezes são discriminados pela ideologia do conservadorismo, e onde nem sempre 

encontram a solução adequada para os conflitos”215.  

É preciso, de conseguinte, dotá-la de mais recursos, a fim de que possa 

convenientemente se estruturar, permitindo que a população possa recorrer à orientação 

jurídica, podendo, até mesmo, solver suas problemáticas, sem necessariamente reclamar a 

intervenção do Judiciário. 

Demais, cumpre observar que a Defensoria Pública na República Federativa do 

Brasil abrange a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 

Territórios e a Defensoria Pública dos Estados, nos termos do art. 2º, da Lei 80 de 1994216.  

Frise-se, portanto, que a Defensoria consiste numa instituição de natureza 

constitucional e nacional. É organizada como uma carreira de Estado. Os seus membros são 

admitidos por meio de concurso público de provas e títulos, consoante estabelece o § 1º, do 

art. 134, da Constituição de 1988.  E ainda, são inamovíveis e não podem, sob nenhuma 

hipótese, exercerem a advocacia fora de suas atribuições funcionais, por expressa vedação na 

Constituição217. É imposição constitucional a realização de concurso público, sob pena do 

ingresso ser considerado inconstitucional.  

                                                 
213 BASTOS, ob. cit., p. 420. 
214É o que observa João Baptista Herkenhoff, segundo o qual “a Constituição Federal diz que a Defensoria 
Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado (ou seja, é essencial para que o Estado distribua a 
Justiça). Incumbe à Defensoria Pública a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados. 
Dando orientação jurídica aos pobres e promovendo a defesa deles, em todos os graus, a Defensoria Pública 
presta relevante serviço ao exercício e à defesa da cidadania. (…) Quanto comparece perante a Defensoria 
Pública, o cidadão é ouvido, tudo que diz é anotado. Depois, um Defensor Público é designado para acompanhar 
sua causa. O cidadão tem o direito de ter, na sua cidade e até no seu bairro, uma Defensoria Pública atuante, 
vigilante e competente. O Estado tem o dever de manter uma Defensoria Pública de excelente padrão, inclusive 
remunerando condignamente os Defensores Públicos” (Direito e Cidadania. São Paulo: Uniletras, 2004, p. 
253). 
215Idem, p. 3. 
216 Art. 2º. A Defensoria Pública abrange: I – a Defensoria Pública da União; II – a Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios; III – as Defensorias Públicas dos Estados. 
217 § 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. 
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Com acerto Zilah Maria Callado Fadul Petersen, rebate até mesmo a possibilidade 

dos defensores que exerciciam a função antes da Lei Complementar 80 de 1994 advogarem na 

iniciativa privada:  

 

A relevância do novel Órgão e dos interesses públicos que passaria a defender, a 
importância e complexidade das questões a ele submetidas levaram o Constituinte a 
considerar indispensável a exclusiva disponibilidade de seus integrantes, afastando-
os de um outra atividade também complexa e absorvente e quase sempre colidente 
com a função pública em termos de horário de trabalho e de interesses defendidos: a 
advocacia particular. É o interesse público se contrapondo ao interesse particular; 
interesse público cuja supremacia é resguardada e garantida em cumprimento a 
diversos mandamentos constitucionais, entre os quais os atinentes aos princípios da 
legalidade e da moralidade218 

 

No julgamento da ADI 3700-5, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o 

recrutamento de Defensores deve ser realizado por meio de concurso público, exatamente por 

se tratar de uma carreira de Estado. De modo que “a estruturação da Defensoria Pública em 

cargos de carreira, providos mediante concurso público de provas e títulos, opera como 

garantia da independência técnica da instituição, a se refletir na boa qualidade da assistência a 

que fazem jus os estratos mais economicamente débeis da coletividade”, resaltou o relator 

Ministro Ayres Brito219.   

Por representar o Estado-Defesa, há características institucionais específicas 

necessárias à realização deste desiderato republicano, considerando que promover o acesso à 

justiça nas sociedades desiguais pressupõe tratar os desiguais de maneira desigual, a fim de 

recuperar uma igualdade substancial. Assim, são reconhecidos como princípios institucionais 

da Defensoria: (i) unidade; (ii) indivisibilidade e (iii) independência funcional.  

Por unidade, entende-se que a ação institucional se realiza de maneira uniforme sob a 

mesma direção, isto é, sob a coordenação administrativa de um único chefe, no particular, o 
                                                 
218 O Defensor Público e a advocacia particular. Revista de Informação Legislativa 153. Brasília: Senado, 
2002, p. 226. 
219 “Lei 8.742, de 30 de novembro de 2005, do Estado do Rio Grande do Norte, que ‘dispõe sobre a contratação 
temporária de advogados para o exercício da função de Defensor Público, no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado’. A Defensoria Pública se revela como instrumento de democratização do acesso às instâncias judiciárias, 
de modo a efetivar o valor constitucional da universalização da justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF/1988). Por 
desempenhar, com exclusividade, um mister estatal genuíno e essencial à jurisdição, a Defensoria Pública não 
convive com a possibilidade de que seus agentes sejam recrutados em caráter precário. Urge estruturá-la em 
cargos de provimento efetivo e, mais que isso, cargos de carreira. A estruturação da Defensoria Pública em 
cargos de carreira, providos mediante concurso público de provas e títulos, opera como garantia da 
independência técnica da instituição, a se refletir na boa qualidade da assistência a que fazem jus os estratos mais 
economicamente débeis da coletividade.” (ADI 3.700, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 15-10-2008, 
Plenário, DJE de 6-3-2009)(Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso: 15-10-2010)”. 
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Defensor Público Geral.  

Para Paulo Galliez, “a Defensoria Pública opera como um todo, sem facção ou 

fragmento. Se houvesse a ruptura de qualquer princípio, não haveria sistema e nem existiria 

unidade. A unidade consiste, pois, na realização contínua e permanente de todos os 

mecanismos inerentes à atuação do Defensor Público”220.  

Já para Marília Gonçalves Pimeira, a unidade “permite aos membros da Defensoria 

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”221. O princípio da 

indivissibilidade, por outro lado, revela a feição nacional da Defensoria. Todas as Defensorias 

dos Estados, da União e do Distrito Federal, prestam assistência jurídica à população. É 

consequência também da indivissibilidade a permanência e obrigatoriedade do serviço 

oferecido pela instituição. O serviço não pode ser interrompido, podendo os Defensores 

substituírem uns aos outros, pois atuam em nome da Defensoria. 

A propósito, quando o Supremo Tribunal Federal analisou o HC 99.540, decidiu que 

para configurar a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública basta que a instituição 

seja cientificada por meio de ofício ou mandado, mesmo que recebido por servidora do 

órgão222. Assim, verifica-se que a marca da indivissibilidade impõe uma atuação não 

parcionada da instituição, de maneira que qualquer divisão administrativa serve tão-só para 

otimizar os serviços. 

Por independência funcional, entende-se a prerrogativa outorgada à instituição, no 

sentido da liberdade de atuação profissional, não cabendo nenhuma espécie de controle sobre 

as posições externadas pelos Defensores. Paulo Galliez comenta que “a independência 

funcional assegura a plena liberdade de ação do defensor público perante todos os órgãos da 

administração pública, especialmente o judiciário”223. Daí por que, a atuação do Defensor não 

pode sofrer qualquer influência externa às convicções profisionais, essas sempre balizadas 

pela Constituição. 

Outrossim, ao passar pela análise dos elementos e funções da Defensoria Pública, 
                                                 
220 Princípios Institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro: Lumen iuris, 2009, p. 30.  
221 Acesso à Justiça em preto e branco: retratos institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro: 
Lumen iuris, 2004, p. 112-113). 
222 “Configura-se razoável, para fins de intimação pessoal proceder-se à inequívoca ciência da Defensoria 
Pública, por intermédio de ofício ou mandado, devidamente recebido, competindo à instituição organizar a 
atuação de seus membros, sob pena de burocratizar o processo, em total desrespeito à efetividade e celeridade da 
Justiça” (STF, HC 99.549, Min. Ellen Gracie, DJ 21/05/2010). 
223 Princípios institucionais da Defensoria Pública, p. 44. 
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convêm expor as regras que alicerçam a autonomia funcional, administrativa e financeira da 

Instituição, recentemente modificadas pela Emenda à Constituição 45 de 2004, e 

regulamentadas pela Lei Complementar 132 de 2009. Apesar de, no ponto, subsistir grave 

ofensa ao princípio da simetria constitucional, porquanto não se outorgou à Defensoria 

Pública da União, as mesmas regras concernentes à autonomia dos Estados. 

 

 

4.3 Autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria 

 

 

Prerrogativas não bastam para assegurar a efetiva atuação da Defensoria. É que sem 

autonomia administrativa e financeira, pouco poderá ser realizado concretamente pela 

instituição. Por isso, mediante a promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, 

outorgou-se à instituição autonomia administrativa e financeira. Passou, assim, a ostentar 

verdadeira independência perante o Poder Executivo. Deixou, consequentemente, de ser um 

mero órgão público do Estado.  

Essa evolução traduz o anseio da sociedade que encontra na Defensoria, muitas 

vezes, o passaporte do indivíduo carente ao exercício da cidadania. Nas palavras de Leandro 

Coelho de Carvalho, “consubstanciam uma proteção real, e não meramente retórica, aos 

direitos a ele assegurados pelo ordenamento jurídico, especialmente porque seus préstimos 

não se limitam ao âmbito forense”224.  

A propósito, bem resumiu o Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, 

ao consignar que “a Defensoria não pode (e não deve) ser tratada de modo inconseqüente pelo 

Poder Público”. Assim, exatamente para impedir que a Defensoria Pública permaneça em 

segundo plano, não obstante a essencialidade da instituição225, que a Emenda Constitucional 

                                                 
224 As atribuições da Defensoria Pública sob a ótica do acesso à ordem jurídica justa. In: Revista de Processo 
156. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 206. 
225 Carlos Eduardo Freire Reboredo, a propósito, retrata com régua e compasso essa essencialidade: “Assim, no 
intuito de democratizar o processo decisório, e enquanto curadora do regime democrático, alinhou-se a 
Defensoria Pública ao lado do Poder Judiciário, e a afirmação constitucional de que ela é essencial à função 
jurisdicional, se justifica simplesmente porque representa ‘o elo entre a sociedade e o Estado’, sem qualquer 
compromisso com o interesse estatal. Daí o cuidado normativo que, espraiado por todo ordenamento, classifica a 
sua imprescindibilidade no equilíbrio de forças, na paridade de armas, sendo certo que a assistência jurídica por 
ela ministrada serve de instrumento na defesa de um regime socialmente mais justo” (A Defensoria Pública e a 
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45 de 2004, denominada Reforma do Poder Judiciário, concedeu às Defensorias Públicas 

Estaduais plena autonomia administrativa, financeira e orçamentária226. Aliás, convêm anotar 

que a Emenda Constitucional 45 buscou implementar mudanças no Sistema de Justiça.  

Isso porque o Judiciário passou a desempenhar um papel de destaque no cenário 

político nacional, como órgão garantidor dos direitos da pessoa humana e da efevidade dos 

direitos fundamentais.  

Por essa razão, o acesso à justiça reclamava a quebra de barreiras, permitindo, 

mormente às camadas sociais desprivilegiadas, o contato com o Judiciário, o que significava 

aperfeiçoar os mecanismos de efetivação da promessa democrática de justiça a todos. Assim, 

para complementar a Reforma do Judiciário, mostrou-se pertinente desenvolver as instituições 

essenciais à Justiça, como a Defensoria Pública. 

Nessa direção, Jorge Correa Sutil registra que na América Latina, como um todo, 

busca-se desenvolver os sistemas judiciários, donde não escapa a preocupação do acesso à 

Justiça.227  

De acordo com o § 2º, do art. 134, da Constituição Federal, “às Defensorias Públicas 

Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta 

orçamentária dentros dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e 

subordinação ao disposto no art. 99, § 2”. Essa autonomia, pouco difere da autonomia 

outorgada constitucionalmente ao Ministério Público.  

É comum diversos autores, ao comentarem sobredito dispositivo, mencionarem a 

autonomia do Judiciário e do Ministério Público como paradigmas à compreensão da 

independência administrativa e orçamentária da Defensoria Pública. Francisco Meton 

Marques de Lima e Francisco Gérson Marques de Lima anotam que se trata de “uma antiga 

reinvindicação das Defensorias Públicas, que, neste aspecto, passam a equiparar-se ao 

                                                                                                                                                         
sua essencialidade constitucional. Livros de Estudos Jurídicos. V. 4. Coord. James Tubenchlak e Ricardo 
Bustamante. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos Jurídicos, 1992, p. 115). 
226 Art. 134. § 2º Às defensorias públicas estaduais são assegurados 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. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, 
na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. 
227 Democracia, violência e injustiça. O Não-Estado de Direito na América Latina.  Org. Juan Mendez, 
Guilhermo O’Donnell e Paulo Sérgio Pinheiro. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 282. 
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Judiciário e ao Ministério Público”228. 

A autonomia funcional e administrativa da Defensoria passou a ser regulamentada 

com a promulgação da Lei Complementar Federal 132 de 2009. Porém, bem antes da edição 

desse diploma, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicabilidade imediata do § 2º, do 

art. 134, da Lei Maior.  

Na ADI 3569, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) impugnou a Lei 12.755 de 2005 

do Estado de Pernambuco. Pela norma questionada, a Defensoria Pública do Estado de 

Pernambuco estava vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado. O 

Partido sustentou que essa vinculação contrariava a regra contida no art. 134, § 2º, da 

Constituição. O Estado de Pernambuco alegou que a Defensoria permaneceria atrelada ao 

Poder Executivo, uma vez que não contava com competência para propor a criação e extinção 

de cargos. Assim, continuava dependente do Executivo. 

O Relator, Ministro Sepúlveda Pertence, embora reconhecesse que inexista 

competência à Defensoria para propor a criação e extinção de cargos, afirmou que essa 

dependência terminava ai em relação ao Poder Executivo. Para o Relator a vinculação da 

Defensoria à Secretaria de Estado implica controle de legalidade, circunstância essa 

inconciliável com a autonomia da Defensoria Pública. De acordo com o Ministro: “esse 

controle de legalidade é incompatível com o vigente status constitucional da Defensoria 

Pública, em particular, com a autonomia administrativa que a EC/45 lhe outorgou”229. 

Portanto, na direção do voto do Relator, o STF decidiu que: “A EC 45/04 outorgou 

expressamente autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, além 

da iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º): donde, ser inconstitucional 

a norma local que estabelece a vinculação da Defensoria Pública a Secretaria de Estado”.   

Demais, esclareceu que: “A norma de autonomia inscrita no art. 134, § 2º, da 

Constituição Federal pela EC 45/04 é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dado ser a 

Defensoria Pública um instrumento de efetivação dos direitos humanos”.  

Essa derradeira enunciação da Corte seguiu, a bem da verdade, o parecer do 

Procurador Geral da República230, que relacionou a Defensoria a um instrumento de 

                                                 
228 Reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 149. 
229 STF, ADI 3569, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJU 11.05.2007. 
230 “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 2º, da Lei 12.755, de 22 de março de 2005, do Estado de 
Pernambuco. Vinculação da Defensoria Pública Estadual à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. 
Inconstitucionalidade. Violação do art. 134, § 2º, CF. Norma auto-aplicável e de eficácia imediata. Autonomia 
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promoção dos direitos humanos, daí porque reconhecer self-executing e eficácia imediata ao § 

2º, do art. 134, da Carta de 1988. 

Acerca dessas disposições, anotou Luís Roberto Barroso: “como é corrente, a 

Emenda Constitucional nº 45/04 procurou fortalecer as Defensorias Públicas e para esse fim 

(i) dotou-as de autonomia funcional e administrativa, (ii) lhes concedeu a iniciativa de sua 

proposta orçamentária (CF/88, art. 134, § 2º) e (iii) desvinculou o repasse dos recursos que 

lhes cabem do Poder Executivo, impedindo bloqueios ou providências equivalentes (CF/88, 

art. 168)”.  

De conseguinte, “as alterações visaram especificamente a conferir maior 

independência às Defensorias e assegurar-lhes melhores condições de exercer sua função 

pública de forma eficiente”231. 

Dirley da Cunha Júnior, ao seu turno, comenta que: “o propósito axiomático da EC 

45/04, ao garantir a autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas 

Estaduais, foi prover esses órgãos de defesa da cidadania de independência frente aos outros 

órgãos do Poder Executivo e de melhorias com pessoal e estrutura, para o seu bom 

funcionamento”.232. 

Dessarte, outras decisões surgiram no âmbito do Supremo Tribunal Federal, todas 

referendando a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública.  

Na ADI 3965/MG, Min. Carmén Lúcia, o STF reconheceu que a Defensoria Pública 

do Estado de Minas Gerais não está subordinada administrativamente ao Governo do Estado, 

considerando o preceito constitucional previsto no art. 134, § 2º, da Magna Carta233.   

                                                                                                                                                         
funcional e administrativa da Defensoria Pública desrespeitada pela norma estadual. Artigo 3º da Lei 
Complementar nº 80/94. Garantia de independência da Defensoria Pública enquanto função essencial à Justiça, 
bem como dos seus membros, enquanto agentes políticos de Estado”. 
231 Petição para ingresso como amicus curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4163-SP, relator Ministro 
Cezar Peluso. Disponível em: www.anadep.org.br. Acesso: 30-06-2009. 
232 Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodvm, 2008, p. 992. 
233 “Por reputar caracterizada afronta ao disposto no § 2º do art. 134 da CF, incluído pela EC 45/2004, o Plenário 
julgou procedente pedido formulado em ação direta, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, para declarar 
a inconstitucionalidade da alínea h do inciso I do art. 26 da Lei Delegada 112/2007 e da expressão “e a 
Defensoria Pública” constante do art. 10 da Lei Delegada 117/2007, ambas do Estado de Minas Gerais [LD 
112/2007: “Art. 26. Integram a Administração Direta do Poder Executivo do Estado, os seguintes órgãos 
autônomos: I - subordinados diretamente ao Governador do Estado: ... h) Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais”; LD 117/2007: “Art. 10. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e a Defensoria 
Pública do Estado de Minas Gerais subordinam-se ao Governador do Estado, integrando, para fins operacionais, 
a Secretaria de Estado de Defesa Social”]. Observou-se que, conquanto a Constituição garantisse a autonomia, os 
preceitos questionados estabeleceriam subordinação da defensoria pública estadual ao Governador daquele ente 
federado, sendo, portanto, inconstitucionais. ADI 3965/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 7.3.2012” (Disponível: 
www.stf.jus.br. Acesso: 01-04-2012). 
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Na mesma direção, decidiu o Supremo na ADI 4056/MA, Min. Ricardo 

Lewandowski, que a Defensoria Pública do Maranhão não estaria subordinada, nem 

administrativamente e nem funcionalmente, ao Governo do Estado do Maranhão, sob pena de 

contrariar o disposto no art. 134, § 2º, da Constituição de 1988234. 

Decorre da autonomia administrativa da Defensoria, a regra que obriga a instituição 

ser chefiada por Defensor da carreira. Assim, no particular das Defensorias dos Estados, o 

Defensor Público Geral do Estado será nomeado pelo Governador do Estado, dentre membros 

estáveis da carreira, com mais de 35 (trinta e cinco) anos, escolhidos em lista tríplice formada 

pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório dos seus membros, para mandato de 2 

(dois) anos, conforme preconiza o art. 99, da Lei Complementar 80/94. 

Além disso, com base nessa autonomia administrativa, regulamentada pelo art. 97-A, 

compete ao Defensor Público Geral do Estado: i) abrir concurso público e prover os cargos de 

suas Carreiras e dos serviços auxiliares; ii) organizar os serviços auxiliares; iii) praticar atos 

próprios de gestão; iv) compor os seus órgãos de administração superior e de atuação; v) 

elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos; vi) praticar atos 

e decidir sobre situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo da carreira, e 

dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios; vii) exercer outras competências 

decorrentes de sua autonomia. Divisa-se, assim, que a autonomia administrativa permite 

ampla gestão dos recursos humanos e materiais necessários à instituição. 

                                                 
234 “O Plenário julgou procedente pleito manifestado em ação direta, proposta pelo Procurador-Geral da 
República, para declarar a inconstitucionalidade: i) do inciso VII do art. 7º; ii) do termo “Defensor Geral do 
Estado” constante do caput e do parágrafo único do art. 16; e iii) do excerto “Defensoria Pública do Estado” 
contido no § 1º do art. 17, todos da Lei 8.559/2006, do Estado do Maranhão (“Art. 7º Integram a Administração 
Direta: ... VII - Defensoria Pública do Estado - DPE; ... Art. 16. O Poder Executivo, exercido pelo Governador 
do Estado, é auxiliado pelo Secretário Chefe da Casa Civil, Procurador Geral do Estado, Defensor Geral do 
Estado, Auditor Geral do Estado, Presidente da Comissão Central de Licitação, Corregedor Geral do Estado, 
Secretários de Estado, inclusive os Extraordinários e os cargos equivalentes. Parágrafo único. O Secretário Chefe 
da Casa Civil, o Procurador Geral do Estado, o Defensor Geral do Estado, o Corregedor Geral do Estado, o 
Auditor Geral do Estado, o Presidente da Comissão Central de Licitação, o Chefe da Assessoria de Comunicação 
Social, o Chefe da Assessoria de Programas Especiais, o Secretário Chefe do Gabinete Militar e os Secretários de 
Estado Extraordinários são do mesmo nível hierárquico e gozam das mesmas prerrogativas e vencimentos de 
Secretário de Estado; ... Art. 17º ... § 1º Integram, ainda, a Governadoria, a Controladoria Geral do Estado, a 
Corregedoria Geral do Estado, a Comissão Central de Licitação e a Defensoria Pública do Estado”). Prevaleceu 
o voto do Min. Ricardo Lewandowski, relator, que os reputou inconstitucionais, porquanto a autonomia 
funcional, administrativa e financeira da defensoria pública estaria consignada na própria Constituição (CF, art. 
134, § 2º). Acentuou que, tendo em conta a sistemática constitucional referente aos ministros de Estado, os 
secretários estaduais também seriam demissíveis ad nutum. Por conseguinte, o defensor público-geral perderia 
autonomia à medida que fosse equiparado a secretário de Estado-membro. Avaliou ter havido, na espécie, 
intenção de se subordinar a defensoria ao comando do governador. Por sua vez, o Min. Gilmar Mendes ressalvou 
que o fato de se outorgar status de secretário a defensor geral não seria, por si só, base constitutiva para 
declaração de inconstitucionalidade. Precedente citado: ADI 2903/PB (DJe de 19.9.2008). ADI 4056/MA, rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, 7.3.2012” (Disponível: www.stf.jus.br. Acesso: 01-04-2012). 
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Demais, por ser prerrogativa a iniciativa de sua proposta orçamentária, cabe à 

instituição o repasse mensal dos recursos equivalentes ao duodécimo do respectivo orçamento 

previsto para o órgão, consoante determina o art. 168, da Constituição de 1988, segundo o 

qual “os recursos correspondentes às dotações, compreendidos os créditos suplementares e 

especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e 

da Defensoria Pública, serlhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na 

forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º”.   

Por outro lado, em razão, tanto da autonomia administrativa, quanto da autonomia 

orçamentária, a Defensoria se submete ao controle externo exercido pelo respectivo 

Legislativo e Tribunal de Contas do Estado, por força do art. 97-B, § 6º, da Lei 80 de 1994235. 

Diante do cenário acima apresentado, a Defensoria Pública, por ser detentora de 

autonomia administrativa e financeira, a exemplo do Ministério Público, terá de ser incluída 

na Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de permanecer como único órgão constitucional 

com autonomia orçamentária e financeira sem delimitação para despesa com pessoal previsto 

em lei. Isso permitirá à instituição um gasto com pessoal longe de qualquer restrição, salvo 

aquelas que possam ser consignadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)236. 

É que o art. 169, da Constituição Federal, prevê que a “despesa com pessoal ativo e 

inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os 

limites estabelecidos em lei complementar”.  

Ou seja, enquanto não houver adequação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

regulamenta o art. 169, da Lex Legum, aos novos parâmetros constitucionais implementados 

pela Emenda Constitucional 45 de 2004 (Reforma do Poder Judiciário), isto é, permanecendo 

lege ferenda o percentual limite à Defensoria Pública para despesa com pessoal, tem-se por 

inaplicável a regra imposta pelo art. 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

A propósito, o princípio da legalidade incide especialmente sobre as pessoas jurídicas 

                                                 
235 “A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Defensoria Pública do Estado, 
quanto à legalidade, legitimidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida 
pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido em lei”. 
236 De acordo com Carlos Motta e Jacoby Fernandes, “competem à Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos 
da Lei Maior, quatro importantes funções: a) em relação à política de pessoal dos órgãos e entidades da 
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, estabelecer a 
autorização para: a.1) concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração; a.2) criação de cargos, 
empregos e funções ou alterações de estrutura de carreiras; a.3) admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 
título” (Responsabilidade Fiscal. Belo Horizonte: Delrey, 2001, p. 104). 
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de direito público interno. É categórico o disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição 

Federal, ao consignar que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei”. O indefinido “ninguém refere-se não apenas ao particular, ao 

cidadão, como também ao próprio Estado, ao governante, ao Poder Executivo e ao Poder 

Judiciário, que não podem criar obrigações novas, limitando-se a ação dos agentes desses 

Poderes ao cumprimento da Lei”, ensina José Cretella Jr237.  

Desta feita, enquanto durar a lacuna pertinente ao limite percentual de despesa com 

pessoal próprio à Defensoria Pública, dado que detêm, por imperativo constitucional, 

autonomia financeira e orçamentária, inexistirão vedações legais à despesa com pessoal, salvo 

disposição em contrário prevista na lei de diretrizes orçamentárias. 

A interpretação acima deduzida encontra amparo na boa técnica de interpretação 

constitucional. É que qualquer interpretação parte da norma constitucional, em função do 

princípio da supremacia da Constituição.238 Todas as normas que integram a ordenação 

jurídica nacional só serão válidas se se conformarem com as normas da Constituição Federal, 

destaca José Afonso da Silva239.  

E ainda, de acordo com Celso Ribeiro Bastos: “não se dá conteúdo à Constituição a 

partir das leis. A fórmula a adotar-se para a explicitação de conceitos opera sempre ‘de cima 

para baixo’, o que serve para dar segurança em suas definições”. Em síntese, arremata o 

saudoso mestre paulista, que “o postulado da supremacia da Constituição repele todo o tipo de 

interpretação que venha de baixo, é dizer, repele toda a tentativa de interpretar a Constituição 

a partir da lei” 240. 

Ora, como ainda reclama nova regulamentação, a LRF não pode nesse ponto 

restringir a eficácia da norma constitucional, razão pela qual o gestor da Defensoria Pública 

não está adstrito ao limite prudencial prescrito no art. 22, parágrafo único, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, enquanto inexistir percentual pontualmente fixado para a Defensoria 

Pública Estadual.  

Aliás, esse fora o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 
                                                 
237 Comentários à Constituição 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988, p. 193. 
238 Sobre o princípio da supremacia da Constituição, ensina Luis Roberto Barroso que “toda interpretação 
constitucional se assenta no pressuposto da superioridade jurídica da Constituição sobre os demais atos 
normativos no âmbito do Estado. Por força da supremacia constitucional, nenhum ato jurídico, nenhuma 
manifestação de vontade pode subsistir validamente se for incompatível com a Lei Fundamental” 
(Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 156). 
239 Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 47. 
240 Hermenêutica e Interpretação Constitucional.  São Paulo: Celso Bastos, 1997, p. 101-102.  
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Ao examinar questão referente ao limite de despesa com pessoal da Defensoria Pública do 

Distrito Federal, o TCU firmou jurisprudência no sentido de que “o limite máximo de 

despesas com pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios deve ser incluído 

em inciso específico do art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal e em alínea própria do art. 

2º do Decreto n. 3.917/2001”241. 

Por esse ângulo, pode-se concluir que não haverá qualquer descumprimento da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, caso se resolva nomear os defensores públicos aprovados no 

respectivo concurso de provas, a exemplo dos candidatos aprovados no concurso para cargo 

de Defensor Público Substituto do Estado do Rio Grande do Norte, malgrado esteja o Poder 

Executivo no limite prudencial (art. 22, parágrafo único, LRF).  

Sabe-se que a antinomia entre norma ordinária anterior e a Constituição 

superveniente se resolve em mera revogação da primeira (STF, ADI 438, Ministro Paulo 

Brossard, DJ 07-02-1992)242. Partindo dessa premissa, poder-se-ia supor que as normas 

referentes à despesa com pessoal teriam sido revogadas. Na verdade, a norma constitucional 

inserta no art. 134, § 2º, inaugura novo regramento que pressupõe norma própria a estabelecer 

limite para despesa com pessoal à Defensoria Pública.  

O diploma da responsabilidade fiscal permanece aplicável noutras situações. Porém, 

relativamente à questão da despesa com pessoal, impõe-se prévia adequação legislativa para 

produzir os mesmos efeitos aplicáveis ao Executivo, ao Judiciário, ao Ministério Público e ao 

Poder Legislativo.  

Imaginar o contrário significará a permanência de uma restrição infraconstitucional 

que não se coaduna com a efetividade243 da Constituição Federal que, com régua e compasso, 

consigna autonomia financeira à Defensoria, circunstância que supõe a reordenação da LRF 

ao novo regime constitucional da Defensoria Pública. 
                                                 
241 Plenário, Acórdão 1674/2005, Processo 013.631/2001-5, Relator Ministro Valmir Campelo, DOU 27-07-
2005. 
242 Eis passagem do voto do Ministro Paulo Brossard proferido na ADI 2, reproduzido na ADI 438: “O vício da 
inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua 
elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente; bem o legislador 
poderia infringir Constituição futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com 
ela conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos revogatórios. 
Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias. A lei 
maior valeria menos que a lei ordinária. Reafirmação da antiga jurisprudência do STF, mais que cinqüentenária. 
Ação direta que não se conhece por impossibilidade jurídica do pedido”. 
243 De acordo com J. J. Gomes Canotilho, “este princípio, também designado por princípio da eficiência ou 
princípio da interpretação efetiva, pode ser formulado da seguinte maneira: a uma norma constitucional deve ser 
atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê” (apud Luís Roberto Barroso. Interpretação e Aplicação da 
Constituição. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 235). 
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Como dito, mencionada proibição reclama a inclusão de um percentual para gasto 

com pessoal específico à Defensoria Pública, de modo a não inviabilizar a eficácia do texto 

constitucional, à maneira dos percentuais existentes para o Poder Executivo, o Poder 

Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público244.  

Por conseguinte, mostra-se inaplicável à Defensoria Pública, a vedação prevista no 

art. 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de restringir, sem lastro 

normativo, a eficácia da norma constitucional, bem como consubstanciar ofensa ao princípio 

da legalidade. 

Destarte, epigrafada essa posição relacionada à autonomia orçamentária da 

Defensoria Pública, passa-se ao ponto concernente à relação que subsiste entre Processo e 

Defensoria. Em destaque, a atuação da Instituição no processo penal, bem como sua atuação 

como curadora especial ex vi legge, e a polêmica legitimidade para propor ação civil pública. 

 

 

4.4 Processo e Defensoria Pública 

 

Há autores como Sílvio Roberto Mello Moraes245, Fredie Didier Júnior246, Hermes 

Zeneti Júnior e Leandro Coelho de Carvalho247, que dividem a atuação da Defensoria em 

funções típicas e atípicas248.  

                                                 
244 No presente momento, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei do Senado 225 de 2011, do Senador 
José Pimentel, mediante o qual se organiza os percentuais da Lei de Responsabilidade Fiscal, cabendo à 
Defensoria o percentual de 2% da Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado para despesa com pessoal da 
Defensoria Pública. Disponível em: www.senado.gov.br . Acesso em: 12-10-2011. 
245 “Típicas seriam aquelas funções exercidas pela Defensoria Pública na defesa de direitos e interesses dos 
hipossuficientes. E atípicas seriam aqueles beneficiados com a atuação da Instituição” (Princípios Institucionais 
da Defensoria Pública: Lei Complementar 80 anotada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 24). 
246“É importante frisar que a defensoria atua mesmo em favor de quem não é hipossuficiente econômico. Isto por 
que a Defensoria Pública apresenta funções típicas e atípicas. Função típica é a que pressupõe hipossuficiência 
econômica, aqui há o necessitado econômico (v.g, defesa em ação civil ou ação civil para investigação de 
paternidade para pessoas de baixa renda). Função atípica não pressupõe hipossuficiência econômica, seu 
destinatário não é necessitado econômico, mas sim o necessitado jurídico, v.g., curador especial no processo civil 
(CPC art. 9º II) e defensor dativo no processo penal (CPP art. 265)” (Curso de Direito Processual Civil. 
Processo Coletivo. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 236). 
247 As atribuições da Defensoria Pública sob a ótica do acesso à ordem jurídica justa. Revista de Processo 156. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 216. 
248 “A divisão entre funções típica – assim considerada o auxílio ao hipossuficiente econômico – e atípicas é 
tradicional na doutrina. Esta, conquanto escassa, dá ares de unanimidade ao refutar a correlação direta entre 
necessitado e pobre. Agora a carência não se limita ao aspecto financeiro, abraça também outras necessidades 
que obstaculizem o acesso à justiça. Assim, não há mesmo sentido em referir-se apenas ao espectro de funções 
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No caso, com base na regra constitucional que impõe a atuação da Defensoria em 

favor dos necessitados (art. 134, caput), tem-se como função típica toda aquela que se 

desenvolva, considerando a premissa da hipossuficiência econômica do necessitado assistido 

pela instituição. E atípicas corresponderiam aquelas que desconsiderariam essa circunstância, 

como a atuação da defensoria na defesa do revel e do citado por edital. 

José Augusto Garcia de Souza, contrariarmente, entende que atípicas “seriam apenas 

aquelas atribuições completamente desligadas do mister postulatório, como a participação da 

Defensoria em um conselho destinado à formulação de políticas públicas (por exemplo, um 

conselho estadual de defesa da criança e do adolescente”249. Daí por que, propõe Augusto 

Garcia a classificação em atribuições tradicionais (tendencialmente individualistas) e não 

tradicionais (tedencionalmente solidaristas)250. 

Como aduz Leandro Carvalho, “a atuação para os necessitados econômicos (que não 

se limita ao âmbito judicial), portanto, é atividade típica da Defensoria, e corresponde, sim, à 

maior parte das atividades desenvolvidas pela instituição”251.  

Ao passo que, na função atípica, a circunstância econômica mostra-se irrelevante. É 

o caso da atuação institucional no processo penal, de maneira a assegurar o direito de defesa; 

o acompanhamento das execuções penais, a fim de  observar o correto e humano 

cumprimento da pena; e ainda, no exercício da defesa no processo civil na condição de 

curador especial252. 

Por essas razões, a relação entre processo e defensoria merece ser examinada. Por ser 

essencial à justiça, repousa sobre a instituição a obrigação de exercer a defesa processual 

obrigatória, tanto na jurisdição criminal, quanto na jurisdição cível.  

No processo penal, compete à defensoria exercer a defesa do acusado, quando o 

                                                                                                                                                         
da Defensoria como se fossem uma só (defesa do hipossuficiente econômico) ou todas de idêntica importância” 
(CARVALHO, Leandro Coelho de. As atribuições da Defensoria Pública sob a ótica do acesso à ordem jurídica 
justa. Revista de Processo 156. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 216). 
249 Ob. cit., p. 38. 
250 Idem, ibidem. 
251 As atribuições da Defensoria Pública sob a ótica do acesso à ordem jurídica justa. Revista de Processo 156. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 217. 
252 Para Leandro Coelho de Carvalho, há uma tendência de ampliação das funções atípicas da Defensoria 
Pública: “Entretanto, há uma nítida tendência legislativa de ampliar as suas funções atípicas, para abranger 
outros tipos específicos de necessitados. No início de 2007, por exemplo, foi pulicada a Lei 11.449/2007, que 
determina o envio à instituição dos autos de prisão em flagrante caso o autuado não informe o nome de seu 
advogado, como garantia do contraditório. A Lei de Violência Doméstica (‘Maria da Penha’ – Lei 11.340/2006) 
também trouxe algumas inovações” (As atribuições da Defensoria Pública sob a ótica do acesso à ordem jurídica 
justa. Revista de Processo 156. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 217). 
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mesmo não indicar advogado. Ou, não obstante a indicação, o patrono particular deixa de 

apresentar a respectiva defesa, causando embaraço e retardo processual, mormente prejuízo à 

defesa do acusado. 

No caso do processo civil, duas são as questões pertinentes a serem analisadas, a 

polêmica legitimidade processual concernente à ação civil pública e a curadoria ex legge dos 

ausentes. E, no campo do processo constitucional, faz-me mister destacar a legitimidade do 

Defensor Público Geral da Federal para propor edição, revisão ou cancelamento de súmula 

vinculante, de que trata o art.103-A, da Constituição Federal de 1988. 

Por força da ordem jurídica, há deveres processuais incubidos à Defensoria, sem os 

quais o processo judicial não pode seguir. Ao contrário do processo civil, o direito de defesa 

no campo criminal representa muito mais que “paridade de armas” ou equivalência de 

condições processuais, pressupõe uma garantia necessária à efetiva defesa de quem responde 

um processo ou está sendo investigado. No processo civil, a ausência de defesa configura uma 

perda de oportunidade, no processo penal corresponde a uma causa de nulidade253. 

De certo, vislumbra-se essa garantia na regra contida no no art. 5º, inciso LXIII, da 

Constituição de 1988, quando prescreve ao preso a garantia de assistência de advogado. Trata-

se de uma garantia constitucional-processual, que deve ser patrocinada pelo Estado, in casu, 

pela Defensoria, quando o custodiado não possua condições de contratar um causídico 

particular.  

Com exclusividade, compete ao Poder Judiciário condenar os acusados, com base em 

argumentos articulados fundados nas provas evidenciadas. É marca do judiciário sua 

imparcialidade, pois, do contrário, qualquer pré-inclinação poderá mitigar a 

constitucionalidade da sentença.  

O acusador se revela, particularmente no Brasil, a partir da natureza da demanda. Em 

resumo, nas ações penais de iniciativa pública, em regra, compete ao Ministério Público sua 

propositura, ex vi do artigo 129, inciso I, da Constituição de 1988. Nas ações penais de 

iniciativa privada, por outro lado, concorre ao ofendido o poder de ajuizar a ação penal, nos 

precisos termos do artigo 30, do Código de Processo Penal.  

Em todo caso, ambos deduzem uma pretensão punitiva (strafanspruch), razão por 

                                                 
253 Nesse sentido, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “No processo penal, a falta de 
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará na  se houver prova do prejuízo para o 
réu”. 
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que devem ser tratados como partes processuais, com a parcialidade inerente à posição 

ocupada na relação processual. Por sua vez, a defesa deverá ser realizada pela Defensoria 

Pública, na hipótese do réu não constituir patrono particular, ou por advogado investido na 

função por meio de procuração. E ainda, nos termos do artigo 263, do Código de Processo 

Penal, na hipótese do acusado não possuir defensor, malgrado responda processo criminal, 

compete ao juiz nomear o defensor dativo254. 

Espera-se, na relação processual penal255, uma equivalência entre acusação e defesa, 

equilíbrio esse revelado no princípio da paridade de armas256, dado que tanto acusação, quanto 

defesa, estão no mesmo patamar perante a jurisdição.  

Em nenhuma circunstância, pode o acusado ser processado sem correspondente 

defesa, devendo ser, sobretudo técnica, de maneira a evitar o abuso do poder punitivo do 

Estado. A defesa técnica, consoante pontua Aury Lopes Júnior, traduz uma exigência 

processual de equilíbrio, partindo-se da premissa de que o acusado, em regra, ocupa uma 

posição hipossuficiente em relação à pretensão punitiva do Estado257. 

E a Defensoria, como ocorre na Defensoria da Colômbia, deve oficiar em defesa do 

cidadão desde o momento da investigação, não só ao necessitado, mas em defesa de qualquer 

pessoa258.  

                                                 
254 Assim dispõe o preceito processual penal: “Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor 
pelo juiz ressalvado o direito seu de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, 
caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do 
defensor dativo, arbitrados pelo juiz”. Na mesma direção, o disposto no art. 514, parágrafo único, do CPP, 
mediante o qual “se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-
lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar”. 
255 Nos posicionamos pela teoria da relação jurídica sustentada por Oskar Bülow, onde estão presentes as três 
partes do processo: juiz, acusador e acusado (Cf. LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua 
Conformidade Constitucional. Rio de Janeiro: Lume juris, 2010, p. 39). 
256 “De nada valeria as partes acusadora e acusada encontrarem-se no mesmo plano, equidistantes do Juiz, órgão 
superpartes, se o Estado não lhes proporcionasse equilíbrio de forças, dando-lhes os mesmos instrumentos para a 
pugna judiciária. Sendo ampla a defesa dogma constitucional, por óbvio haveria desrespeito à Lei Maior se, por 
acaso, uma das partes, no Processo Penal, tivesse mais direitos que a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da 
Costa. Processo Penal  1. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 43). 
257 Ob. cit., p. 200. 
258 No caso da Colômbia, no âmbito criminal a defensoria pública poderá oficiar desde os momentos da 
investigação, o que representa significativo avanço do campo da defesa (“Artículo 21. La Defensoría Pública se 
prestará en favor de las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran en imposibilidad económica o 
social de proveer por sí mismas a la defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o 
extrajudicial y con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier 
autoridad pública. En el cumplimiento de esta función, el Director Nacional de la Defensoría Pública se ceñirá a 
los criterios que establezca el Defensor del Pueblo, mediante reglamento. En materia penal el servicio de 
Defensoría Pública se prestará a solicitud del imputado, sindicado o condenado, del Ministerio Público, del 
funcionario judicial o por iniciativa del Defensor del Pueblo cuando lo estime necesario y la intervención se hará 
desde la investigación previa. Igualmente se podrá proveer en materia laboral, civil y contencioso-administrativa, 
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el inciso 1º de este artículo”). 



111 
 

A propósito, comenta Walter Nunes que: “A assistência jurídica por parte do Estado 

ao acusado é garantia prevista não apenas para quem não possui recursos suficientes para 

patrocinar a sua defesa, mas a toda e qualquer pessoa, como está dito no inciso LXIII do art. 

5º da Constituição”259. 

Ademais, considerando que a própria sociedade espera uma resposta positiva e 

verdadeira sobre o respectivo caso criminal, o direito à defesa técnica efetiva passa a ser uma 

cobrança da própria coletividade, que pugna por “justiça” na apuração de um crime.  

De acordo com Aury Lopes Júnior, “a defesa técnica é uma exigência da sociedade, 

porque o imputado pode, a seu critério, defender-se pouco ou mesmo não se defender, mas 

isso não exclui o interesse da coletividade de uma verificação negativa no caso do delito não 

constituir uma fonte de responsabilidade penal”260. Por mais complexa que seja a construção 

da verdade, o sistema jurídico não pode dispensar regras, com a defesa técnica, no afã de 

obter a possível justiça no caso concreto. 

Na verdade, a atuação da Defensoria Pública no processo penal é reflexo da 

irrenunciabilidade do direito de defesa técnica261. A Convenção Americana dos Direitos 

Humanos, quando trata das garantias judiciais no art. 8 (2), do Pacto de São José da Costa 

Rica, prevê exatamente o seguinte: “o direito irrenunciável de ser assistido por um defensor 

proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado 

não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei”.  

De observar, com certa evidência, que o poder público deve prestar ao acusado 

assistência patrocidada por um defensor, contra qual prestação não cabe qualquer renúncia. É 

uma garantia processual, um direito humano indispensável à preservação da dignidade da 

pessoa humana.  

                                                 
259 SILVA JUNIOR, Walter Nunes da. Reforma Tópica do Processo Penal: inovações aos procedimentos 
ordinário e sumário, com o novo regime das provas e principais modificações do júri. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 116. 
260 Ob. cit., p. 200. 
261 Acerca da indisponibilidade da defesa técnica, escreve com acerto Aury Lopes Júnior: “Por esses motivos 
apontados por FOSCHINI, a defesa técnica é considerada indisponsível, pois, além de ser uma garantia do 
sujeito passivo, existe uma interesse coletivo na correta apuração do fato. Trata-se, ainda, de verdadeira condição 
de paridade de armas, imprescindível para a concreta atuação do contraditório. Inclusive, fortalece a própria 
imparcialidade do juiz, pois, quanto mais atuante e eficiente forem ambas as partes, mais alheio ficará o julgador 
(terzietá=alheamento). No mesmo sentido, MORENO CATENA leciona que a defesa técnica atua também como 
um mecanismo de autoproteção do sistema processual penal, estabelecido para que sejam cumpridas as regras do 
jogo da dialética processual e ada igualdade das partes. É, na realidade, uma satisfação alheia à vontade do 
sujeito passivo, pois resulta imperativo de ordem pública, contido no princípio do due process of law” (ob. cit., p. 
200-201). 
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Aury Lopes Júnior, por oportuno, escreve que “o Estado deve organizar-se de modo a 

instituir um sistema de ‘Serviço Público de Defesa’, tão bem estruturado como o Ministério 

Público, com a função de promover a defesa de pessoas pobres e sem condições de constituir 

um defensor”.  De maneira que, considerando que o Estado, por meio do Ministério Público, 

detêm um estruturado serviço de acusação, “tem esse dever de criar um serviço público de 

defesa, porque a tutela da inocência do imputado não é só um interesse individual, mas 

social”262. 

Com a introdução do art. 3-A na Lei Nacional da Defensoria, pela Lei Complementar 

132 de 2009, compete à Defensoria Pública, como objetivo institucional, promover a defesa e 

o contraditório. Nos precisos termos do inciso IV, do referido art. 3-A, considera-se objetivo 

da Defensoria “a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”. 

Portanto, a Defensoria Pública é a responsável por assegurar o cumprimento da regra 

constitucional e internacional que prescreve a todo e qualquer acusado o direito a uma 

competente defesa efetiva e técnica263. 

Diante desse cenário, no qual sobresai as regras internacionais e nacionais expressas 

concernentes ao direito irrenunciável à efetiva defesa penal, pode-se vislumbrar que das 

funções institucionais da defensoria, essa, sem sombra de dúvida, mostra-se precípua. Isso 

implica dizer que das funções típicas, deve-se dar prioridade à atuação da defensoria no 

campo processual penal.  

Por conseguinte, considerando os problemas estruturais revelados na deficiência 

humana e material da instituição defensoria, revela-se oportuno empregar mais esforços na 

concretização do direito de defesa no ambiente criminal. Caso contrário, não conseguirá 

desincumbir sua vocação atinente à tutela jurídica dos direitos humanos, uma vez que nessa 

seara a presença do Estado, por meio da Defensoria, consiste no principal referncial dessa 

proteção.  

No que concernte ao processso civil, compete à defensoria oficiar como curadora 

especial dos ausentes por força de lei. Prevê o art. 4º, inciso XVI, da Lei 80 de 1994 que 

compete à Instituição “exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei”. Assim, nos 

                                                 
262 Ob. cit., p. 201. 
263 “Nesse sentido, a Constituição garante, no art. 5º, LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Para efetivar tal garantia, o sistema brasileiro possui 
uma elogiável instituição: a Defensoria Pública, prevista no art. 134 da CB, como instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados” 
(ob. cit., p. 201). 
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casos em que, não obstante a citação por edital, ninguém aparece para contestar, impõe-se à 

Defensoria Pública oficiar como parte contrária à pretensão do autor, malgrado o demandado 

ou demandada ausentes detenham condições econômicas de contratar um advogado particular. 

Todavia, essa é uma questão que merece reflexão. Isso porque a Defensoria, 

hodiernamente incumbida de prestar assistência e a defesa jurídica dos necessitados, não 

possui estrutura condigna a suportar uma demanda processual cível exponencial. Por essa 

razão, por vezes, deixa de prestar a assistência aos necessitados, por carência de defensores e 

servidores. 

De modo que, sua atuação em toda e qualquer demanda processual cível como 

curadora ex legge, força a instituição a designar quadro considerável de membros, sem que 

isso corresponda, na perspectiva constitucional, a sua missão republicana.  

É preciso, portanto, rever a necessidade da participação da defensoria nos processos 

judiciais cíveis nos quais inexista demanda contra necessitados, minorias ou grupos 

vulneráveis, bem como versem sobre direitos patrimoniais disponíveis. 

No caso da ação civil pública, consigna o art. 4º, inciso VII, da Lei Orgânica da 

Defensoria Pública, que compete à instituição: “promover ação civil pública e todas as 

espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas 

hipossuficientes”. Essa previsão, a bem da verdade, decorre da assistência jurídica integral 

contida no art. 5º, inciso LXXIV, da Lei Maior.  

Porém, bem antes da consagração dessa legitimidade ativa da Defensoria na Lei 

Orgânica Nacional da Defensoria Pública, dois marcos importantes para o reconhecimento da 

defensoria no rol de legitimados da ação civil pública devem ser mencionados. 

No Resp 555-111-RJ, examinava-se recurso contra decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, que declinou pela legitimidade do órgão para ajuizar ação civil 

pública, por entender que o Núcleo de Defesa do Consumidor ostentava essa legitimidade, a 

partir do art. 82, inciso III, do Código de Defensa do Consumidor (CDC). O Superior Tribunal 

de Justiça, corroborou os argumentos do TJRJ, decidindo que “a defensoria pública tem 

legitimidade para propor ação civil pública na defesa do interesse de consumidores”264.  

No particular, o que conduziu o STJ a essa decisão foi o conceito de consumidores 

                                                 
264 STJ, Resp 555.111-RJ, Rel. Min. Castro Filho, j. 5.9.2006. 
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para o CDC. Para o Ministro Castro Filho, os consumidores seriam, de toda sorte, vulneráveis 

perante o fornecedor. Daí por que, inexistiria restrição à atuação da defensoria por meio da 

ação civil pública, na medida em que, por força do parágrafo único do art. 2º, da Lei 8.078 de 

1990, equiparava-se a consumidor toda a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis. 

Em 2007, edita-se a Lei Federal 11.448, que passou a incluir no art. 5º, da Lei 7.347 

de 1985 (LACP), que cuida do rol de legitimados para propor ação civil pública, a Defensoria 

Pública.  

De acorco com Cyntia Leite e Kátia Barroso, “a alteração do art. 5º da Lei 7.347/85 

dá-se tanto em benefício dos hiposuficientes como da própria ordem jurídica, portanto. Em 

verdade, a via coletiva parece mais adequada que a individual, justamente por ser mais célere 

e conter menor risco de decisões contraditórias, além de demandar menores custos, sendo que 

a decisão aí proferida é capaz de atingir um grande número de beneficiados”265. 

Há, contudo, divergências na doutrina sobre a extensão dessa legitimidade. A respeito 

do tema, poupando-nos de empreender esta pesquisa, registra Marina Mezzavi Verri: 

 

Autores como Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Wambier e José Miguel 
Garcia Medina, sustentam que o ajuizamento de ação civil pública pela Defensoria 
Publica, assim, deverá amoldar-se ao disposto aos preceitos constitucionais citados. 
Interpretação extensiva do art. 5º, II, da Lei 7.347/1985, além de contrariar os arts. 
5º, LXXIV, e 134 da CF/1988 (LGL 1988/83), poderia ensejar o desvirtuamento da 
Defensoria Pública, permitindo que esta se desviasse de sua missão constitucional, 
movendo ações para a tutela de direitos supra-individuais que não digam respeito 
aos necessitados266. 

 

Embora subsistam essas resistências, bem como a que se deduz da ADI 3943 

proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP)267, 

contra a legitimidade ad causam da defensoria pública propor ação civil pública, os avanços 

processuais da defensoria são evidentes e necessários. É preciso ponderar que a defensoria 

atua em favor de uma parcela significativa da sociedade. Por isso mesmo, depende de 

instrumentos consentâneos aos desafios institucionais. 

Para a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, não 

                                                 
265 A legitimidade da Defensoria Pública para a ação civil pública: considerações sobre a Lei 11.448/2007. 
Revista de Processo 162. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 147. 
266 Legitimidade da Defensoria Pública na Lei da Ação Civil Pública: Há limites? Revista de Processo 153. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 174. 
267 Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: 10-10-2011. 
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subsiste monopólio institucional. O movimento de acesso à justiça preconiza, mais e mais, 

tornar o processo coletivo mais comum no cotidiano jurisdicional, dados os desafios da 

contemporaneidade, numa sociedade de massa e interconectada. Na defesa de famílias 

vulneráveis, que estão sendo removidas de bairros pobres, portanto, necessitados, a defensoria 

pública age em favor de hipossuficientes, pari passu concorre com a proteção ao meio 

ambiente.  

Nessa direção, escreve Tiago Fensterseifer que:  

 

a Defensoria Pública possui legitimidade concorrente, disjuntiva e autônoma para 
propor a ação civil pública ambiental (na defesa de interesses individuais 
homogêneos, coletivos em sentido estrito e difusos), tendo em vista que é população 
necessitada quem, na maioria das vezes, sofrerá os efeitos da degração ecológica, á 
que tais pessoas não dispõem nem de recursos econômicos nem de informação para 
evitá-los ou mesmo minimizá-los268. 

 

De mais a mais, percebe-se que a relação entre defensoria e processo, funda-se, 

sobretudo, na proteção de interesses sociais e garantias fundamentais dos necessitados. Ou 

seja, na promoção dos direitos humanos, uma vez que os mesmos são pensados na perspectiva 

da promoção social dos que transitam pela pobreza e marginalidade, vale dizer, aos oprimidos 

que ostetam as mesmas prerrogativas humanas. Assim sendo, mostra-se oportuno agora 

examinar a pertinência da Defensoria, notadamente, sua essencialidade à promoção dos 

direitos humanos269. 

No campo do processo constitucional, mostra-se pertinente registrar a presença do 

Defensor Pública Geral Federal no rol de legitimidados para propor súmula vinculante perante 

o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 3º, inciso VI, da Lei 11.417 de 2006, que 

regulamentou o disposto no artigo 103-A, da Carta Política270. 

                                                 
268 A Legitimidade da Defensoria Pública para a Ação Civil Pública ambiental e a condição de pessoa necessitaa 
em termos (socio)ambientais. Uma questão de acesso à justiça (socio)ambiental. Revista de Processo 193. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 60. 
269 No mesmo sentir Marina Mezzavilla Verri: “Diante dos dois casos, deve sim a Defensoria Pública agir não só 
tendo em vista as suas atribuições em prol dos necessitados, mas respeitando um princípio maior, o da dignidade 
da pessoa humana, servindo como um legitimado atuante das causas sociais, tendo em vista suas atribuições 
institucionais que são várias, inclusive a tutela ao meio ambiente que tem como titulares pessoas indeterminadas 
ou indetermináveis, não só pessoas com escassez de recursos” (ob. cit., p.176). 
270 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de 
sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”. 
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Com a Emenda Constitucional 45 de 2004, criou-se a súmula vinculante, no afã de 

tornar obrigatória, no âmbito judicial e administrativo, as decisões consolidadas do Supremo 

Tribunal Federal, de maneira a impedir o excesso de demandas versando sobre o mesmo tema 

nas instâncias juridicionais.  

Nos precisos termos do § 1º do artigo 103-A: “A súmula terá por objetivo a validade, 

a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual 

entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave 

insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica”. 

Como dito, com a edição da Lei 11.417 de 2006, integra a relação de legitimados, 

paralelamente ao Presidente da República e ao Procurador Geral da República, o Defensor 

Público Geral da União271 (DPGU). Isso, com efeito, evidencia mais uma vez a pertinência da 

defensoria pública no espaço constitucional. Agora, com o protagonismo de igualmente 

oficiar perante a jurisdição constituiconal. 

De destacar, no ponto, duas propostas de súmulas aforadas pelo DPGU. Trata-se da 

Proposta de Súmula Vinculante 4 de 2008 (PSV 4/2008). Versam sobre a concretização do 

direito fundamental à saúde, assim redigidas:  

 

1) a responsabilidade solidária dos Entes Federativos no que concerne ao 
fornecimento de medicamento e tratamento médico ao carente, comprovada a 
necessidade do fármaco ou da intervenção médica, restando afastada, por outro lado, 
a alegação de ilegitimidade passiva corriqueira por parte das Pessoas Jurídicas de 
Direito Público;  

2) a possibilidade de bloqueio de valores públicos para o fornecimento de 
medicamento e tratamento médico ao carente, comprovada a necessidade do 
fármaco ou da intervenção médica, restando afastada, por outro lado, a alegação de 
que tal bloqueio fere o artigo 100, caput e § 2º da Constituição de 1988272. 

 

À guisa de conclusão, pode-se considerar que são muitas as circunstâncias em que a 

defensoria repercute decisivamente no processo. No processo penal, sua responsabilidade em 

                                                 
271 “Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante: I 
- o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III – a Mesa da Câmara dos Deputados; IV – o 
Procurador-Geral da República; V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VI - o Defensor 
Público-Geral da União; VII – partido político com representação no Congresso Nacional; VIII – confederação 
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; IX – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal; X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; XI - os Tribunais Superiores, 
os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os 
Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares”. 
272 Disponível em: www.stf.jus.br: Acesso: 20-12-2011. 
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assegurar o direito de defesa, de maneira indistinta. No processo cível, malgrado os 

questionamentos, oficia como curadora ex legge dos ausentes, cabendo-lhe apresentar a 

respectiva defesa processual.  

No processo constitucional, mostra-se inovadora e pertinente, a legitimidade da 

instituição, por meio do Defensor Público Geral da União, propor a edição, revisão e 

cancelamento de súmulas vinculantes perante o STF. Encerrado o presente ponto, inicia-se a 

relação da defensoria pública com a proteção aos direitos humanos. 

 



118 
 

 

CAPÍTULO V – DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

  

 

“O que se conta, nestas páginas, é a parte mais bela e importante de 
toda a História: a revelação de que todos os seres humanos, apesar 
das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem 
entre si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo capazes 
de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. É o reconhecimento 
universal de que, em razão dessa radical igualdade, ninguém – 
nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou 
nação – pode afirmar-se superior aos demais”  

 

(Fábio Konder Comparato) 

 

 

Inicia-se aqui um dos pontos mais controvertidos da presente dissertação. É que a 

temática em torno da defensoria pública possui, do ponto de vista da sistematização da ciência 

jurídica, uma denotação jusconstitucional. Seu estudo, prima facie, ocorre sob as premissas 

do direito constitucional. Sucede que o tema direitos humanos, normalmente, reclama uma 

meditação ao redor do direito internacional público. Daí por que, espera-se uma certa 

complexidade na sua abordagem. 

O capítulo iniciará pela conceituação dos direitos humanos e caracterização dos 

sistemas global e regional de proteção. Com a conceituação dos direitos humanos na 

perspectiva da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, considerando sua 

resconstrução na visão proposta por Hannah Arendt.  

Em seguida, um esboço da arquitetura internacional de proteção aos direitos 

humanos consubstanciados na Declaração Universal de 1948, no Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos de 1966 e no Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e 

Culturais de 1966. Após, um esboço sobre os pilares do sistema regional de proteção a 

começar pela Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem de 1948, seguida da 

Convenção Americana sobre dos Direitos Humanos de 1969 (Pacto de São José da Costa 

Rica). 
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Por oportuno, de maneira a evitar dúvidas, serão distinguidas as normas 

internacionais de proteção aos direitos humanos de normas constitucionais de proteção aos 

direitos humanos. Além disso, considerações sobre o bloco de constitucionalidade e a 

mutação constitucional. Temas importantes para retratar a nova dinâmica dos tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos no cenário nacional. 

Depois disso, traça-se as relações entre os dois universos dogmáticos para expor a 

tese da legitimidade precípua da Defensoria Pública à tutela jurídica dos direitos humanos. 

Isso porque, pensada pelo constituinte originário, no desiderato de assegurar assistência e 

acesso à justiça aos necessitados, tornou-se um órgão público vocacionado à promoção dos 

direitos humanos.  

Outrossim, com a promulgação da Lei Complementar 132 de 2009, restou 

desenhada, com mais precisão, os deveres institucionais que tocam à defesa e proteção dos 

direitos humanos. Entre os quais, destaque especial para a atuação da defensoria no sistema 

prisional e a possibilidade de recorrer aos organismos internacionais de proteção aos direitos 

humanos.  

É sobretudo no sistema prisional que a ação da Defensoria se revela necessária e 

digna da sua natureza constitucional, mormente no Estado comprometido com a promoção da 

cidadania e o respeito aos direitos humanos. Este derradeiro capítulo propõe, em síntese, 

dissertar sobre o ponto central do presente estudo: a Defensoria Pública e sua legitimidade à 

tutela jurídica dos direitos humanos. 

 

 

5.1 Direitos humanos: conceito e sistemas de proteção 

 

 

É verdade que a concepção dos direitos humanos mostrou-se imprecisa por muito 

tempo no âmago da ciência jurídica. Para os jusnaturalistas, seriam os direitos inerentes à 

condição humana, como a vida, a liberdade, a segurança, entre outros, malgrado qualquer 

positivação ou reconhecimento escrito. Eram, portanto, direitos decorrentes da natureza 



120 
 

humana273. 

Contrario sensu, para os juspositivistas, os direitos humanos não passariam de 

filosofia, sem reconhecimento normativo, pois só quando normatizados, isto é, positivados 

pelos Estados, seriam considerados direitos stricto sensu, ou seja, direitos fundamentais com 

eficácia normativa própria e com a participação direta dos Estados na sua concretização274. 

Em que pese o desencontro das correntes, mostra-se oportuno pensar os direitos 

humanos no contexto do pós-segunda guerra mundial. Os direitos humanos, historicamente, 

reconhecidos e introduzidos pelos Estados, pautados na respectiva dimensão soberana de cada 

integrante da comunidade internacional, padecem de uma crise de legitimidade, na medida em 

que muitas das barbáries perpetradas pelos Estados durante a primeira e segunda grandes 

guerras encontravam apoio em suas respectivas constituições e disposições normativas 

internas. 

Daí por que, revela-se conveniente pensar os direitos humanos no contexto do pós-

guerra, quando o ser humano passou à condição de sujeito de direito internacional. Com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, uma nova concepção se revela, onde a 

pessoa dotada de razão e consciência deve conviver e respeitar “umas as outras com espírito 

de fraternidade”275.  

Se antes prevalecia os direitos fundamentais reconhecidos pelos Estados, imunes a 

qualquer normativa internacional contrária, no contexto do pós-guerra, pauta-se a 

“internalização da proteção aos direitos humanos” declarados pelas normas internacionais, 

pari passu a “internacionalização dos direitos fundamentais”276.  

Segundo Yara Gurgel, o ordenamento constitucional, marcado pelo prisma do 

                                                 
273 Consoante observa Plínio Melgaré: “Quanto aos direitos humanos propriamente ditos, como em qualquer 
tendência jusnaturalista, referiam-se àqueles atinentes ao pré-político estado de natureza, isto é, são anteriores ao 
Estado e ao direito positivo. Fruto da razão, e não expressão de uma vontade, como ocorre com o direito 
positivado, possuem um cariz abstrato sendo compreendidos e vinculados, notadamente aos direitos individuais” 
(Direitos Humanos: uma perspectiva contemporânea – para além dos reducionismos tradicionais.  Revista de 
Informação Legislativa. 154. Brasília: Senado, 2002, p. 76). 
274 A respeito, pronuncia Paulo Gustavo Gonet Branco que “desde que os direitos humanos deixaram de ser 
apenas teorias filosóficas, e passaram a ser positivados por legisladores, ficou superada a fase em que coincidiam 
com meras reivindicações políticas ou éticas. Os direitos ganharam em concretude, ao se enriquecerem com a 
prerrogativa da exigibilidade jurídica, mas perderam em abrangência. Puderam ser protegidos pela ordem 
jurídica, mas somente dentro do Estado que os proclamou” (ob. cit., p. 287-288). 
275 “Artigo I Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência 
e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade” (DUDH). 
276 Há autores como Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis, que reconhecem o desenvolvimento do direito 
internacional público no século XX, logo após a segunda guerra mundial, quando admitem a crescente 
“internacionalização dos direitos fundamentais” (ob. cit., p. 35). 
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positivismo, “cede espaço para o campo dos valores, sobretudo pela necessidade de oferecer 

proteção ao ser humano. Daí a razão para a supervalorização dos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade e não discriminação, como suporte axiológico condutor da 

ordem jurídica internacional”277. 

Isso significa dizer que a proteção dos direitos humanos, tornou-se tanto endógeno 

quanto exógena. No processo exógeno os direitos humanos internacionais reverberam nas 

ordens jurídicas internas dos estados. Por exemplo, vê-se a proteção à dignidade da pessoa 

humana contida na Constituição da Itália de 1947 (art. 3º), na Constituição da Alemanha de 

1949 (art. 1.1), na Constituição de Portugal de 1976 (art. 1º), na Constituição do Brasil de 

1988 (art. 1º, III), inspiradas, consoante nota de Edilson Pereira Nobre Júnior278, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

De acordo com Noberto Bobbio, pode-se emprestar validade aos direitos humanos 

considerando que os mesmos foram aceitos, em determinada época histórica, pelo consenso 

geral dos países reunidos em Assembléia Geral, por meio da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948.  

De maneira que, segundo o mencionado jurista italiano, “o problema fundamental em 

relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los”279. 

Isso porque, relativamente ao fundamento dos direitos humanos, sua validade decorre da 

Declaração Universal280. 

Na visão de Hannah Arendt, com o encerrar da segunda grande guerra, os povos e as 

nações reconheceram a necessidade de “reconstruir os direitos humanos”281 com uma nova 

                                                 
277 Ob. cit., p. 73-74. 
278 O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. Revista de Informação Legislativa 145. 
Brasília: Senado, 2000, p. 186. 
279 BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 23. 
280 “(...) Mas, quando digo que o problema mais urgente que temos de enfrentar não é o problema do 
fundamento, mas das garantias, quero dizer que consideramos o problema do fundamento não como inexistente, 
mas como – em certo sentido – resolvido, ou seja, como um problema com cuja solução já não devemos mais 
nos preocupar. Com efeito, pode-se dizer que o problema do fundamento dos direitos humanos teve sua solução 
solução atual na Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas em 10 de dezembro de 1948” (BOBBIO, idem, p. 26). 
281 Cf. LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos. Um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 155. Nesse sentido, com precisão anota Flávia Piovesan: 
“No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a lógica 
da destruição, em que cruelmente se abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos 
direitos humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. A barbárie do totalitarismo 
significou assim a ruptura do paradigma dos direitos humanos, através da negação do valor pessoa humana como 
valor fonte do direito. Diante desta ruptura, emerge a necessidade de reconstrução dos direitos humanos, como 
referencial e paradigma ético que aproxime o direito da moral. Neste cenário, o maior direito passa a ser, 
adotando a terminologia de Hannah Arendt, o direito a ter direitos, ou seja, o direito a ser sujeito de direitos” 
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Carta: A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.  Desde então, o ser humano 

passou a ser o cerne do magnetismo jurídico, cabendo ao princípio da dignidade da pessoa 

humana reger toda e qualquer orquestração de proteção aos direitos humanos282.  

Segundo Antônio Augusto Cançado Trindade, “a Declaração Universal de 1948 abriu 

efetivamente à adoção de sucessivos tratados e instrumentos internacionais de proteção dos 

direitos humanos, a operar hoje em base regular e permanente, nos planos global e 

regional”283.  

No mesmo sentir Paulo Gustavo Gonet Branco: “com a Declaração Universal de 

1948, ganha impulso a tendência de universalização da proteção dos direitos dos homens. À 

declaração das Nações Unidas seguiram-se várias convenções internacionais, de escopo 

mundial ou regional, acentuando a vocação dos direitos fundamentais de expandir 

fronteiras”284. 

Para José Augusto Lindgren Alves, não representa o denominador comum dos 

diversos sistemas e culturas, mas “o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as 

nações”285.  

Assim, pode-se apontar a Declaração Universal dos Direitos de 1948 como um 

marco jurídico, político, social, cultural e filosófico do século XX, caracterizada sobretudo 

pelo reconhecimento do paradigma da proteção à dignidade do ser humano como vetor do 

desenvolvimento. 

Essa Declaração, especialmente para Flávia Piovesan, pode ser reconhecida como 

uma verdadeira gramática da inclusão, cujo escopo principal consiste na proteção dos mais 

                                                                                                                                                         
(Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 140). 
282 Para Horacio Spector, “El movimiento por los derechos humanos que surge a escala internacional luego de la 
Segunda Guerra Mundial, es una respuesta al horror del Holocausto, el autoritarismo politico y la discriminación 
racial y el étnica (Rorty 1993, 117) (Little, 1993). Así como la liberdad de culto y el principio de intolerancia 
emergirion de las guerras de religión europeias e su tragicas consecuencias, el movimiente por los derechos 
humanos es un resultado del exterminio de millones de seres humanos perpetrado entre los anos 1939 y 1945. La 
clásica filosofía de los derechos naturales que, como en seguida veremos, se desarrolló a lo largos de siglos de 
pensamiento jurídico y político, estaba ahí, a mano, como hecha medida para contrarrestar ‘el moderdo potencial 
de patologia política’, para usar una feliz expresión de Little. Tan solo fue necesario sustituir la palavra 
‘naturales’ por ‘humanos’ para despojar al concepto de sus connataciones metafísicas y facilitar sua aceptación 
por regímines políticos de diversas inspiraciones filosoficas” (La filosofia de los derechos humanos. Isonomía 
15. Buenos Aires: 2001, p. 8). 
283 O Legado da Declaração Universal e o Futuro da Proteção Internacional dos Direitos Humanos. In: O 
Cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Org. Alberto do Amaral Júnior e Cláudia 
Perrone-Moisés. São Paulo: Edusp, 1998, p. 22. 
284 Ob. cit., p. 288. 
285 A arquitetura internacional dos direitos humanos.São Paulo: FTD, 1997, p. 25. 
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necessitados286.  

A propósito, comenta Gustavo Gonet Branco que os direitos humanos reconhecidos 

na Declaração Universal, mais que proteger reivindicações comuns a todos os homens, 

pretensão essa dos direitos fundamentais, divisam, sobretudo, promover mecanismos de 

proteção aos indivíduos e grupos vulneráveis que mais sofram violações aos direitos 

humanos, como as mulheres, as crianças, os idosos e outros grupos de equivalente 

hipossuficiência287. 

Na mesma direção, Yara Maria Pereira Gurgel anota que “a Declaração mencionada 

reconhece em todo homem um ser uno, insubstituível, detentor de dignidade intrínseca. Por 

isso a necessária gramática de inclusão, o direito a ter Direitos, a proteção e a promoção dos 

direitos essenciais, sobretudo para os excluídos socialmente”288. 

Pode-se, considerando as premissas postas, conceituar direitos humanos como todos 

os que permitem a realização da pessoa humana de maneira integral e integradora, pautados 

pela máxima de proteção à sua dignidade, reconhecidos e pactuados pelos povos e nações do 

mundo, competindo aos estados e às organizações internacionais promover sua respectiva 

realização e proteção. 

Perez Luño, ao seu turno, propõe o seguinte conceito de direitos humanos: “un 

conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretam las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas”289.  Na ótica de Elida Séguin, 

corresponde à “base material e primordial da legitimidade do Estado Democrático de Direito, 

funcionando como um limitador de um poder injusto e antidemocrático”290. 

Yara Maria Pereira Gurgel refere-se aos direitos humanos como “essenciais à 

existência do homem em sociedade. É o piso mínimo de direitos que a Ordem Internacional 

destina a todos os seres vivos, que deve ser respeitado pelo Estado e oferecido a seus 

                                                 
286 Ob. cit., p. 122. 
287 Segundo Gonet Branco: “Os direitos fundamentais que, antes, buscavam proteger reivindicações comuns a 
todos os homens, passaram a igualmente, proteger seres humanos que se singularizam pela influência de certas 
situações específicas em que apanhados. Alguns indivíduos, por conta de certas peculiaridades, tornam-se 
merecedoras de atenção especial, exigida pelo princípio do respeito à dignidade humana. Daí a consagração de 
direitos especiais aos enfermos, aos deficientes, às crianças, aos idosos...O homem não mais visto em abstrato, 
mas na concretude das suas diversas maneiras de ser e de estar na sociedade” (ob. cit., p. 288). 
288 Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e Não Discriminação: sua aplicação às relações de trabalho. 
São Paulo: LTr, 2010, p. 67. 
289 Los derechos fundamentales. Madrid: Tecnos, 1998, p. 46. 
290 Minorias e Grupos Vulneráveis: uma abordagem jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 27. 
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jurisdicionados”291. 

Pablo Luis Manili vê nos direitos humanos essas mesmas pautas mínimais a que o 

Estado se obriga em relação ao indivíduo. De modo que, deve garantir “un piso mínimo de 

derechos a las personas sujetas a su jurisdicción, pero nada impide – al contrario – reconecer 

en su derecho interno más derechos o reconocerlos en mayor medida que los instrumentos 

internacionales”292. 

Plínio Melgaré, conjungando a posição do Estado e dos direitos humanos, oferece a 

seguinte conceituação: 

 

os direitos humanos referem-se a uma proteção mínima que possa conduzir o ser 
humano a viver dignamente. Constituem uma esfera essencialmente indisponível, 
existente em torno do indivíduo, que objetiva o respeito mais profundo à pessoa 
humana. Isso implica que toda e qualquer autoridade, todo e qualquer poder político 
tem a obrigatoriedade de os garantir e adimplir. Ressalte-se, demais disso, que há de 
se proteger o indivíduo de qualquer tipo de arbítrio, inclusive, mas não unicamente, 
o estatal293. 

 

Por conseguinte, para viabilizar sua observância e proteção, subsistem os sistemas 

global e regional de proteção aos direitos humanos. O global consubstanciado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos de 1966 e no Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 

1966. O regional contido na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 

1948, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 (Pacto de São José da Costa 

Rica) e no Protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria 

de direitos econômicos, sociais e culturais de 1988 (Protocolo de São Salvador). 

Proposta pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos foi aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas no dia 10 de 

dezembro de 1948. Logo, diversos países passaram a admitir sua pertinência para a 

construção da paz e da justiça social no mundo. 

Para assegurar a observância da Declaração, convencionaram-se os dois pactos 

internacionais de 1966: O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto 
                                                 
291 Ob. cit., p. 67. 
292 El Bloque de Constitucionalidad. La recepción del derecho humanos en el derecho constitucional 
argentino. Buenos Aires: La Ley, 2003, p. 47. 
293 Direitos Humanos: uma perspectiva contemporânea – para além dos reducionismos tradicionais.  Revista de 
Informação Legislativa. 154. Brasília: Senado, 2002, p. 71-72. 
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Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais294, ambos ratificados pelo Brasil, 

recebendo aval do Congresso em 1992. O primeiro por meio do Decreto 592 de 9 de julho de 

1992, o segundo por meio do Decreto 591 de 6 de julho de 1992. 

Isso porque, consoante a pena de Flávia Piovesan, percebeu-se a necessidade de 

emprestar obrigatoriedade aos direitos humanos por meio de um tratado internacional, de 

modo que “prevaleceu o entendimento de que a Declaração deveria ser ‘juridicizada’ sob a 

forma de tratado internacional, que fosse juridicamente obrigatório e vinculante no âmbito do 

Direito Internacional”295.  

Para Piovesan, os dois pactos de 1966 constituem referência necessária à 

compreensão do sistema global de proteção dos direitos humanos296. Assim, a Declaração de 

1948 e os Pactos de Direitos de 1966, dão suporte ao que Lindgrem Alves denomina 

“arquitetura internacional de normas e mecanismos de proteção aos direitos humanos”297.  

Sobre o processo juridicização da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, que resultou na celebração dos Pactos de 1966, dissertou Flávia Piovesan:  

 

Esse processo de ‘juridicização’ da Declaração, começou em 1949 e foi concluído 
apenas em 1966, com a elaboração de dois tratados internacionais distintos – o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais – que passavam a incorporar os direitos constantes 
da Declaração Universal. Ao transformar os dispositivos da Declaração em previsões 
juridicamente vinculantes e obrigatórias, esses dois Pactos Internacionais constituem 
referência necessária para o exame do regime normativo de proteção internacional 
dos direitos humanos. Com efeito, a conjugação desses instrumentos internacionais 
simbolizou a mais significativa expressão do movimento internacional dos direitos 
humanos, apresentando central importância para o sistema de proteção em sua 
globalidade298 

 

Por oportuno, convêm expor que a separação dos pactos, a bem da verdade, deu-se 

por razões políticas299, pois de um lado estavam os países que reconheciam a aplicabilidade 

                                                 
294 Frise-se que referidos pactos só entraram em vigor em 1976, quando se obteve o númeno mínimo de adesões 
(35 Estados). 
295 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max 
Limonad, 1996, p. 176. 
296 Idem, ibidem. 
297 A arquitetura internacional dos direitos humanos.São Paulo: FTD, 1997, p. 24. 
298 Idem, ibidem. 
299 Consoante observam Antônio José Maffezoli Leite e Vitore André Zilio Maximiano: “A divergência que 
ocorria entre os países ocidentais e os países do bloco socialista era sobre a auto-aplicabilidade dos direitos que 
viessem a ser reconhecidos. Os paises ocidentais, cuja orientação acabou prevalescendo, entendiam que os 
direitos civis e políticos eram auto-aplicáveis enquanto que os direitos sociais, econômicos e culturais eram 
‘programáticos’, necessitando de uma implementação progressiva. A ONU continuou reafirmando, no entanto, a 
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imediata dos direitos civis e políticos, ao passo que em relação aos direitos sociais, 

econômicos e culturais, conheciam como programáticos.  

Enquanto, do outro lado, subsistiam países que, por causa do seu respectivo regime 

político, reconheciam como auto-aplicáveis os direitos sociais, econômicos e culturais, 

eficácia essa que não abrangeria os direitos civis e políticos, para os quais seriam direitos 

programáticos. Daí porque, preferiu-se o entendimento da celebração dos dois pactos300. 

Contudo, registra Flávia Piovesan que a ONU reafirmou a unidade e indivisibilidade 

dos direitos humanos, porquanto “sem direitos sociais, econômicos e culturais, os direitos 

civis e políticos só poderiam existir no plano nominal e, por sua vez, sem direitos civis e 

políticos, os direitos sociais, econômicos e culturais também apenas existiriam no plano 

formal”301.  

Ou como bem sintetizou Norberto Bobbio, “os direitos de liberdade só podem ser 

assegurados garantindo-se a cada um o mínimo de bem-estar econômico que permite uma 

vida digna”302. 

Fábio Konder Comparato, na mesma direção, tem por mútua a dependência dos 

direitos previstos nesses pactos. Formam, a um só tempo, um conjunto uno e indissociável 

dos direitos humanos.  

É que para o autor “a liberdade individual é ilusória, sem um mínimo de igualdade 

social; e a igualdade social imposta com sacrifício dos direitos civis e políticos acaba 

engendrando, mui rapidamente, novos privilégios econômicos e sociais”303. Com isso, 

sentencia que o princípio da solidariedade “constitui o fecho de abóbada de todo o sistema de 

direitos humanos”304.  

No ponto, destaca Jesús María Casal que o crescimento econômico, esse decorrente 

sobretudo da liberdade, não pode conviver sem igualdade, sob pena de mitigar as expectativas 

internacionais de desenvolvimento dos povos. Por outro lado, essa pretensão de isonomia 

social não pode cercear as liberdades e direitos fundamentais, como expressão moderna da 

                                                                                                                                                         
indivibilidade e a unidade dos direitos humanos, pois os direitos civis e políticos só existiriam no plano nominal  
se não fossem os direitos sociais, econômicos e culturais, e vice-versa” (Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos. Disponível em: www.dhnet.org.br. Acesso em: 15-09-2004). 
300 Ob. cit., p. 179. 
301 Direitos Humanos e o Direito Constitucional. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 178-179. 
302 A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 206-207. 
303 A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 338. 
304 Idem, ibidem. 
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liberdade humana305. 

Para Comparato, a unidade essencial do sistema dos direitos humanos restou 

confirmada pela Resolução 32/120 da Assembléia Geral da ONU de 1968306. Com efeito, o 

reconhecimento da unidade e indivissibilidade dos direitos humanos, malgrado a existência 

dos dois pactos, ocorreu na I Conferência Mundial de Direitos Humanos de 1968 

(Conferência de Teerã).  

Pela Proclamação de Teerã, declarou-se “uma vez que os direitos humanos e as 

liberdades fundamentais são indivisíveis, a realização plena dos direitos civis e políticos sem 

o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais, é impossível”307.  

Essa concepção indivissível dos direitos humanos, por sua vez, retornou ao debate na 

Conferência Mundial de Direitos Humanos de 1993, que, mais uma vez, sufragou a 

pertinência da não separação e necessária concretização unisona dos direitos civis, políticos, 

sociais, econômicos e culturais, nos termos da Declaração de Viena308.  

Essa convergência dos direitos humanos, na verdade, sintetiza o direito ao 

desenvolvimento, considerado como uma amplo processo, de natureza econômica, social, 

cultural e política, nos termos da Resolução 4 de 1986 da ONU309. Ou, na visão de Amartya 

Sen, o desenvolvimento representa a “eliminação de privações de liberdade que limitam as 

                                                 
305 “Son múltiplos las relaciones existentes entre la equidad y los derechos humanos. La primeira que merece ser 
subrayada es que ambos son componentes necesarios de un concepto integral del desarrollo. El recimiento 
económico sin equidad na satisface los estándares preponderantes a escala internacional para la medición del 
desarrollo de los publos; éste, por otro lado, hoy no puede ser concebido al margen de las liberdades y derechos 
fundamentales de la persona, hasta el punto de que el desarrollo es entendido como un proceso de ampliáción de 
la liberdad humana” (CASAL, Jesús María; ROCHE, Carmen Luisa; RICHTER, Jacqueline; HANSON, Alma 
Chacón. Derechos humanos, equidad y acceso a la justicia. Caracas: Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales, 2005, p. 13). 
306 A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 280-281. 
307 O Legado da Declaração Universal e o Futuro da Proteção Internacional dos Direitos Humanos. In: O 
Cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Org. Alberto do Amaral Júnior e Cláudia 
Perrone-Moisés. São Paulo: Edusp, 1998, p. 29).  
308 A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 281. Sobre a Proclamação de 
Teerã e o reconhecimento da unidade dos direitos humanos, anota Antônio Augusto Cançado Trindade: “Mais do 
que qualquer outra passagem da Proclamação de Teerã, foi o seu parágrafo 13 o que melhor resumiu a nova 
visão da temática dos direitos humanos, ao dispor ‘uma vez que os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais são indivisíveis, a realização plena dos direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, é impossível’. Esta asserção de uma nova visão, global e integrada, de todos os 
direitos humanos – propugnada pela Declaração Universal de 1948 mas minimizada no transcorrer dos trabalhos 
preparatórios dos dois Pactos de Direitos Humanos – constituiu a nosso ver a grande contribuição da I 
Conferência Mundial de Direitos Humanos para os desenvolvimentos subsequentes da matéria. (O Legado da 
Declaração Universal e o Futuro da Proteção Internacional dos Direitos Humanos. In: O Cinquentenário da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem. Org. Alberto do Amaral Júnior e Cláudia Perrone-Moisés. São 
Paulo: Edusp, 1998, p. 29). 
309 COMPARATO, Fábio Konder. Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
282. 
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escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de 

agente”310. 

De mais a mais, empresta-se aos direitos consignados na Declaração de 1948 o 

caráter jus cogens, ou seja, uma norma imperativa de direito internacional geral. Funda-se, 

precisamente, na dignidade da pessoa humana, enquanto princípio e valor universal dos 

povos, que corresponde ao fundamento da liberdade, da justiça e da paz, de acordo com o 

preâmbulo da Carta Universal311.  

Os direitos humanos, nessa esteira, corresponderia a uma ética universal de valores a 

serem perseguidos pelos povos – vale dizer – condições mínimas de existência dos membros 

de toda a comunidade internacional. Trancendem, de conseguinte, o normativismo-dogmático, 

para o campo dos princípios ético-normativos312.  

A respeito dessa dimensão ética dos direitos humanos como valores universais, 

comenta Plínio Melgaré: 

 

O direito é também uma instância ética, a vislumbrar e assumir, de modo 
incontornável, uma perspectiva fundamentada no reconhecimento do homem pessoa, 
constituída intencionalmente por princípios pertencentes ao ethos fundamental da 
humanidade. Nessa linha, advogamos que os direitos humanos constituem-se em 
postulados éticos, forjados a partir da era moderna, componentes da existência do 
homem como pessoa, isto é, em uma reconhecida abertura dialógico-reflexiva à 
dignidade humana e ao pleno reconhecimento de que cada homem constitui um ser 
ético, indisponível às estruturas do poder e aos seus semelhantes. Sem embargo, 
prestamos livre curso ao princípio tradido por Hegel: ‘o imperativo do direito é este: 
sê pessoa e respeita os outros como pessoa’313. 

                                                 
310 “De acordo com o renomado economista de Cambridge: “Para combater os problemas que enfrentamos, 
temos de considerar a liberdade individual um comprometimento social. Essa é a abordagem básica que este 
livro procura explorar e examinar. A expansão da liberdade é vista, por essa abordagem, como o principal fim e o 
principal meio do desenvolvimento. O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que 
limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente. A 
eliminação de privações de liberdades substanciais, argumenta-se aqui, é constitutiva do desenvolvimento. (...) 
Analogamente, oportunidades sociais de educação e assistência médica, que podem requerer a ação pública, 
complementam oportunidades individuais de participação econômica e política e também favorecem nossas 
iniciativas para vencer privações.” (Desenvolvimento como  liberdade. São Paulo: Cia. das Letras, 2000, p. 9-
10). 
311 Na precisa assertiva de Fábio Konder Comparato: “É em função desse princípio fundamental da preeminência 
do ser humano no mundo, como fonte de todos os valores que se podem julgar as novas questões ético-jurídicas, 
suscitadas pelo incessante progresso técnico” (A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 231). 
312 Assim pensa Plínio Melgaré ao consignar que “de fato, reconhecemos que os direitos humanos assumem a 
posição de princípios ético-normativos. Portanto, transcendem ao normativismo-dogmático, alicerçando e 
instituindo materialmente a juridicidade. Outrossim, configuram-se como elementos legitimadores da ordem 
política e fundamentantes da normatividade jurídica” (Direitos Humanos: uma perspectiva contemporânea – para 
além dos reducionismos tradicionais.  Revista de Informação Legislativa. 154. Brasília: Senado, 2002, p. 74). 
313 Ob. cit., p. 74. 
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Tudo isso, no sentido de nunca mais permitir o “holocausto” ocorrido na segunda 

guerra mundial que marcou negativamente a história da humanidade, dada a incensatez e 

desprezo à pessoa humana. O ser humano constitui, no contexto do pós-guerra, o ponto 

convergente de toda e qualquer declaração de direitos. “Só o ser humano é uma pessoa, isto é, 

o personagem principal no processo evolutivo da vida, o protagonista da história”, sentencia 

Fábio Konder Comparato314. 

No plano regional de proteção aos direitos humanos, tem-se a Declaração Americana 

dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 e a Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica), promulgado no Brasil por meio do Decreto 678 de 1992. 

Esse, segundo Flávia Piovesan, consiste no “instrumento de maior importância no sistema 

interamericano”315.  

A respeito, escreve Yara Maria Pereira Gurgel que “aliados ao sistema global, os 

direitos humanos são protegidos, também, pelo sistema regional de proteção, traçado de 

acordo com fatores geográficos – América, Europa e África. Os países das américas e do 

caribe formam, assim, a Organização dos Estados Americanos – OEA”316. 

Proclamada durante a IX Conferência Internacional Americana de 1948, pela 

Organização dos Estados Americanos (OEA), a Declaração Americana representa o 

reconhecimento, por parte dos povos americanos, dos direitos humanos, prescrevendo que 

“todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa” e “todas as 

pessoas são iguais perante a lei e têm direitos e deveres consagrados nesta declaração, sem 

distinção de raça, língua, crença ou qualquer outra”. 

Assim como os pactos internacionais de 1966 tencionaram emprestar juridicidade à 

Declaração Universal de 1948, buscou-se, por meio da Convenção Americana de Direitos 

Humanos de 1969 (Pacto de San José da Costa Rica), dotar caráter normativo aos direitos 

proclamados na Declaração Americana de 1948, tanto que no Brasil restou incorporado pelo 

Decreto 678 de 6 de dezembro de 1992.  

O pacto prescreve diversos direitos e garantias humanas, entre as quais “toda pessoa 

tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade”, bem como dispõe 

                                                 
314 A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 312. 
315 Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 223.  
316 Ob. cit., p. 96. 
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sobre vasto catálogo de direitos civis e políticos, oportunidade em que no artigo 33 consigna 

como órgãos de proteção a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. E prevê no artigo 44 que qualquer pessoa pode 

denunciar violações aos direitos humanos por meio de petição endereçada à Comissão de 

Direitos Humanos317. O que torna a pessoa humana, incontestavelmente, sujeito de direitos no 

plano internacional e destinatários de proteção. 

Por outro lado, no tocante à previsão dos direitos sociais, econômicos e culturais318, a 

Convenção Americana é inexpressiva, dispondo tão-só que sua concretização dependerá do 

desenvolvimento do Estado-membro.  

Porém, no afã de juridicizar os direitos de segunda dimensão ou geração, como a 

proteção ao trabalho, aos sindicatos, aos riscos sociais, à educação, à saúde, entre outros, a 

OEA elaborou o Protoloco adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 

matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1998, incorporado no Brasil por meio 

do Decreto 3.321 de 30 de dezembro de 1999. Trata-se do Protocolo adicional de São 

Salvador. 

Assim sendo, constitui a arquitetura regional de proteção aos direitos humanos a 

Declaração Americana de Direitos e Deveres de 1948, a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos de 1969 e o Protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1998 (Protocolo de São Salvador). 

Em seguida, com escopo de dissipar qualquer dúvida sobre à natureza dos direitos 

humanos, considerando as diversas maneiras de tratamento mencionados pela doutrina, ora na 

perspectiva do direito constitucional, ora na perspectiva do direito internacional, passa-se às 

considerações sobre as normas de proteção, com destaque à teoria do “bloco de 

constitucionalidade”.   

 

                                                 
317 “Artigo – 44 – Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidades não governamental legalmente reconhecida 
em um ou mais Estados-membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham 
denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-parte”. 
318 “Artigo 26 - Desenvolvimento progressivo. Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, 
tanto no âmbito interno, como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de 
conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e 
sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo 
Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios 
apropriados”. 
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5.2 Normas internacionais de proteção aos direitos humanos, normas constitucionais de 

proteção aos direitos humanos (direitos fundamentais) e o bloco de constitucionalidade 

 

 

Inicialmente, convêm afirmar que os direitos humanos não servem, tão-somente, 

como princípios informadores da produção do legislador positivo319. Do contrário, possuem 

eficácia jurídica a depender do modelo dogmático seguido. Pensamos não mais prosperar a 

corrente do conhecimento que empresta aos direitos humanos exclusiva carga filosófica ou 

sociológica.    

Impende consignar que, sob o ângulo dogmático, os direitos humanos previstos nos 

tratados e convenções internacionais não se confundem com os direitos fundamentais contidos 

na Constituição. Isso significa dizer que o uso indiscriminado das expressões direitos 

humanos, direitos do homem e direitos fundamentais, não guarda precisão epistemológica320. 

Ingo Wolfgang Sarlet, relativamente à diferenciação entre direitos humanos e direitos 

fundamentais, concorda que: 

 

direitos fundamentais se aplica aqueles direitos reconhecidos e positivados na esfera 
do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão 
direitos humanos guardaria relação com os documentos de direito internacional, por 
referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que 
portanto aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal forma 
que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional) 321. 

 

É verdade que, do ponto de vista ontológico, com uma ou outra desemelhança, 

                                                 
319 Há autores, a exemplo de Roberto Aguiar, que sequer dotam os direitos humanos de eficácia jurídica. De 
acordo com o autor: “O que é importante destacar dentro da questão é que os chamados direitos humanos não se 
constituem como direito em sentido estrito, em virtude de não terem qualquer eficácia, seja por não terem sido 
promulgados por autoridades competentes, isto é, os detentores de algum poder nacional. Logo, os direitos 
humanos podem ser considerados um conjunto de princípios informadores de legislações positivas que podem ou 
não operar na realidade social na medida em que estejam ou não traduzidos em documentos válidos em um dado 
ordenamento jurídico e sendo aplicados conforme esses documentos” (AGUIAR, Roberto A. R. de. Direito, 
Poder e Opressão. São Paulo: Editora Alfa-Omega, 1990, p. 154) 
320 A propósito, comenta Paulo Bonavides: “A primeira questão que se levanta com respeito à teoria dos direitos 
fundamentais é a seguinte: podem as expressões direitos humanos, direitos do homem e direitos fundamentais 
ser usados indiferentemente? Temos visto nesse tocante o uso promíscuo de tais denominações na literatura 
jurídica, ocorrendo porém o emprego mais frequente de direitos humanos e direitos do homem entre autores 
anglo-americanos e latinos, em coerência aliás com a tradição e a história, enquanto a expressão direitos 
fundamentais parece ficar circunscrita à preferência dos publicistas alemães” (ob. cit., p. 560). 
321 A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 33. 
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remetam à proteção dos mesmos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, 

necessários à realização da pessoa humana em sua plenitude. Porém as bases jurídicas são 

diversas. Por isso, tem-se como pertinente a diferenciação entre normas “internacionais” de 

proteção aos direitos humanos, de normas “constitucionais” de proteção aos direitos direitos 

humanos. 

Para Plínio Melgaré, “há uma tendência doutrinária em definir os direitos humanos 

fundamentais como sendo aqueles positivados internamente em um País. Já a terminologia 

direitos humanos designaria os direitos positivados nas declarações e convenções 

internacionais”322. 

Em outras palavras, toda a teorização sobre direitos fundamentais funda-se na sua 

positivação em uma Constituição. Encontram-se declarados e protegidos por meio de 

garantias e instituições prescritas nas constituições dos Estados.  

Contudo, também são direitos humanos, essenciais à preservação da liberdade, da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana, mas assegurados por meio de normas de 

envergadura constitucional. Assim, “a concepção de direitos fundamentais, então, referir-se-ia 

aos direitos humanos que se encontram garantidos pelo ordenamento jurídico positivo, de um 

modo geral, inseridos na principiologia constitucional”, registra Plínio Melgaré323. 

Reinaldo Pereira e Silva estabelece os seguintes elementos de definição dos direitos 

fundamentais: (a) direitos fundamentais são direitos humanos; (b) direitos fundamentais são 

direitos considerados essenciais ao resguardo e à promoção da dignidade da pessoa humana; 

(c) direitos fundamentais são direitos individuais; (d) direitos fundamentais são direitos 

sujeitos à funcionalidade social324.  

Por exemplo, percebe-se que o direito à liberdade de locomoção está previsto no art. 

5º, inciso XV, da Constituição de 1988, por meio do qual “é livre a locomoção no território 

nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 

permanecer ou dele sair com seus bens”, e garantido pelo habeas corpus, igualmente contido 

no art. 5º, inciso LXVIII, da Lei Fundamental do Brasil.  

                                                 
322 Ob. cit., p. 73. 
323 Idem, ibidem. 
324 Ainda, para o professor catarinense, “direitos fundamentais, portanto, são direitos que consagram 
prerrogativas  cujo resguardo e cuja promoção são condição necessária para a emancipação do homem e para o 
efetivo combate a toda forma de opressão” (A teoria dos direitos fundamentais e o ambiente natural como 
prerrogativa humana individual. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Tomo II. Montevideo: 
Fundación Konrad-Adenauer, 2007, p. 546).   
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Como dito, no particular dos direitos humanos internacionalmente declarados, 

encontram-se previstos nos tratados e convenções internacionais. O Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos de 1966, reconhece igual direito à liberdade locomoção, nos 

precisos termos do artigo 12 (1), segundo o qual “toda pessoa que se ache legalmente no 

território de um Estado terá o direito de nele livremente circular e escolher sua residência”. 

Ou seja, reconhece-se o direito à liberdade de locomoção também no plano internacional. 

Portanto, pode-se sustentar que os direitos humanos podem ser protegidos tanto por 

normas de direito internacional quanto por normas de direito constitucional. Há corrente no 

sentido da materialidade constitucional dos tratados internacionais dos direitos humanos, 

porém tem-se por inquestionável, do ponto de vista normativo, observar que os direitos 

humanos são validados de duas maneiras, ou melhor, no bojo de duas ordens jurídicas, a 

interna e a externa, essa por meio das convenções e tratados supranacionais, aquelas pelas 

constituições e outras hipóteses de normatividade dos direitos. 

Em relação às outras hipóteses de normatividade constitucional, mostra-se oportuno, 

no que concerne ao cenário de proteção normativa dos direitos humanos, tecer considerações 

sobre a noção de “bloco de constitucionalidade”.  

De inspiração francesa, o bloc de constitucionalité imprime a consideração de que 

subsistem princípios, precedentes jurisdicionais e normas materialmente constitucionais não 

contidas na Constituição, mas que servem de parâmetro no controle de constitucionalidade.  

Lembra Edilson Nobre que o Conselho Constitucional da França, na década de 70, 

construiu essa teoria, contribuindo decisivamente à tutela francesa dos direitos 

fundamentais325. Isso porque, quiça em função do controle preventivo realizado pelo 

Conselho Constitucional, tornou-se instrumento preponderante na consagração e 

concretização dos direitos fundamentais, na medida em que animou de normatividade 

constitucional princípios contidos na Declaração de Direitos Francesa de 1789. 

Igualmente, para Orlando Garcia-Herreros, o conceito de bloco de 

constitucionalidade surgiu no direito francês e corresponde aos princípios e regras de valor 

constitucional, bem como designa o conjunto de normas jurídicas situadas em um nível 

constitucional cujo respeito se impõe326.  

É que para Orlando Herreros “el bloque de constitucionalidad está conformado así, 

                                                 
325 O Triunfo de Sieyes. Revista CEJ. Brasília: CJF, 2010, p. 7. 
326 Apuntes de Derecho Constitucional Colombiano. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2007, p. 18-19 



134 
 

no sólo por los textos de la Constitución, incluido su preámbulo, sino además por la 

jurisprudencia constitucional, los tratados internacionales y aún por princípios del derecho 

natural”327. 

No mesmo sentido, assevera Bernardo Leôncio Moura Coelho. Para o autor o bloco 

de constitucionalidade francês contêm: (a) Constituição de 1958; (b) princípios de valor 

constitucional, contidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e no 

Preâmbulo da Constituição de 1946, ou que o Conselho Constitucional declara reconhecidos 

pelas leis da República; e as (c) leis orgânicas328. Assim, soma-se à Constituição, seu 

preâmbulo, os princípios extraídos das declarações de direitos e as decisões do Conselho 

Constitucional (Corte Constitucional), para formar o bloco de constitucionalidade. 

De modo que, não só as disposições expressamente previstas na Constituição, mas 

outras regras e princípios implícitos de cariz constitucional dariam suporte a expansão dos 

direitos fundamentais, nada obstante a inexistência de referência na Lei Magna. 

Por essa teoria, admite-se inclusive a inconstitucionalidade de normas 

constitucionais. Segundo Dirley da Cunha Júnior, o exercício do controle de 

constitucionalidade na Alemanha conta, no que diz respeito ao parâmetro de controle, com a 

Constituição e com outras normas derivadas da supralegalidade reconhecida pelo Tribunal 

Constitucional, de maneira que o parâmetro seria um bloco de constitucionalidade. Por isso, 

ter-se-ia a possiblidade de examinar a constitucionalidade, até mesmo, de regras contidas na 

Constituição329. 

No que se refere ao bloco de constitucionalidade, Miguel Josino Neto considera que: 

 

O bloco de constitucionalidade expande as disposições dotadas de valor 
constitucional, ampliando, pois, os direitos e as liberdades públicas, abrindo espaço 
para o crescimento e fortalecimento dos direitos fundamentais do homem. O bloco 
de constitucionalidade pode ser entendido como o conjunto normativo que contém 
disposições, princípios e valores materialmente constitucionais fora do texto da 
Constituição formal330. 

 

Para Pablo Luis Manili, integra, de igual sorte, o bloco de constitucionalidade as 
                                                 
327 Ob. cit., p. 18-19. 
328 O bloco de constitucionalidade e a proteção à criança. Revista de Informação Legislativa 123. Brasília: 
Senado, 1994, p. 263. 
329 Controle de Constitucionalidade. Salvador: Juspodvm, 2007, p. 93-94. 
330 O bloco de constitucionalidade como fator determinante para a expansão dos direitos fundamentais da pessoa 
humana. Revista da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte XI. Natal: PGERN, 2003, p. 180-181. 
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normas internacionais de proteção aos direitos humanos331. Posicionam-se, portanto, no 

mesmo plano de hierarquia das normas constitucionais contidas formalmente na Constituição. 

E devem, no campo da aplicação, serem harnomizadas. No entanto, caso entre em confronto, 

deve-se usar o princípio pro homine.  

De acordo com Manili, qualquer diferença entre normas da Constituição e normas 

contidas nos instrumentos internacionais sobre direitos humanos será solucionada pelo 

princípio pro homine, segundo o qual, frente uma pluralidade de normas que protegem 

direitos humanos, aplica-se aquela que seja mais específica ao propósito, mais favorável para 

a vítima e mais benéfica dentro do sistema de direitos, a despeito da origem constitucional ou 

internacional das normas332.  

Ingressa nessa questão, outro aspecto primordial à compreensão do bloco de 

constitucionalidade, conhecido como mutação constitucional. Por meio dela, modifica-se o 

núcleo da materialidade constitucional, de maneira que, paralelamente às normas 

constitucionais formais, possui normatividade constitucional as decisões proclamadas pelo 

Supremo Tribunal Federal.  

Luís Roberto Barroso conceitua mutação constitucional como o “mecanismo que 

permite a transformação do sentido e do alcance de normas da Constituição, sem que se opere, 

no entanto, qualquer modificação do seu texto. A mutação está associada à plasticidade de que 

são dotadas inúmeras normas constitucionais”333. 

Assim, normas constitucionais podem ser construídas por meio das interpretações 

protagonizadas pelo Supremo. De modo que, o conceito de bloco de constitucionalidade toma 

conta da hermenêutica constitucional, como concorrente instrumento de legitimação das 

normas de proteção aos direitos humanos previstos em normas internacionais. 

Essa noção de bloco de constitucionalidade ganha relevância com a introdução, pela 

Emenda à Constituição 45 de 2004, do art. 5º, § 3º, na Constituição Federal de 1988, segundo 

o qual “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 

                                                 
331 El Bloque de Constitucionalidad. La recepción del derecho humanos en el derecho constitucional 
argentino. Buenos Aires: La Ley, 2003, p. 215. 
332 “cualquier diferencia entre normas de la constitución y normas de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos deverá ser solucionada por aplicación del princípio pro homine, según el cual, ante una 
pluralidad de normas que protegen derechos humanos, hay que aplicar aquéla que sea más específica a ese fin, 
más favorable para la vítima y más beneficiosa para el sistema de derechos; sin atender al origen constitucional o 
internacional de las normas” (ob. cit., p. 223). 
333 Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Os conceitos fundamentais e a construção do novo 
modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 123. 
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em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.  

No ponto, prelecionam Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins: 

 

Assim sendo, parece-nos que a EC 45 de 2004 permitiu a ratificação de tratados 
internacionais relacionados a direitos humanos de acordo com o procedimento do 
art. 49, I, da CF. Em razão disso, temos atualmente duas categorias de tratados 
internacionais que incorporam ao direito brasileiro normas de direitos humanos. A 
primeira categoria compreende os tratados que serão aprovados segundo o 
procedimento das emendas constitucionais equivalendo formalmente a essas. 
Integram o bloco de constitucionalidade, submetendo-se, evidentemente, à exigência 
de respeitar as cláusulas pétreas334. 

 

De observar que, paralelamente aos direitos fundamentais previstos ao longo da 

Constituição, são dignos de proteção jurisdicional constitucional os tratados internacionais 

que versem sobre direitos humanos quando incorporados mediante o processo de emenda à 

Constituição, previsto no art. 60, § 4º, da Lei Maior. Para Ingo Sarlet,  

 

com a adoção do procedimento previsto no art. 5º, § 3°, da CF, os tratados em 
matéria de direitos humanos passariam a integrar o bloco de constitucionalidade, que 
representa a reunião de diferentes diplomas normativos de cunho constitucional, que 
atuam, em seu conjunto, como parâmetro do controle de constitucionalidade, o que 
configura um avanço em relação à posição mais restritiva do nosso Supremo 
Tribunal Federal na matéria, que, por exemplo, não outorga força normativa superior 
ao Preâmbulo da Constituição335 

 

O próprio Supremo Tribunal Federal dá sinais do reconhecimento da concepção de 

bloco de constitucionalidade na tomada de suas decisões. Na ADI 595, o Ministro Celso de 

Mello, sistematiza a idéia dos elementos essenciais para realizar o controle de 

constitucionalidade336.  

Como paradigma de confronto, não só os preceitos positivados na Constituição, 

“mas, sobretudo, que sejam havidos, igualmente, por relevantes, em face de sua transcedência 

mesma, os valores de caráter suprapositivo, os princípios cujas raízes mergulham no direito 

                                                 
334 Ob. cit., p. 43. 
335 A Reforma do Judiciário e os tratados internacionais de direitos humanos: observações sobre o § 3º do 
art. 5º da Constituição. Disponível em: www.ambito-juridico.com.br. Acesso: 11-05-2012. 
336 Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso: 05-04-2012. 
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natural e o próprio espírito que informa e dá sentido à Lei Fundamental do Estado”337. 

Assim sendo, considerando essa hipótese concernente à incorporação de tratados 

internacionais de direitos humanos, mostra-se oportuno examinar sobredito procedimento, até 

porque introduzido pela Emenda à Constituição n. 45 de 2004, a mesma que reconfigurou o 

regime jurídico-constitucional da Defensoria Pública, no afã de emprestar mais efetividade e 

universalidade ao sistema nacional de justiça. 

 

 

5.3 As normas internacionais de proteção aos direitos humanos e a sua incorporação pela 

ordem constitucional brasileira	

 

 

Dispõe o art. 4º, inciso II, da Constituição de 1988, que a República Federativa do 

Brasil tem como princípio, no âmbito das suas relações internacionais, a prevalência dos 

direitos humanos. A despeito disso, não existe previsão constitucional expressa concernente à 

força normativa dos tratados internacionais ratificados pelo Executivo e promulgados pelo 

Congresso.  

O que difere do tratamento português à matéria, porquanto na Constituição 

Portuguesa de 1976, prescreve-se que “os preceitos constitucionais e legais relativos aos 

direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados em harmonia com a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem”, nos precisos termos do art. 16, n. 2. Para Jorge Miranda, 

com essa regra subsiste, no sistema jurídico português, uma conjugação entre a Constituição e 

a Declaração Universal338. 

Pablo Luis Manili, comentando as regras constitucionais anteriores à Emenda 45 de 

2004, tece críticas ao modelo mecanizado pelo Brasil de proteção aos direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos. Para o autor, conquanto mencionem os direitos humanos, 

contêm fórmulas débeis, na medida em que servem como fonte complementar, tão-

                                                 
337 Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso: 05-04-2012. 
338 A recepção da declaração universal dos direitos do homem pela constituição portuguesa. um fenómeno de 
conjugação de direito internacional e direito constitucional. In: V Congresso Iberamericano de Derecho 
Constitucional. México: Universidad Autonoma do Mexico, 1988, p. 511. 



138 
 

somente339.   

Assim, prevê a Carta Magna de 1988 que “os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais em que a República Federativa seja parte”, consoante a redação do 

art. 5º, § 2º. Pode ser encarada como a cláusula constitucional de abertura dos direitos 

fundamentais. 

Comenta Pinto Ferreira que a origem desse dispositivo no direito constitucional 

pátrio remonta à Constituição Federal de 1891, notadamente ao art. 78, segundo o qual “a 

especificação das garantias e direitos expressos na Constituição não exclui outras garantias e 

direitos não enumerados, mas resultantes da forma de governo que ela estabelece e dos 

princípios que consigna”340.  

Na jurisprudência nacional, subsistia posição no sentido de que as normas 

internacionais ostentariam caráter de supralegalidade, comenta Francisco Rezek341. Todavia, 

no RE 80.004 examinado em 1977 pelo Supremo Tribunal Federal, consignou-se que as 

normas contidas nos tratados internacionais não eram superiores às leis do País342. O que era 

de se esperar, dado o período de exceção da década de 70, onde os direitos humanos não 

passavam de retórica perante à ditadura. 

Desde então, o Supremo Tribunal Federal adotou uma espécie de monismo 

moderado. Conforme aponta Luís Roberto Barroso, a “orientação da mais alta Corte é a do 

monismo moderado, em que tratado se incorpora ao direito interno no mesmo nível 

hierárquico da lei ordinária”343.  

Para Barroso, “o tratado que se encontrar em vigor quando do advento de um novo 

texto constitucional, seja este fruto do poder constituinte originário ou derivado, será tido 

como ineficaz, se for com ele incompatível”344. 

Registre-se, por oportuno, posição externada pelo Ministro Paulo Sepúlveda 

Pertence345, notadamente, no julgamento da medida cautelar na ADI 1675-1, na qual assinalou 

                                                 
339 El Bloque de Constitucionalidad. La recepción del derecho humanos en el derecho constitucional 
argentino. Buenos Aires: La Ley, 2003, p. 124. 
340 Comentários à Constituição Brasileira. 1º Volume. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 219. 
341 Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 99. 
342 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Tribunal Pleno, RE 80.004/SE, Rel. Ministro Xavier de Albuquerque, 
DJ 29.12.77. 
343 Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 19. 
344 Ob. cit., p. 33. 
345 José Afonso da Silva esclarece que: “Parte da doutrina – que tinha meu apoio – sustentava que essa 
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que os tratados internacionais sobre direitos humanos celebrados pelo Estado Brasileiro, antes 

da promulgação da Carta de 1988, possuiam força de dispositivo constitucional. 

Nessa ADI, a despeito de ter sido voto vencido, Pertence suscitou a questão da 

interpretação do art. 5º, § 2º, demonstrando que a doutrina contemporânea tende a atribuir 

status constitucional aos tratados internacionais de direitos fundamentais. Lembrou o relator, 

entretanto, que o Supremo adotou entendimento contrário a essa tendência no julgamento da 

medida cautelar na ADI 1480-3. 

Incontinente, afirmou o Ministro em seu voto, que os tratados incorporados ao direito 

pátrio antes da Constituição vigente têm status de norma constitucional e aponta, numa clara 

tendência humanista, que os tratados internacionais de direitos humanos, mesmo que não 

constitucionalizados, devem ter valor de "poderoso reforço à interpretação do texto 

constitucional que sirva melhor à sua efetividade"346, isto porque, segundo o Ministro, esses 

tratados decorrem da mesma preocupação de proteção dos direitos fundamentais que rege a 

Constituição vigente. 

Estava certo o Ministro Pertence quanto à tendência da doutrina, no sentido de 

emprestar aos direitos humanos aplicabilidade imediata, ex vi do § 1º do art. 5º, da Lei Maior, 

bem como natureza de norma constitucional, por força do § 2º do art. 5º, da mesma Carta 

Política.  

Para Antônio Augusto Cançado Trindade, quando o País subscreve tratado de 

proteção internacional dos direitos humanos, “os direitos fundamentais neles garantidos, 

consoante os arts. 5º (2) e 5º (1) da Constituição Brasileira de 1988, passam a integrar o 

elenco dos direitos constitucionalmente consagrados e direta e imediatamente exigíveis no 

plano do ordenamento jurídico interno”347. Na mesma direção, Ives Gandra Martins, Agustin 

Gordilho, Valério de Oliveira Mazzuoli e Flávia Piovesan348.  

Em sentido contrário, posicionam-se Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis. Ao revés, 

propugnam o princípio da complementariedade condicionada, subjacente ao disposto no art. 

                                                                                                                                                         
incorporação se dava já com qualidade de norma constitucional; outra entendia que assim não era, porque esses 
acordos internacionais não eram aprovados com o mesmo quorum exigido para a formação de normas 
constitucionais”(Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 179) 
346 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIn 1675-1. Relator Sepúlveda Pertence. Acórdão 24.09.1997. DJ 
19.09.2003. Disponível da internet http://www.stf.gov.br. Acesso: 13.05.2011. 
347 A interação entre direito internacional e o direito interno na proteção dos direitos humanos. Arquivos do 
Ministério da Justiça, v. 46, n. 182.  Brasília: 1993, p. 30-31. 
348 Cf. PIOVESAN, Flávia.  Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max 
Limonad, 1996, p. 104-105. 
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5º, § 2º, da Constituição. Para os autores, “os tratados internacionais de direitos humanos 

podem servir como parâmetro do controle de constitucionalidade (e de legalidade) no Brasil, 

mediante o mecanismo de complementariedade”349.  

Nessa visão, conquanto um tratado internacional que verse sobre direitos humanos 

seja reconhecido, o mesmo não poderá contrariar qualquer norma constitucional. Isso porque, 

na visão dos professores Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis 

 

Trata-se aqui de reconhecer a absoluta prevalência das normas constitucionais em 
relação a todas as normas de direito internacional público. Se, no âmbito interno, a 
única base jurídica de validade dos tratados é a Constituição, a complementariedade 
não se realiza com base na equivalência e sim com base na submissão da produção 
normativa internacional aos mandamentos constitucionais. Isso decorre da natureza 
do poder constituinte como criador de normas dotadas de (auto) primazia 
normativa350. 

 

Fundam essa posição, na medida em que a Constituição outorga ao Supremo 

Tribunal Federal, no exercício da função de guardião da Lei Fundamental, o poder de declarar 

a inconstitucionalidade de tratado internacional. Isso permite, segundo Martins e Dimoulis, 

“afastar de plano a possibilidade de reconhecer, no Brasil, a validade de normas de um tratado 

internacional que contrariarem normas constitucionais, pouco importando se estados diante de 

normas constitucionais anteriores ou posteriores ao tratado (introduzidas mediante emenda 

constitucional)”351. 

Há pertinência, porém, na corrente que propugna a normatividade constitucional dos 

tratados sobre direitos humanos, com base nos parágrafos 1º e 2º, da Constituição de 1988. 

Assim, constituiu-se a tese da “recepção automática” dos direitos humanos previstos em 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil.  

Flávia Piovesan, a propósito, prescreve que: “Nesse cenário e à luz do direito 

comparado, o que a Constituição brasileira de 1988 assegura é a incorporação automática dos 

tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, que detém aplicação 

imediata no âmbito nacional. Desde que ratificados, estes tratados internacionais irradiam 

efeitos de plano e asseguram direitos direta e imediatamente exigíveis no ordenamento 

                                                 
349 Ob. cit., p. 38. 
350 Idem, ibidem. 
351 Idem, ibidem. 
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jurídico interno”352. 

Ao seu turno, Valério de Oliveira Mazzuoli sustentava que antes mesmo da 

promulgação da Emenda 45 de 2004, “todos os tratados internacionais de direitos humanos 

em que a República Federativa do Brasil é parte têm índole e nível materialmente 

constitucionais na exegese do § 2º do art. 5º da Constituição de 1988, mas apenas terão os 

efeitos de equivalência às emendas constitucionais (ou seja, somente integrarão formalmente 

a Constituição, com os consectários que lhe são inerentes)”353.  

Encerra, ao dizer que “além de o novo § 3º do art. 5º da Constituição não prejudicar o 

status constitucional que os tratados internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil já 

têm de acordo com o § 2º desse mesmo artigo, ele também não prejudica a aplicação imediata 

dos tratados de direitos humanos já ratificados pelo nosso país no futuro, consoante a regra do 

§ 1º do art. 5º da Constituição, que nem remotamente autoriza uma interpretação diversa”354. 

Com efeito, prevê o atual art. 5º, § 3º, da Constituição Federal de 1988 que “os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 

Dispõe agora o texto maior que os referidos tratados355, quando versarem sobre 

direitos humanos, ganham estatura de norma constitucional, devendo passar por semelhante 

processo legislativo reservado às emendas constitucionais para entrarem em vigor. Assim, 

passa-se a admitir dogmaticamente a possibilidade de regras concernentes à proteção dos 

direitos humanos sejam consideradas normas de envergadura constitucional. 

No ponto, Valerio Mazzuoli, na esteira de Flávia Piovesan e Cançado Trindade, 

observa que “os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos ratificados pelo 

Brasil podem ser imediatamente aplicados pelo Poder Judiciário, independentemente de 

promulgação e publicação no Diário Oficial da União e independentemente de serem 

aprovados de acordo com a regra no novo § 3º do art. 5º da Carta de 1988”356.  

                                                 
352 Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 114. 
353 O novo § 3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a.42, n. º 
167, jul./set. 2005, p. 111. 
354 Ob. cit., p. 111. 
355 Na acepção de Rezek tratado é todo acordo formal concluído entre os sujeitos de direito internacional público, 
e destinado a produzir efeitos jurídicos (Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 14) 
356 O novo § 3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a.42, n. º 
167, jul./set. 2005, p. 111. 
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No presente momento, somente a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, subscrito em Nova York, passou pelo 

processo previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição de 1988, de que nasceu o Decreto 6.494 de 

2009. De maneira que, sobreditas regras passaram a compor o bloco de constitucionalidade 

das normas brasileiras.  

Todavia, pairava na Corte Suprema a intricada questão pertinente à prisão por dívida 

do depositário. É que o art. 7º, § 7º, do Pacto de San José da Costa Rica, bem como o art. 11, 

do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, não reconhecem a prisão do depositário 

infiel. Entretanto, essa disposição não fora ratificada pelo Brasil nesse ponto, consoante 

pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no HC 73.044357.  

O Supremo, no passar dos anos, mudou seu entendimento, tanto no HC 90.172 (tese 

da supralegalidade) quanto no HC 87.585 (tese da constitucionalidade das normas 

internacionais de direitos humanos). De toda sorte, não há mais divergências em relação à 

impossibilidade da prisão do depositário, na medida em que o STF aprovou a Súmula 

Vinculante 25, segundo a qual “é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 

modalidade do depósito”. 

Não obstante a evolução, observa-se ainda que não se acolheu a tese do 

reconhecimento irrestrito dos tratados internacionais sobre os direitos humanos (recepção 

automática), porquanto o próprio dispositivo em referência prevê a realização de uma espécie 

de referendo pelo Congresso Nacional, consubstanciado na exigência de sua aprovação, em 

dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros (recepção legislativa). 

A esse respeito, José Afonso da Silva disparou críticas ao afirmar que “entendia-se 

que essa incorporação era automática, diferentemente do que ocorre com outros tipos de 

tratados e acordos internacionais, dependentes sempre de referendo congressual e ratificação 

                                                 
357 Nos seguintes termos, o Supremo, invocando a supremacia da Constituição em relação à convenção assentou 
que: 1. A constituição proíbe a prisão civil por dívida, mas não a do depositário que se furta à entrega de bem 
sobre o qual tem a posse imediata, seja o depósito voluntário ou legal (art. 5º, LXVII). 2. Os arts. 1º (art. 66 da 
Lei n. 4.728/65) e 4º do Decreto-lei n. 911/69, definem o devedor alienante fiduciário como depositário, porque 
o domínio e a posse direta do bem continuam em poder do proprietário fiduciário ou credor, em face da natureza 
do contrato. 3. A prisão de que foi declarado, por decisão judicial, como depositário infiel é constitucional, seja 
quanto ao depósito regulamentado no Código Civil como no caso de alienação protegida pela cláusula fiduciária. 
4. Os compromissos assumidos pela República Federativa do Brasil em tratado internacional de que seja parte 
(CF, art. 5º, § 2º) não minimizam o conceito de sobremaneira do Estado-povo na elaboração da sua Constituição; 
por esta razão, o art. 7º, n. 7, do Pacto de San José da Costa Rica (“ninguém deve ser detido por divida”: “este 
principio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento 
de obrigação alimentar”), deve ser interpretado com as limitações impostas pelo art. 5º, LXVII, da Constituição. 
Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso: 13-12-2010. 
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governamental para sua eficácia interna”358.  

De modo que, essa questão reclama meditação em face desse § 3º, uma vez que a 

exigência de um quorum qualificado para referendo congressual dos tratados e convenções de 

direitos humanos, como condição à natureza constitucional formal, significa reconhecer que 

esses acordos internacionais dependem, para adentrar no ordenamento jurídico, de referendo 

do Congresso Nacional e ratificação do Poder Executivo. “O que é uma pena, porque a 

incorporação automática, como direito constitucional, seria uma forma de destacar seu valor 

para além das circunstâncias de lugar e de tempo”359, destacou José Afonso da Silva. 

Pela unidade normativa entre Constituição e tratados internacionais que consagrem 

direitos humanos, Artur Cortez Bonifácio assevera que a Constituição Federal de 1988 se 

inclina pela universalização do direito internacional público, como calálogo de normas e 

princípios internacionais obrigatórios, notadamente em relação aos direitos humanos, para os 

quais seu acoplamento normativo se torna pleno e automático360.  

Alexandre Coutinho Pagliarini, por sua vez, entende que os tratados de direitos 

humanos traduzem mecanismo de introdução de normas constitucionais, vale dizer, uma 

forma anômala de inserção de direitos constitucionais361.  

Para o autor, “se o tratado de direitos humanos for mais generoso do que a norma 

constitucional preexistente, então aplica-se o tratado, ao passo que se a mais generosa for a 

                                                 
358 Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 179. 
359 Idem, ibidem. 
360 “a Constituição brasileira acompanha a tendência de universalização do direito internacional público, o que 
significa a aceitação crescente de normas e princípios internacionais de caráter imperativo; a ordem 
constitucional brasileira faz uma opção pelo sistema misto, adotando o sistema de recepção plena ou automática 
somente quanto à matéria relativa de direitos humanos” (O direito constitucional internacional e a proteção 
dos direitos fundamentais. São Paulo: Método, 2008, 187). 
361 “Pois bem: a Constituição da República de 1988 é possuidora de um arcabouço normativo enunciador da 
intangibilidade das conquistas no campo dos direitos humanos. Positivou, assim, normas materialmente 
constitucionais, reservando-lhes assento especial na Carta escrita. E inovou também a Lei Maior ao prever que 
os direitos e garantias nela expressos não excluem outros introduzidos por tratado internacional. Assim, é de se 
concluir que: (i) se o tratado internacional é um veículo introdutor de norma; (ii) se os direitos humanos também 
podem ser introduzidos por tratados; (iii) se o parágrafo 2º do art. 5º expressamente dispôs que os direitos e 
garantias não são somente aqueles expressos na Carta; (iv) se o tema direitos humanos e garantias fundamentais 
é materialmente constitucional; (v) se o Brasil se rege em suas relações internacionais pelo princípio da 
prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, CF); então, os tratados internacionais de direitos humanos são uma 
forma anômala de introdução de normas constitucionais acerca deste tema, independentemente do processo 
tradicional de emendas constitucionais previsto no art.60 da Carta. Logo, a melhor interpretação que se pode dar 
ao parágrafo 2º, do art. 5º, é a de que os tratados internacionais introdutores de normas de direitos humanos, dos 
quais o Brasil seja parte, e que tenham sido devidamente aprovados pelo Congresso e ratificados pelo Presidente 
da República, terão estatura constitucional, sem que seja necessário que tais pactos se submetam ao processo 
legislativo previsto para as emendas constitucionais no art. 60 da Carta. É este, aliás, o espírito do inciso II, do 
art. 4º, da CF” (Constituição e Direito Internacional – Cedências possíveis no Brasil e no Mundo 
Globalizado. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 204). 
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norma da Carta, então aplica-se esta última”362.  

Para sustentar essa posição, entre outras razões, argumenta que na Constituição de 

1988 há diversos artigos que dão conta da recepção dos direitos humanos, como o art. 5º, § 2º 

e a que “institui a defensoria pública como órgão de orientação jurídica e defesa dos 

necessitados”363. 

Outrossim, percebe-se o avanço da natureza normativa que deve revestir os tratados 

internacionais versados sobre direitos humanos, desencadeado a partir da promulgação da 

Emenda Constitucional 45 de 2004, na mesma reforma em que se revestiu a Defensoria 

Pública de autonomia administrativa e orçamentária.  

Por sua vez, Marcelo Neves, na esteira do transconstitucionalismo que consiste no 

diálogo entre as esperiências constitucionais preconizadas pelos Tribunais Constitucionais, 

prefere o modelo de articulação entre o direito nacional e o direito estrangeiro na resolução 

das questões pertinentes à aplicação dos direitos humanos. Para o autor: 

 

O caminho mais adequado em matéria de direitos humanos parece ser o ‘modelo de 
articulação’, ou melhor, de entrelaçamento transversal entre ordens jurídicas, de tal 
maneira que todas se apresentem capazes de reconstruírem-se permanentemente 
mediante o aprendizado com as experiências de ordens jurídicas interessadas 
concomitantemente na solução dos mesmos problemas jurídicos constitucionais de 
direitos fundamentais ou direitos humanos364. 

 

De toda sorte, divisa-se também consistência na tese da “recepção automática” dos 

tratados sobre direitos humanos quando pactuados pelo Brasil. Em outras palavras, quando o 

país subscrever, de maneira externa e interna, um pacto internacional concernente aos direitos 

humanos, poderá o mesmo ser invocado como ratio decidendi nas questões controvertidas 

submetidas às instâncias judiciais ou administrativas, na perspectiva do bloco de 

constitucionalidade traduzido na soma dos direitos fundamentais constitucionais, dos 

predecentes da Suprema Corte e das normas internacionais de proteção aos direitos humanos. 

Isso, com evidência, mostraria que o sistema constitucional brasileiro estaria 

concatenado com a tendência mundial de universalização da proteção dos direitos humanos, 

com medidas internas, desde a mudança do paradigma na natureza constitucional das normas 
                                                 
362 Constituição e Direito Internacional – Cedências possíveis no Brasil e no Mundo Globalizado. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 208. 
363 PAGLIARINI, ob. cit., p. 203. 
364 Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 264. 
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contidas nos pactos internacionais até a previsão de instituições, a exemplo da Defensoria 

Pública, cujo propósito cerne seja a promoção dos direitos humanos.  

A propósito do tema, comenta com propriedade Flávia Piovesan:  

 

Além das inovações constitucionais, como importante fator para a ratificação desses 
tratados internacionais, acrescente-se a necessidade do Estado brasileiro de 
reorganizar-se sua agenda internacional, de modo mais condizente com as 
transformações internas decorrentes do processo de democratização. Este esforço se 
conjuga com o objetivo de compor uma imagem mais positiva do Estado brasileiro 
no contexto internacional, como país respeitador e garantidor dos direitos humanos. 
Adicione-se que a adesão do Brasil aos tratados internacionais de direitos humanos 
simboliza ainda o seu aceite para com a idéia contermporânea de globalização dos 
direitos humanos, bem como para com a idéia da legitimidade das preocupações da 
comunidade internacional no tocante à matéria. Por fim, é de se acrescer o elevado 
grau de universalidade desses instrumentos, que contam com significativa adesão 
dos Estados integrantes da ordem internacional. Enfatize-se que a reinserção do 
Brasil na sistemática de proteção internacional dos direitos humanos vem a 
redimensionar o próprio alcance do termo cidadania. Isto porque, além dos direitos 
constitucionalmente previstos no âmbito nacional, os indivíduos passam a ser 
titulares de direitos internacionais. Vale dizer, os individuos passam a ter direitos 
acionáveis e defensáveis no âmbito internacional. Assim, o universo de direitos 
fundamentais se expande e se completa, a partir desta conjugação dos sistemas 
nacional e internacional dos direitos humanos365 

 

Em outras palavras, mais condigno com a proteção dos direitos humanos seria 

reconhecer o status constitucional dos direitos humanos, independente de qualquer 

procedimento legislativo interno, desde que pactuados pela República Federativa do Brasil, 

considerando a teoria do bloco de constitucionalidade. 

 

 

5.4 Defensoria Pública e a defesa dos direitos humanos	

 

 

Em muitos países, a exemplo das nações latino-americanas, são patentes as 

desigualdades sociais366. É verdade que o movimento constitucional do pós-guerra emprestou 

                                                 
365 Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 255-257. 
366 É o caso do Brasil, para os pesquisadores Márcio Pochmann e Ricardo Amorim, “século após outro, décadas e 
mais décadas e o problema da exclusão social no Brasil continua presente, a despeito de sua gravidade e das 
consequências para grande parcela da população brasileira. Para alguns pensadores, como Celso Furtado, Milton 
Santos e Fernando Fajnzylber, é impossível separar a profundidade das desigualdades sociais e regionais que 



146 
 

aos programas constitucionais desses países um modelo que tenciona promover justiça social, 

no desiderato de reduzir a pobreza e outras problemáticas decorrentes das desigualdades, 

como injustiças e opressões, normalmente perpetradas contra as camadas sociais mais 

carentes367.  

Maria Tereza Aina Sadek reconhece que “nossos desafios, em grante parte, ainda 

permanecem. Ou seja, o problema da inclusão – movel central da cidadania – se constitui na 

principal ameaça para a realização de uma sociedade que respeite os padrões mínimos 

estabelecidos pela civilidade, pela concretização de um Estado Democrático de Direito e pela 

prevalência da Lei”368. 

Busca-se, no plano interno, dar efetividade aos princípios enunciados na Declaração 

Universal de Direitos Humanos de 1948, enquanto gramática da inclusão social, na concepção 

de Flávia Piovesan369. 

Divisa-se, por exemplo, evitar que pessoas continuem presas, sem qualquer razão, 

mas que permanecem custodiadas por não terem condições de contratar um advogado. Em 

outras palavras, assegurar a qualquer pessoa, independente de sua condição econômica, o 

acesso à justiça, a fim de tutelar os direitos humanos, como a liberdade, a moradia, a saúde, a 

educação, o meio ambiente, a segurança, a qualidade de vida, entre outros que tocam ao 

indivíduo ou à comunidade, e sobretudo, às minorias e grupos vulneráveis. 

Assim pensa Cleber Alves, quando prescreve a necessidade de se avançar na 

construção de uma igualdade material, sobretudo no campo econômico e cultural, no sentido 

de possibilitar às camadas mais pobres, uma efetiva inclusão social, com acesso efetivo às 

garantias jurídicas e políticas que corroborem o desenvolvimento e as liberdades humanas.  

Pois, para o referido autor, a exclusão econômica e social (e por que não dizer, 

                                                                                                                                                         
afligem o povo brasileiro da forma forma dependente como o país se insere na divisão internacional do trabalho. 
O fato de a industrialização brasileira ter sido conduzida dentro de um padrão imitativo de consumo modificou, 
sem superar, os laços de dependência e terminou por reforçar o elitismo e a exclusão social. Hoje, início do 
século XXI, apenas a história já não é suficiente para entender a posição que o Brasil ocupa em relação a outras 
nações. O Brasil mudou muito ao longo do século XX, contudo as desigualdades sociais e regionais assume 
relevância destacada diante das atuais possibilidades de enfrentamento da exclusão no país” (Atlas da Exclusão 
Social no Brasil. São Paulo: Cortez Editora, 2004, p. 9). 
367 Sobre as razões da pobreza, se resulta da culpa do indivíduo ou da sociedade, e a pertinência da igualdade de 
oportunidades como meio de ascenção social, conferir o Capítulo II da obra “Una Sociedad (Relativamente) 
Justa” de Martín Diego Farrel. 
368 Cf. Defensoria Pública: um agente da igualdade. Uma nova Defensoria Pública pede passagem. Reflexões 
sobre a Lei Complementar 132/09. Coord. José Augusto Garcia de Sousa. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2011, p. 
xiii. 
369 Idem, ibidem. 
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incluso a exclusão tecnológica) de uma parte significativa da população latinoamericana 

coloca em cheque as conquistas de liberdades civis e políticas de nossas frágeis 

democracias370. 

Para tanto, impõe-se a existência de instituições próprias que concretizem uma 

inclusão social, mormente impeça abusos cometidos pelo Estado. Nessa direção, escreveu 

com propriedade Armador Rodríguez Lozano, ao enunciar que num país com graves 

diferenças sociais, o Estado tem a obrigação de fornecer aos desassistidos instrumentos para 

se defenderem e evitar, desta maneira, que a pobreza se converta em ausência de defesa. 

Assim, comenta o mestre mexicano, revela-se imperioso fortalecer instituições que permitam 

atenuar a precariedade com que muitos enfrentam a Justiça371.  

Por conseguinte, os países latino-americanos, com o escopo de oferecerem proteção 

jurídica a todos, criaram em suas estruturas orgânicas, instituições que pudessem resolver essa 

questão, assegurando que todos, em que pese a respectiva situação econômica, possam se 

defender de maneira equivalente, de modo a concretizar os seus direitos positivamente 

reconhecidos. 

Dos diversos direitos consagrados no Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos de 1966, promulgado no Brasil pelo Decreto 592 de 1992, menciona-se com 

destaque o direito de igualdade perante à justiça, consubstanciado no art. 14, do Pacto. E, 

sobretudo, o direito à assistência jurídica prestada por defensor “público” quando processado 

criminalmente, nos precisos termos do art. 14 (3) do Pacto, verbis: 

 

3. Toda a pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, pelo menos, 
às seguintes garantias: d) a estar presente no julgamento e a defender-se 
pessoalmente ou por intermédio de defensor de sua escolha; a ser informada, caso 
não tenha defensor, do direito que lhe assiste e, sempre que o interesse da justiça 
assim exija, a ter um defensor designado ex oficio gratuitamente, se não tiver meios 
para remunerá-lo. 

 

Segundo Fábio Konder Comparato, não houve uma preocupação com a assistência 

“judiciária”, noutras questões que dizem respeito aos demais direitos reconhecidos no 

                                                 
370 Pobreza y Derechos Humanos: El Papel de la Defensoría Pública en la lucha para la erradicación de la 
pobreza. In: Defensa Pública: garantía de acceso a la justicia, 1. Ed. Buenos Aires: Defensoría General de la 
Nación, 2008, p. 147. 
371 Nesse sentido, palestra Armador Lozano (Por un aceso real a la justicia em méxico el caso del instituto de 
Defensoria Juzgado Tercero Penal del Circuito de Garzón. Cuestiones Constitucionales 2. Cidade do México: 
Unam, 2000, p. 239). 
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Pacto372. Isso pode ser compreendido, na medida em que a assistência judiciária se aproxima, 

sobremaneira, da feição social dos direitos humanos, do qual não se preocupa como um todo o 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966. 

Um dos direitos humanos, por excelência, consiste no acesso à justiça. De acordo 

com o artigo 25, da Convenção Americana dos Direitos Humanos: “Toda pessoa tem direito a 

um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízos ou tribunais 

competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos 

pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja 

cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais”. 

De acordo com o artigo 14, 2, “d” do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos de 1966, todo acusado tem direito a ser assistido por defensor designado ex officio 

gratuitamente, acaso não tenha condições de remunerá-lo.  

Essa mesma previsão está contida no art. 8º, 2, “e”, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, que prevê o “direito irrenunciável de ser assistido por um defensor 

proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado 

não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei”. 

 Nos considerandos da Resolução 2656 de 2011 da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), que versa sobre “Garantias de Acesso à Justiça: O Papel dos Defensores 

Públicos Oficiais”, declara-se que  

 

o acesso à justiça, como direito humano fundamental é, também, meio que 
possibilita restabelecer o exercício dos direitos que tenham sido ignorados ou 
violados, e salienta, ao mesmo tempo, que o acesso à justiça não se esgota com o 
ingresso das pessoas na instância judicial, mas que se estende ao longo de todo o 
processo, o qual deve ser instruído segundo os princípios que sustentam o Estado de 
Direito, como o julgamento justo, e se prolonga até execução da sentença.  

 

E ainda, proclamou-se que “afirmar que o acesso à justiça, como direito humano 

fundamental, é, ao mesmo tempo, o meio que possibilita que se restabeleça o exercício dos 

direitos que tenham sido ignorados”. 

                                                 
372 De acordo com Komparato: “Na alínea 1, vem consagrato o princípio do livre acesso aos órgãos judiciários. 
Na verdade, o princípio só desenvolve o seu pleno significado quando se assegura a toda a pessoa carente de 
recursos o direito à assistência judiciária, os pobres ficam praticamente impedidos de pleiteiar em juízo o 
respeito a seus direitos fundamentais” (A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 310). 
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Fazendo menção aos documentos internacionais, Cleber Alves enuncia que “a 

garantia do acesso à justiça é um direito humano consagrado nos principais documentos 

internacionais que tratam do tema. Sem embargo, sua efetividade na prática, se revela bastante 

limitada, particularmente no caso das camadas sociais mais pobres. Nessa perspectiva, a 

pobreza é vista como uma verdadeira barreira, que impede ou dificulta o pleno acesso à 

justiça”373. 

No Brasil, poucas são as hipóteses em que o cidadão pode diretamente recorrer ao 

Poder Judiciário. Tem-se o habeas corpus, a revisão criminal, o jus postulandi no âmbito da 

Justiça do Trabalho e dos Juízados Especiais374.  

Porém, mesmo nessas situações, não há uma concreta assistência jurídica, porquanto 

se requer conhecimento técnico para manejar esses mecanismos de proteção, de maneira que, 

na prática, a ausência de profissional técnico representa prejuízo para quem necessita da 

proteção judicial. 

Daí porque, muitos países, notadamente o Brasil, construiram um sistema de 

assistência jurídica necessária a viabilizar o efetivo acesso à justiça, condicio sine qua nom 

para a realização do direito humano de proteção judicial. Isso porque, na maioria da vezes, 

imputa-se ao próprio Estado a responsabilidade pela violação dos direitos humanos375. 

Tratando especificamente da tortura, uma das formas mais íncrimes de violação aos 

direitos humanos, Juan Méndez comenta que “apesar de sua absoluta proibição no direito 

internacional e nacional, o uso da tortura persiste em muitos Estados por todo o mundo. 

Embora a comunidade internacional esteja unida na condenação de sua prática, a tortura 

                                                 
373 ALVES, Cleber Francisco. Pobreza y Derechos Humanos: El Papel de la Defensoría Pública en la lucha para 
la erradicación de la pobreza. In: Defensa Públlica: garantía de acceso a la justicia, 1. Ed. Buenos Aires: 
Defensoría General de la Nación, 2008, p. 149. 
374 É verdade, todavia, que a instituição dos juizados especiais desencadeou uma mudança de paradigma no 
acesso à justiça no Brasil, porquanto muitos brasileiros que não possuiam condições econômicas conseguiram, 
por meio do juizado especial (pequenas causas), demandar diretamente, no afã de realizarem seus direitos 
normativamente reconhecidos, como nas questões envolvendo direito do consumidor. Sobre os juizados, 
enquanto política de Estado (SADEK, Maria Tereza Aina. Judiciário: mudanças e reformas. Revista Estudos 
Avançados 18 (51). São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da USP, 2004, p. 95). 
375 Essa violência aos direitos humanos ocorreu sobretudo contra a classe média e as elites intelectuais e culturais 
durante as diversas ditaduras que aconteceram na America Latina do Século XX, notadamente em relação aos 
direitos civis e políticos. Todavia,  adverte Cleber Alves que hodiernamente são os pobres que continuam 
sofrendo abusos contra seus direitos humanos sem maiores repercussões: “En cuanto a los integrantes de las 
clases populares, especialmente los trabajadores rurales y las grandes masas de desempleados y subempleados 
(1) que se concentraban en las periferias de las grandes ciudades, siempre tuvieron sus derechos humanos 
sesgados, sin que eso suscitase mayores repercusiones en la esfera jurídica interna e internacional” (Pobreza y 
Derechos Humanos: El Papel de la Defensoría Pública en la lucha para la erradicación de la pobreza. In: Defensa 
Pública: garantía de acceso a la justicia, 1. Ed. Buenos Aires: Defensoría General de la Nación, 2008, p. 148). 
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continua generalizada e persistente, muitas vezes perpetrada pelos mesmos agentes do Estado 

que são responsáveis pela defesa e aplicação da lei”376. 

E, somente o Estado, na posição de defensor por meio de uma instituição específica 

será capaz de se contrapor ao poder do próprio Estado, contra abusos perpetrados em 

detrimentos dos direitos humanos. Trata-se, em síntese, de uma medida necessária à 

efetivação da proteção dos direitos humanos, que, na presente quadra da história, depende de 

medidas dessa natureza para sua implementação377. 

Danielle Annoni, aduz que o direito de acesso à justiça, na verdade pode ser 

resumido no “direito de justiça”, onde o cidadão possa ser ouvido e receber a reparação do 

direito violado ou a indenização pertinente378.  

Esse acesso se revela problemático sobretudo aos pobres e necessitados, porquanto a 

rigor depende de recursos econômicos. Porém, considerando a qualidade de direitos 

humanos379, requer medidas para sua democratização. 

Lembra Jesús María Casal que o exercício dos direitos humanos contribui não só ao 

desenvolvimento dos povos, mas serve de instrumental necessário a sentir “la voz de los 

excluídos o para reforzar reinvindicaciones sociales, sino tambiém porque el pleno disfrute de 

esos derechos constituye en sí mismo un elemento esencial y un fin del desarrollo”380.  

Em termos práticos, tem-se na realização dos direitos humanos o pressuposto 

necessário ao desenvolvimento de todas as pessoas, mormente aos que transitam nos setores 

sociais excluídos do progresso econômico, social e cultural. 

                                                 
376 Cf. In: FOLEY, Conor. Protegendo os brasileiros contra a tortura: Um manual para Juízes, Promotores, 
Defensores Públicos e Advogados. Trad. Tatiana Dicenzo, Rita Lamy Freund. Brasília: International Bar 
Association (IBA) / Ministério das Relações Exteriores Britânico e Embaixada Britânica no Brasil, 2011. 
377 “A incorporação da normativa internacional de proteção no direito interno dos Estados constitui alta 
prioridade em nossos dias: pensamos que, da adoção e aperfeiçoamento de medidas nacionais de implementação 
depende em grande parte o futuro da própria proteção internacional dos direitos humanos” (CANÇADO 
TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Porto Alegre: 
Fabris, 1997, p. 401-402). 
378 Direitos Humanos & Acesso à Justiça no Direito Internacional. Curitiba:Juruá, 2006, p. 118. 
379 “O alto custo da inacessibilidade da justiça é, pois, mais grave, e vai além da simples dificuldade de acesso ao 
Poder Judiciário àqueles que não dispõem de recursos para custear as despesas processuais. Portanto, não se 
resolve com o benefício da assistência judiciária gratuita aos comprovadamente carentes, a constituição de 
advogado dativo, aos declaradamente pobres, a isenção de taxas e custas processuais, aos desassistidos. O 
problema da inacessibilidade da justiça passa pelo reconhecimento do direito de acesso à justiça como direito 
humano fundamental do ser humano, e por sua real efetivação” (Direitos Humanos & Acesso à Justiça no 
Direito Internacional. Curitiba:Juruá, 2006, p. 121). 
380 CASAL, Jesús María; ROCHE, Carmen Luisa; RICHTER, Jacqueline; HANSON, Alma Chacón. Derechos 
humanos, equidad y acceso a la justicia. Caracas: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 2005, 
p. 13. 
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O acesso à justiça, notadamente promovido no Brasil pela Defensoria Pública, traduz 

um dos direitos humanos mais importantes, pois sem esse acesso, os demais direitos, não 

obstante reconhecidos pela ordem jurídica interna e externa, seriam meras expectativas à 

míngua de concretização. Na expressão de Antônio Celso Alves Pereira, “o acesso à justiça é, 

portanto, uma das mais eficientes formas de realização dos direitos humanos”381.  

Mais à frente, Alves Pereira registra a necessidade do Brasil, paralelamente à 

incorporação normativa das regras internacionais de proteção aos direitos humanos, instituir 

meios à população acionar os Tribunais:  

 

Portanto, não basta adequar a sua legislação aos compromissos assumidos 
internacionalmente, se, internamente, o governo brasileiro não puder assegurar os 
meios para que sua população possa, quando for o caso, buscar a proteção dos 
tribunais, e, da mesma forma, fazer cumprir toda decisão judicial em que se tenha 
considerado procedente o recurso. A situação dos direitos humanos no Brasil é 
gravíssima. O modelo econômico concentrador é responsável pelo acelerado 
empobrecimento do povo – 32 milhões de brasileiros passando fome, milhões de 
analfabetos e desamparados de toda sorte. Como buscar, por exemplo, proteção 
individual nos órgãos de supervisão internacional dos direitos humanos se o 
indivíduo não sabe nem de seus direitos constitucionais? Vivemos uma situação de 
‘ilusão constitucional’ no exato sentido que o velho Marx emprestara à expressão, 
nos idos de 1848382 

 

De acordo com Jorge Sutil, como premissa à reforma do judiciário, convêm focalizar 

estruturas, como os Defensores del Pueblo ou advogados do povo, de maneira a fortalecer os 

sistemas de defesa pública. Entretanto, ressalva Correa que “seria enganoso afirmar que essas 

são as áreas para as quais mais recursos estão sendo direcionados na América Latina”383. 

Frise-se, por oportuno, que essa desigualdade social, evidente nas sociedades latino-

americanas, deturba a democracia que ao longo das últimas duas décadas tenta se consolidar. 

Paulo Sérgio Pinheiro, com propriedade, destaca que “a democracia não pode apoiar-se num 

Estado de Direito que pune preferencialmente os pobres e os marginalizados”384. E, na 

verdade, isso ocorre com frequência nas sociedades desiguais. “Nos países latino-americanos 
                                                 
381 O acesso à justiça e a adequação da legislação brasileira aos instrumentos internacionais relativos aos direitos 
humanos. In: A incorporação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos no direito 
brasileiro. Org. Antônio Augusto Cançado Trindade. IIDH: San José de Costa Rica/Brasília, 1996, p. 204. 
382 O acesso à justiça e a adequação da legislação brasileira aos instrumentos internacionais relativos aos direitos 
humanos. In: A incorporação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos no direito 
brasileiro. Org. Antônio Augusto Cançado Trindade. IIDH: San José de Costa Rica/Brasília, 1996, p. 204. 
383 Democracia, Violência e Injustiça. O Não-Estado de Direito na América Latina. Org. Juan Méndez, 
Ghuillermo O'Donnell e Paulo Pinheiro. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 294. 
384 Democracia, Violência e Injustiça. O Não-Estado de Direito na América Latina. Org. Juan Méndez, 
Ghuillermo O'Donnell e Paulo Pinheiro. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 15. 
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os pobres veêm a lei como um instrumento de opressão a serviço dos ricos e poderosos”, 

observa Paulo Sérgio385.   

Essa mesma impressão foi externada por Eliane Botelho Junqueira e José Augusto de 

Souza Rodrigues:  

 

Em verdade, independentemente da questão dos altos custos econômicos do acesso à 
Justiça, a população do Morro da Coroa tende a considerá-la como um dispositivo 
privativo das elites, funcionando para garantir seus interesses: advogados e jurízes 
foram representados como personagens de um universo simbólico inacessível e 
excludente, materializado em palácios e em palavras complicadas. Essa visão dual 
do mundo dos ricos e do mundo dos pobres permite inferir que existe uma 
indisponibilidade ideológica da população em relação ao mundo dos ricos, ao qual 
pertenciaria a Justiça, funcionando como bloqueio simbólico do seu acesso a 
dispositivos estatais de intermediação386 

 

Na mesma direção, escreve Jorge Correa Sutil, para o qual “aqueles acusados de 

crimes pela polícia e algumas vezes processados pelo sistema criminal de justiça são quase 

todos pobres. Os pobres são os principais clientes do sistema criminal e as principais vítimas 

de seus excessos e violações aos direitos humanos”387.  

Porém, todos possuem o direito de resistência à opressão, sobretudo quando 

governados injustamente388. Essa resistência, diga-se de passagem, exercida hodiernamente de 

maneira coletiva, por grupos e segmentos sociais, pontua Norberto Bobbio389. 

É para transformar esse cenário desagregador que os sistemas constitucionais da 

américa latina passaram a prever em suas respectivas constituições uma instituição 

direcionada exclusivamente a promover a defesa dos direitos humanos dos cidadãos nacionais 

e não-nacionais. Permitir, sobretudo, que todos tenham acesso à justiça.  

Para Alejandro Garro, o debate sobre o acesso à justiça deve ser concentrado na 

questão de tornar a justiça mais acessível aos pobres e marginalizados. Precisa-se abraçar o 

ideal da “advocacia de interesse público”, de maneira a realizar o fim de aumentar “o acesso 

                                                 
385 Idem, p. 23. 
386 A volta do parafuso: cidadania e violência. In: Direitos Humanos. Um debate necessário. São Paulo: 
Brasiliense, 1991, p. 126. 
387 Democracia, Violência e Injustiça. O Não-Estado de Direito na América Latina. Org. Juan Méndez, 
Ghuillermo O'Donnell e Paulo Pinheiro. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 293. 
388 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos. Um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arent. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 189. 
389 A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 140. 
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dos não-privilegiados à justiça”390.  

As defensorias institucionais, sem dúvida, concretizam a democratização do acesso à 

justiça, porquanto permitem a todos os cidadãos a proteção jurídica necessária a condigna 

posição de ser humano perante qualquer jurisdição nacional ou internacional. 

Como dito, a Constituição Federal de 1988 criou a Defensoria Pública. Prevista no 

art. 134, caput, objetiva oferecer defesa técnica, em todas as instâncias, aos que comprovarem 

insuficiência de recursos, na esteira do direito fundamental à assistência jurídica integral e 

gratuita (pública)391, nos termos do inciso LXXIV do art. 5º da Lei Magna.  

É que compete ao Estado oficiar em favor dos necessitados, no afã de restabelecer a 

isonomia substancial, até porque é dever do poder público proteger os cidadãos contra os 

abusos e violações aos seus direitos humanos. 

Sobre o dever de proteção, comenta Rebeca Cook:  

 

Os Estados têm o dever de respeitar, proteger e cumprir as normas de igualdade, e, 
se fracassam no dever de cumpri-las, são legalmente responsáveis perante as vítimas 
de discriminação, por remediar as injustiças e evitar a recorrência do abuso. O Dever 
de Respeitar exige que os Estados sejam subordinados às convenções de direitos 
humanos para impedir as violações de direitos e para respeitar o acesso dos titulares 
do direito de gozá-los pelos seus próprios meios. Desse modo, o direito dos povos 
indígenas à não discriminação é violado pela ação do Estado, tais como expulsão 
oficial dos territórios nativos ou quando o governo aluga os territórios indígenas 
para companhias mineradoras, sem o consentimento daqueles povos. O Dever de 
Proteger exige que os Estado evitem as violações de direitos cometidos por pessoas 
e organizações privadas (...). Entretanto, os Estados e seus governos estão 
legalmente submetidos a tais convenções 'para organizar o aparato governamental e, 
em geral, todas as estruturas pelas quais o poder público é exercido, de forma que 
elas sejam capazes de juridicamente assegurar o livre e completo acesso aos direitos 
humanos392 

 

Tem a Defensoria, portanto, como missão maior promover o acesso de todos à 

justiça, consequentemente, realizar e concretizar os direitos humanos. Isso porque o acesso à 

justiça e a realização dos direitos humanos consistem em pressupostos invariáveis ao 

desenvolvimento. Esse, na presente quadra da história, não mais concebido como 
                                                 
390 Apud PINHEIRO, Paulo Sérgio. Idem, p. 25. 
391 O presente estudo usará a terminologia “pública” quando se referir a assistência jurídica reconhecida pelo art. 
5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Por uma razão, nenhum serviço prestado pelo Estado poderá ser 
considerando gratuito, porquanto os cidadãos honram com as obrigações tributárias, motivo porque nada pode 
ser considerando gratuito, mas mantidos pelos impostos, contribuições e taxas pagas pelos contribuintes. 
392 Superando a Discriminação. In: Democracia, Violência e Injustiça. O Não-Estado de Direito na América 
Latina. Organizadores Juan E. Méndez, Guillermo O'Donnell e Paulo Sérgio Pinheiro. São Paulo: Paz e Terra, 
2000, p. 132. 
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exclusivamente econômico, mas pensado na perspectiva social.  

No que tange à proteção dos direitos humanos, importante assentar que a Defensoria 

Pública passou a ser o órgão com legitimidade precípua para postular perante os sistemas 

internacionais de proteção aos direitos humanos, a exemplo da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. De acordo com o art. 4º, inciso VI, da Lei Complementar 80 de 1994, 

compete à Defensoria: “representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos 

humanos, postulando perante seus órgãos”. 

À evidência, observa-se que houve uma preocupação do legislador em realmente 

conferir à Defensoria Pública o papel de tutelar os direitos humanos e as minorias, consoante 

se percebe da redação do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 80 de 1994, segundo a qual incube à 

Instituição “atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, 

abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando 

o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas”. 

Em recente deliberação, a Organização dos Estados Americanos (OEA) promulgou a 

Resolução 2656 de 2011, reconhecendo os Defensores Públicos Oficiais como órgãos 

essenciais à realização do acesso à justiça como direito humano básico.  

Dentre as recomendações, uma trata especificamente da independência funcional da 

Instituição, verbis: “Recomendar aos Estados membros que já disponham do serviço de 

assistência jurídica gratuita que adotem medidas que garantam que os defensores públicos 

oficiais gozem de independência e autonomia funcional”. 

Importa destacar que a proteção dos direitos humanos deve ser reservada a uma 

instituição para tanto vocacionada e separada dos demais poderes, consequentemente, 

autônoma em relação ao Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. De igual sorte, 

considerando a extensa competência constitucional, não convêm outorgar exclusivamente ao 

Ministério Público todas as competências pertinentes à tutela jurídica dos direitos humanos. 

Carlos Bruno, referindo-se ao Ministério Público, expõe essa mesma crítica, ao 

entender que “a própria realidade brasileira parece mostrar sinais que tal concentração de 

poderes talvez não tenha sido a ideal para os fins alcançáveis através dessa notável figura”393. 

No mesmo diapasão, Samuel Yupanqui percebeu o fracaso do Fiscalía Especial no 

Perú (Ministério Público), na defesa dos direitos humanos, razão porque reconheceu a 
                                                 
393 DA SILVA, Carlos Bruno Ferreira. Defensor do Povo: contribuições do modelo peruano e do instituto romano 
do tribunato da plebe. Disponível em: http://publique.rdc.puc-rio.br. Acesso: 20-01-2010. 
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pertinência da Constituição do Perú de 1993, ao incorporar essa função no rol das atribuições 

da Defensoria394.  

Para o autor a concentração de funções foi insuficiente e sem efeitos diante das 

frequentes violações dos direitos humanos no país: 

 

Es más, resultada incongruente que el órgano estatal titular de la acción penal – y en 
consecuencia de acusar a las personas – sea a la vez encargado de defenderlas. De 
ahí que la Constitución de 1993 haya optado razonablemente por modificar la 
anterior situación al incorporar a la Defensoria del Pueblo como órgano autónomo 
(artículos 161 y 162), disponiendo que lê corresponde ‘defender los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunida’395 

 

De conseguinte, no caso do Brasil, a exemplo da Colômbia que reservou a defesa do 

povo a Defensoria del Pueblo, faz-se mister que a competência concernente à defesa dos 

concretos interesses sociais da população brasileira, como a promoção da saúde, repouse 

sobre a Defensoria Pública.  

É mais eficiente para a República concentrar no Ministério Público as atribuições de 

investigar e promover as respectivas responsabilidades contra os que cometem crimes e 

dilapidam o patrimônio público, bem assim a defesa dos interesses difusos como o meio 

ambiente, considerando a dimensão objetiva dos direitos fundamentais que cercam sua tutela. 

Convêm, em relação à Defensoria Pública, expandir suas competências, no sentido 

de promover a defesa concreta dos direitos humanos do povo brasileiro, dada a vocação 

natural da instituição, até porque, por força do novo art. 4º, inciso X, da Lei 80 de 1994, 

compete-lhe “promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, 

abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, 

sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva 

tutela”. Assim, a Defensoria incorporaria o espírito da Defensoria do Povo pretendida deste 

outrora por Afonso Arinos396.  

                                                 
394 Cf. DA SILVA, Carlos Bruno Ferreira. Defensor do Povo: contribuições do modelo peruano e do instituto 
romano do tribunato da plebe. Disponível em: http://publique.rdc.puc-rio.br. Acesso: 20-01-2010. 
395 Apud Carlos Bruno (Defensor do Povo: contribuições do modelo peruano e do instituto romano do tribunato 
da plebe. Disponível em: http://publique.rdc.puc-rio.br. Acesso: 20-01-2010). 
396 À guisa de informação, cabe pontuar, particularmente em relação ao panorama brasileiro, que antes da 
instituição da Assembleia Nacional Constituinte de 1985, a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, 
presidida por Afonso Arinos, incluiu em seu anteprojeto o art. 56 , que tratava especificamente do Defensor do 
Povo, com o propósito de zelar pelo efetivo respeito dos poderes do Estado aos direitos assegurados na 
Constituição. Essa proposta da Comissão Afonso Arinos, segundo nota de Caio Tácito, inspirou-se na 
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Com a Defensoria Pública, inicia-se uma nova trajetória na construção da cidadania e 

na proteção dos direitos humanos. É a concretização da promessa constitucional da 

democratização do acesso à justiça, pensada no Brasil desde o passado século XIX por 

Nabuco de Araújo quando observou: “De que adianta ter direitos se não é possível mantê-los”.  

De observar, portanto, que a preservação dos direitos humanos depende da maneira 

como se organiza o sistema de proteção. Contra o poder do Estado,  impõe-se a faceta do 

próprio Estado, por meio da Defensoria Pública, que ostenta legitimidade para promover os 

direitos humanos. Para tanto, necessita de instrumentos, como a requisição de auxílio de força 

polícial, prevista no art. 8º, inciso XIX, da Lei Complementar 80 de 1994, a fim de assegurar 

o respeito aos direitos humanos. 

Do contrário, qualquer tentativa de atenuar as rotineiras violações aos direitos 

humanos que ocorrem no País, mormente no sistema prisional, serão meras conjecturas. Pois 

na prática, ninguém consegue se contrapor a força pública do Estado, sem prerrogativas e 

condições de se opor ao poder.  

Assim, para proteger os direitos humanos, considerando que a maioria das suas 

violações são perpetradas pelo próprio Estado, convêm a existência de uma instituição com 

legitimidade precípua para desempenhar essa missão, como a Defensoria Pública, com 

autonomia e independência perante os demais poderes.  

É da essência da instituição, porquanto vocacionada a promover a integridade dos 

direitos humanos e a redução da pobreza nos países marcados, a exemplo do Brasil, pela 

desigualdade social. 

Juan Pablo Arce Gordillo, ao mencionar as razões do surgimento do Defensor del 

Pueblo na Europa, e sua migração para a experiência recente dos países da América Latina, 

esclarece que o instituto surgiu com o propósito de intermediar as relações entre o Estado e os 

administrados, no afã de otimizar as demandas dos governados considerando as ações ou 

omissões do Poder Público. E o que a caracteriza, sem dúvida, é sua independência perante o 

Parlamento397.  

A Defensoria Pública no Brasil estreita essa relação entre os cidadãos e o poder 

                                                                                                                                                         
Constituição Espanhola de 1978 (Ombudsman – o defensor do povo. Temas de Direito Público. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997, p. 851). 
397 Cf. GORDILLO, Juan Pablo Arce. Análisis comparativo entre los criterios del defensor del pueblo (españa) 
y del procurador de los derechos humanos (guatemala), en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales. México: Unan, 2009. 
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público. Por meio dessa, pode o popular acionar a Administração Pública para resolver 

extrajudicialmente questões envolvendo a realização dos seus direitos sociais ou provocar a 

intervenção do Poder Judiciário. 

Outrossim, compete à Defensoria, considerando o contexto brasileiro de exclusão 

social, onde os condenados são na sua expressiva maioria pessoas pobres, promover seus 

direitos humanos, em consonância com as normas constitucionais e internacionais de proteção 

aos presos. 

À guisa de ilustração, em maio de 2006, o Estado de São Paulo presenciou um dos 

momentos mais tormentosos da sua segurança pública, dada a ocorrência de uma complexa 

rebelião de unidades prisionais que resultou em diversas mortes de cidadãos, entre presos e 

agentes da segurança pública.  

Com o escopo de compreender o que aconteceu, mormente investigar se houve ou 

não violações aos direitos humanos, o International Human Rigths Clinic do Human Rights 

Program at Havard Law School, produziu um estudo intitulado “São Paulo sob Achaque: 

Corrupção, Crime Organizado e Violência Institucional em maio de 2006”398. 

O estudo revelou que a ausência de assistência jurídica consiste na principal queixa 

dos presos399. A par disso, demonstrou que a solução proposta e executada pelo Estado para 

resolver o problema carcerário, de expandir as unidades prisionais, na verdade concorreu para 

o aumento da atuação da organização criminosa PCC dentro das penitenciárias400. Isso 

aconteceu, sobretudo, depois das primeiras rebeliões que ocorreram em 2001 no Estado de 

São Paulo. 

Naquela época, resolveu-se adotar as seguintes medidas: a) construção de mais vagas 

no sistema penitenciário em diversas regiões do Estado; b) criação do Regime Disciplinar 

Diferenciado (RDD) que agravou o confinamento dos presos; c) instituição do Grupo de 

Intervenção Rápida (GIR) para reforçar as revistas nos presos e reprimir motins. Em síntese, 

todas medidas de caráter repressivo.  

Em que pese isso tudo, explodiu a crise de 2006 com o envolvimento de 74 unidades 

                                                 
398 SOLOMON, Cara; HENNIGAN, Kaitlyn; THOMPSON, Jeremiah Montegonery. São Paulo sob Achaque: 
Corrupção, Crime Organizado e Violência Institucional em maio de 2006. International Human Rights 
Clinic. Human Rights Program at Harvard Law School. Justiça Global Brasil: Maio, 2006. 
399 Ob. cit., p. 154. 
400 Ob. cit., p. 155. 
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prisionais401. Percebe-se que nenhuma das medidas adotadas no passado, dizem respeito à 

promoção de assistência jurídica aos apenados. Mais uma vez, o Estado preferiu mitigar as 

garantias constitucionais, ao invés de investir na assistência médica, jurídica e educacional 

dos presos. 

Sobre a problemática penitenciária, com acerto escreve Walter Nunes:  

 

O sistema prisional do país, há muitos anos, está em situação de calamidade. Chega-
se a dizer, até mesmo, que não existe o tal sistema, mas apenas um depósito de 
presos. A verdade é que a Lei de Execução Penal, embora editada no ano de 1984, 
ainda hoje não mereceu a devida atenção do Executivo, especialmente quanto ao 
respeito às Regras Mínimas reconhecidas pela ONU. Muitos dos estabelecimentos 
prisionais são meras construções anacrônicas para despejar pessoas que não têm os 
mínimos direitos inerentes à condição humana respeitados. Em verdade, a crise do 
setor é antiga. Em 1993, a Câmara dos Deputados, preocupada com o assunto, 
instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, destinada a investigar a 
precariedade do sistema penitenciário, que constatou a situação caótica e fez uma 
série de recomendações. Passados quase treze anos, o quadro somente fez piorar, até 
porque nada de mais concreto foi feito. Os presídios federais só agora estão sendo 
construídos, os estabelecimentos carcerários, além de não terem sido desativados os 
que possuem capacidade superior a 500 presos, continuam superlotados e, agora, de 
uma vez por todas, perdeu-se o controle completo sobre a comunidade carcerária. Se 
antes o descontrole era quanto ao ingresso de substâncias entorpecentes em seu 
interior e à distribuição dos presos entre as celas dos pavilhões, com o passar do 
tempo, o estabelecimento carcerário passou a se constituir o escritório oficial das 
organizações criminosas, de onde as ações dos grupos agora são comandadas, sendo 
permitida ao preso a mais ampla possibilidade de comunicação com o braço livre da 
criminalidade402 

 

Ao contrário da exclusiva solução de aumentar vagas no sistema penitenciário, o 

estudo da International Human Rigths Clinic de Havard propõe o investimento na Defensoria. 

Uma solução mais em conta do ponto de vista financeiro, do que elevar a despesa com a 

construção de mais presídios.  

No ponto, consignam que essa seria a política mestra para claramente solucionar 

parcialmente a problemática da crise do sistema prisional. No entanto, tendo em conta a 

ausência de investimentos na Defensoria, não se tem uma estrutura adequada para prestar essa 

assistência403.  

                                                 
401 Ob. cit., p. 156. 
402 Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 390-391. 
403 “Uma peça chave que claramente ajudaria no enfrentamento da crise do sistema prisional, porém que sofre 
com a falta de estrutura, é a Defensoria Pública. Além de prevenir o ingresso no sistema prisional de quem não 
deveria chegar lá, uma Defensoria forte poderia cumprir com a nova Lei Federal 12.313 de 2010. Esta determina 
que toda a unidade prisional deve contar com o serviço de assistência jurídica providos por defensores públicos. 
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Frise-se, portanto, a pertinência da atuação da Defensoria Pública no âmbito da 

Execução Penal, em consonância com o propósito institucional de promover a realização dos 

direitos humanos. Até porque, a maioria expressiva dos presos brasileiros são pobres, por isso, 

dependem do serviço de assistência jurídica prestada pela Defensoria.  

A respeito, anotou Antônio Magalhães Gomes Filho, ser  

 

condição essencial para um verdadeiro processo de execução penal, com as garantias 
a que nos referimos, a existência de uma infraestrutura que possibilite a assistência 
judiciária gratuita e contínua ao sentenciado, pois, como é sabido, a quase totalidade 
da população carcerária provém das camadas sociais menos favorecidas, para as 
quais o reconhecimento de direitos constitui ilusão se não for acompanhado de 
providências concretas destinadas a tornar efetiva a tutela.404 

 

Por conseguinte, o art. 4º, inciso XVII, da Lei Complementar 80 de 1994, determina 

que a Defensoria oficiará nos espaços prisionais, com o objetivo de assegurar os direitos 

fundamentais dos custodiados. Na verdade, o direito à assistência jurídica ao preso decorre de 

um direito constitucional expresso no art. 5º, inciso LXIII, segundo o qual “o preso será 

informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 

assistência da família e de advogado”. 

Com efeito, merece destaque a necessária presença da Defensoria Pública no sistema 

prisional. É que na execução penal se priva, em razão da condenação, um dos direitos 

humanos mais básicos: a liberdade.  

Francesco Carnelutti compara o pronunciamento da condenação a uma espécie de 

funeral, onde o condenado, semelhante a um morto social, passa a ser esquecido e custodiado 

numa penitenciária405. Contudo, a presença da instituição mitiga o abandono de diversos 

apenados, que não raramente só podem contar com a Defensoria.  

                                                                                                                                                         
Entretanto, além de ter demorado para criar a defensoria pública, São Paulo tem dado pouca atenção à falta 
imensa e deplorável de assistência jurídica no sistema prisional, o que permitiu, por exemplo, que 168 presos 
estivessem com penas vencidas quando seus processos foram analisados nos mutirões de 2008 e 2009” 
(SOLOMON; HENNIGAN; THOMPSON, ob. cit., p. 165). 
404 A defesa do condenado na execução penal. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BUSANA, Dante (Coords.) 
Execução Penal. São Paulo: Max Limonad, 1987, p. 41. 
405 Com precisão literária, enunciou Carnelutti: “Acontece às pessoas, incluindo também os juristas, algo de 
análogo ao que ocorre quando um homem morre: o pronunciamento da condenação, com o aparato que todos 
conhecem, mais ou menos, é uma espécie de funeral; terminada a cerimônia, depois que o acusado sai da cela e o 
recebem em custódia os policiais, recomeça para cada um de nós a vida cotidiana e, pouco a pouco, não se pensa 
mais no morto. Sob um certo aspecto pode-se também assemelhar a penitenciária ao cemintério, mas se esquece 
que o condenado é um sepultado vivo” (As Misérias do Processo Penal. São Paulo: Edijur, 2010, p. 72). 
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Por oportuno, registra Walter Nunes que no ano de 1993, por meio da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, destinada a investigar a precariedade do 

sistema penitenciário, recomendou-se ao término a “organização, em caráter inadiável, da 

defensoria pública perante os estabelecimentos carcerários”406.  

Todavia, mantem-se ainda inexpressiva a política pública de estruturação da 

Defensoria, como mencionado no exemplo anterior em relação às rebeliões que ocorreram em 

São Paulo no ano de 2006; coincidentemente ou não, depois daquele episódio, o Estado de 

São Paulo passou a investir na Defensoria, mesmo timidamente, com a realização de concurso 

público e o reconhecimento da autonomia administrativa da instituição407.  

Demais, convêm mais uma vez ressaltar a dimensão objetiva do princípio da 

dignidade da pessoa humana. O preso ou condenado, malgrado o crime hediondo que tenha 

cometido, merece ser tratado com dignidade, porquanto o valor dignidade humana revela-se 

inerente ao ser humano.  

No dizer de Walter Nunes, “sendo um valor inerente ao homem, todas as pessoas 

possuem o mesmo direito de defender os seus bens jurídicos e de serem tratadas com idêntica 

consideração e respeito, como forma de preservação de sua dignidade humana”408.  

Então, mais ainda no ambiente penitenciário, onde os direitos que tocam à dignidade 

como a liberdade são cerceados sob o pretexto da pena e da política criminal, mostra-se 

imperiosa a presença efetiva da instituição. A Defensoria Pública consiste no órgão 

constitucionalmente programado a promover a assistência jurídica aos condenados, 

                                                 
406 Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 391. 
407 Ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 4163/SP, o Supremo Tribunal Federal emprestou 
interpretação conforme à Constituição, no sentido de permitir a celebração de convênio entre a Defensoria do 
Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo para auxiliar nos serviços de 
assistência jurídica prestada pela Defensoria, sem o caráter obrigatório contido na Lei 988 de 2006 de São Paulo, 
sob pena de ofensa à autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria, verbis: “A previsão de 
obrigatoriedade de celebração de convênio exclusivo e obrigatório entre a defensoria pública do Estado de São 
Paulo e a seccional local da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB-SP ofende a autonomia funcional, 
administrativa e financeira daquela. Essa a conclusão do Plenário ao, por maioria, conhecer, em parte, de ação 
direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF e julgar o 
pleito parcialmente procedente, a fim de declarar a ilegitimidade ou não recepção do art. 234, e seus parágrafos, 
da Lei Complementar paulista 988/2006, assim como assentar a constitucionalidade do art. 109 da Constituição 
desse mesmo ente federativo, desde que interpretado conforme a Constituição Federal, no sentido de apenas 
autorizar, sem obrigatoriedade nem exclusividade, a defensoria a celebrar convênio com a OAB-SP. Tratava-se, 
na espécie, de ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o art. 109 da referida Constituição 
estadual e o art. 234 e parágrafos da LC paulista 988/2006, que tratam da instituição de convênio entre a 
defensoria pública paulista e a OAB-SP, para a prestação de assistência judiciária a necessitados, a cargo da 
primeira. ADI 4163/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 29.2.2012” (Disponível: www.stf.jus.br. Acesso: 20-03-2012).  
408 Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 283. 
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orientando-os sobre o conteúdo da pena e perspectivas de sua liberdade e regeneração social. 

De mais a mais, dispensar ao preso ou condenado um tratamento condigno decorre 

dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. É o caso do Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos de 1966, promulgado pelo Decreto 592 de 1992, mediante o qual 

“toda a pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à 

dignidade inerente à pessoa humana”.  

Sob a batuta do direito à integridade pessoal, consigna o Pacto de São José da Costa 

Rica (Convenção Americana sobre sobre Direitos Humanos), promulgado pelo Decreto 678 

de 1992, que “ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 

desumanos ou degradante. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito 

devido à dignidade inerente ao ser humano”. 

No âmbito normativo nacional, prevê o Estatuto da Execução Penal (Lei 7.210 de 

1984), que ao condenado deve ser assegurado o direito à saúde, à assistência material, 

jurídica, educacional, social e religiosa, nos termos do respetivo art. 10 da Lei de Execução 

Penal.  

Assim, percebe-se que o direito à assistência jurídica passa a ser tão importante 

quando a assitência à saúde e à educação. E não poderia ser diferente, na medida em que o 

direito à liberdade, depende sobretudo da qualidade dessa assistência jurídica. 

Daí porque, determinou-se que “os estabelecimentos a que se refere o inciso XVII do 

caput reservarão instalações adequadas ao atendimento jurídico dos presos e internos por 

parte dos Defensores Públicos, bem como a esses fornecerão apoio administrativo, prestarão 

as informações solicitadas e assegurarão acesso à documentação dos presos e internos, aos 

quais é assegurado o direito de entrevista com os Defensores Públicos”(art. 4º, § 11, LODP).  

É clara a vontade do legislador, no sentido de outorgar à Defensoria o poder-dever de 

assegurar a preservação dos direitos humanos dos presos. De sorte que, promulgou-se a Lei 

Federal 12.313 de 2010, que por sua vez reformou a Lei de Execução Penal (Lei Federal 

7.210 de 1984), para inserir o direito de assistência jurídica ao preso dentro do presídio e 

atribuir competências à Defensoria Pública.  

E para dissipar dúvidas, a Defensoria Pública, com a Lei 12.313 de 2010, passou a 

integrar o rol dos órgãos da execução penal, previstos no capítulo I, do título III, da LEP. 

Então, nos termos do art. 61, inciso VIII, da Lei 7.210 de 1984, a Defensoria Pública consiste 
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numa órgão da execução penal.  

Acerca dessa inovação legislativa, concernente à posição da Defensoria Pública 

como órgão da execução penal, Rodrigo Duque Estrada Roig destaca que: 

 

Uma das mais destacadas e relevantes inovações legislativas consiste na elevação da 
Defensoria Pública à condição de órgão da execução penal (art. 61 da LEP), ao lado 
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Juízo da Execução 
Penal, do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, dos Departamentos 
Penitenciários, do Patronato e do Conselho da Comunidade. (...) Precipitado olhar 
pode conduzir à equivocada crença de que órgãos da execução são unicamente 
aqueles afetos à tarefa de promover a atividade primária de executar a pena e a 
medida de segurança, o que excluiria a necessidade da presença da Defensoria 
Pública no rol legal. Com efeito, os órgãos da execução não são somente aqueles 
que propriamente executam a pena ou a medida de segurança, mas também os que 
atuam tanto para assegurar uma regular execução, quanto para promover a melhoria 
das condições carcerárias. Veja-se, por exemplo, a atuação do Conselho da 
Comunidade (art. 81), cujas atribuições em nada se assemelham à primária tarefa de 
execução, incluindo visitas aos estabelecimentos penais existentes na comarca e a 
obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou 
internado409. 

 

Entre as mudanças, determinou-se que “as Unidades da Federação deverão ter 

serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos 

estabelecimentos penais” (art. 16, LEP), bem assim, passou a contar com capítulo específico 

versando sobre Defensoria Pública, com o respectivo rol de competências (art. 81-A, LEP)410.  

Agora, por força do novo art. 81-A, da Lei de Execução Penal, “a Defensoria Pública 

                                                 
409 O novo papel da Defensoria Pública na execução penal. In: Uma nova Defensoria Pública pede passagem. 
Reflexões sobre a Lei Complementar 132/09. Coord. José Augusto Garcia de Souza. Rio de Janeiro: Lumen 
juris, 2011, p. 287. 
410 À guisa de ilustração, convêm transcrever os novos dispositivos da Lei de Execução Penal: “Art. 81-A.  A 
Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo 
executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma 
individual e coletiva. Art. 81-B.  Incumbe, ainda, à Defensoria Pública: I - requerer: a) todas as providências 
necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;  b) a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de 
qualquer modo favorecer o condenado;  c) a declaração de extinção da punibilidade; d) a unificação de penas; e) 
a detração e remição da pena; f) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução; g) a aplicação de 
medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança; h) a conversão 
de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de 
pena e o indulto; i) a autorização de saídas temporárias; j) a internação, a desinternação e o restabelecimento da 
situação anterior; k) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; l) a remoção do 
condenado na hipótese prevista no § 1o do art. 86 desta Lei; II - requerer a emissão anual do atestado de pena a 
cumprir; III - interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a 
execução; IV - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal; V - visitar os 
estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento, e requerer, quando for o caso, a 
apuração de responsabilidade; VI - requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de 
estabelecimento penal. Parágrafo único.  O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os 
estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio”. 
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velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo 

executivo e nos incidentes de execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e 

instâncias, de forma individual e coletiva”.  

Por conseguinte, a fim de materializar a presença da instituição nas unidades 

prisionais, impõe-se ao órgão da Defensoria visitar periodicamente os estabelecimentos 

prisionais, devendo registrar sua presença em livro próprio, nos termos do parágrafo único do 

art. 81-B, da LEP. E ainda, competirá à autoridade administrativa encaminhar mensalmente à 

Defensoria Pública cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando e dos 

dias de trabalho de cada um deles, ex vi do art. 129, da Lei 7.210 de 1984. 

De observar, demais disso, que a atuação da Defensoria Pública no sistema prisional 

corresponde a um poder-dever institucional, na medida em que compete a mesma velar pela 

regular execução da pena e da medida de segurança. Para tanto, poderá ingressar com 

medidas judiciais de caráter individual ou coletivo, como ações civis públicas. 

Em síntese, quando a Defensoria Pública oficia no sistema penitenciário, cumpre um 

papel essencial à promoção dos direitos humanos. Deveras, o cenário penitenciário nacional 

reclama medidas urgentes para contornar os problemas que por décadas esperam solução. 

Relativamente à pertinência da Defensoria no sistema penitenciário, com propriedade 

enunciou Arminda Bergamini Miotto: 

 

Os agentes da Defensoria Pública, não só capacitados, mas habilitados que são, e 
com a experiência correspondente ao tempo de serviço, hão de saber o que fazer e 
como se haver; hão de saber distinguir interesses espúrios de legítimos interesses e 
direitos; discenir violações de direitos humanos ou adquiridos, de falsas acusações 
feitas deliberadamente ou como expressão da ‘síndrome de Ganser’, ou 
erroneamente endereçadas contra quem, por sua vez e a seu modo, é vítima de um 
mesmo vitimário. Da perspicácia, do bom senso, do saber-fazer a serviço de sólidos 
conhecimentos de Direito e das ciências afins, inclusive ciências humanas, das e dos 
agentes da Defensoria Pública, pode depender inclusive a prevenção de violação de 
direitos humanos e adquiridos e de falsas acusações. As falsas acusações não são tão 
raras, e podem ter, como têm tido, conseqüências graves e até fatais; as vítimas delas 
são, igualmente elas, pessoas, sujeitos não só de deveres e de responsabilidade, mas 
também de direitos humanos e adquiridos. Não se pode deixar de perceber quão 
importante é o papel da Defensoria Pública no campo penitenciário411. 

 

  

                                                 
411 Direito Penitenciário, Lei de Execução Penal e Defensoria Pública. Revista dos Tribunais 794. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 454. 
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Deveras, não há que falar em sistema penitenciário sem a presença da Defensoria 

Pública. Busca-se, por seu intermédio, assegurar o direito fundamental à assistência jurídica 

ao apenado, prestando-lhe permanente orientação e informação acerca do cumprimento da 

pena imposta pelo Estado, das possibilidades de comutação e demais benefícios inerentes à 

execução da pena que possam requerer.  

Fere a dignidade humana deixar o preso a própria sorte. Sem assistência, muitos 

passam meses, ou mesmo anos, encarcerados indevidamente. Isso evitaria, demais disso, que 

sejam recrutados por organizações criminosas.  

É na ausência do Estado que a atividade crimimosa se expande. Para combatê-la, só 

políticas públicas. No particular dos presídios, convêm priorizar serviços públicos, como 

saúde, educação, trabalho e assistência jurídica.  

Em que pese o comando constitucional que cria a Defensoria Pública, há Estados, 

como o de Santa Catariana, que resiste em criá-la, ignorando assim a Constituição Federal de 

1988, razão pela qual deveria sofrer intervenção federal por meio de Representação do 

Procurador Geral da República, nos termos do art. 36, inciso III, da Constituição de 1988, 

porquanto a não instituição da Defensoria Pública viola o princípio constitucional de 

preservação dos direitos humanos, na esteira do que determina o art. 34, inciso VII, alíena 

“b”, da Carta da República.  

Não obstante, houve um avanço significativo quando o Supremo Tribunal Federal 

prescreveu um prazo de doze meses para o Estado de Santa Catarina instituir sua Defensoria. 

Espera-se, por conseguinte, que seja criada e contribua com o acesso à justiça e a promoção 

dos direitos humanos, mormente no espaço prisional, uma vez que muitos dos presos não 

possuem condições econômicas de constituirem advogado privado. 

O respeito aos direitos humanos dos presos passa, necessariamente, pela estruturação 

do serviço público de assistência jurídica protagonizado pela Defensoria Pública. É o órgão 

legitimado e vocacionado a desempenhar este papel. Por isso, reclama investimentos e 

cumprimento do comando constitucional que outorga às defensorias, autonomia 

administrativa e orçamentária. 
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CONCLUSÃO 

 

Sobre a Defensoria, há muito o que pesquisar e considerar a partir da experiência da 

instituição no campo da promoção da justiça e da realização dos direitos humanos. Trata-se de 

uma instituição republicana que nasceu num cenário de reconstrução democrática, primada 

pela cidadania e respeito à dignidade da pessoa humana. Por isso mesmo, ocupa posição de 

destaque no âmago da organização política do Estado. 

Dentre as competências, destaca-se a defesa institucional dos direitos humanos e o 

serviço público de assistência jurídica prestado ao povo. É imperioso recordar que por muitas 

décadas a violação dos direitos humanos marcou negativamente a América Latina, 

particularmente o Brasil, consequência essa do regime político de exceção de então. Daí por 

que, mais que necessária a criação e estruturação da instituição, no desiderato de combater 

transgressões das mais diversas aos direitos humanos. 

Podemos conceituar direitos humanos como todos os que permitem a realização da 

pessoa humana de maneira integral e integradora, pautados pela máxima de proteção à sua 

dignidade, reconhecidos e pactuados pelos povos e nações do mundo, competindo aos estados 

e às organizações internacionais promover sua respectiva realização e proteção. 

A Defensoria Pública, no ponto de vista constitucional, representa uma das 

instituições mais novas e importantes da República, inaugurada pela Constituição Federal de 

1988. Foi pensada pelo constituinte, no afã de promover o acesso à justiça aos brasileiros e 

não brasileiros que se encontram em estado de necessidade. Não por acaso, presente dentro do 

sistema nacional de justiça, pois situada no capítulo concernente às funções essenciais à 

justiça. 

É essencial para o Estado Democrático de Direito a existência da Defensoria Pública, 

uma vez que, nem toda a conduta perpetrada pelos agentes públicos no exercício da função 

estatal está imune aos abusos que naturalmente ocorrem quando se exerce o poder. A bem da 

verdade, muitas das violações aos direitos humanos são cometidas pelos agentes incumbidos 

de exercer o poder público. 

Daí por que, a pertinência de uma instituição com independência funcional, 

administrativa e orçamentária, a fim de se opor contra a ação abusiva ou omissiva do Estado 

em prejuízo dos direitos humanos. 
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O acesso à justiça traduz muito mais que viabilizar a tutela jurisdicional do Estado. É 

maior, no sentido de que pressupõe a pacificação e a realização dos direitos humanos. Sem 

dúvida, tem-se por necessário ampliar os horizontes concernentes à concretização da justiça. 

De modo que a Defensoria, enquanto instituição permanente e essencial à Justiça, poderá 

concorrer com o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Advocacia, no desiderato de 

promover o que seja justo, ético e equânime no seio da sociedade. 

É conveniente, necessária e oportuna para a sociedade como um todo a atuação da 

Defensoria Pública. Entre as funções, instruir a população sobre os seus direitos e deveres 

para a afirmação da cidadania, sem embargo de que representa um dever da instituição 

difundir a conscientização sobre os direitos humanos.  

Pode-se, até mesmo, vislumbrar uma redução na judicialização das demandas, na 

medida em que a sociedade se tornará mais instruída sobre os seus direitos e deveres, pois  

muitas demandas resultam da não observância e cumprimento das regras jurídicas, 

notadamente pelo poder público. Portanto, não basta o conhecimento dos preceitos jurídicos, 

requer-se sua observância e estrito cumprimento. 

Destarte, haverá coeção social quando todas as pessoas contarem com seus direitos 

concretizados, sobretudo aqueles básicos a serem prestados pelo Estado relacionados à 

educação, saúde, moradia, transporte, meio ambiente, acesso à justiça e segurança. É a 

condição sine qua nom para que os membros da sociedade se respeitem mutuamente em suas 

esferas jurídicas.  

Isso, prima facie, pode parecer utopia. Porém, os países que possuem os melhores 

índices concernentes ao desenvolvimento humano mostram que não. É preciso, primeiro, 

educar a população sobre os seus direitos e deveres, ou seja, promover cidadania. E, assim, 

será consequência sua automobilização, sem a qual, qualquer promessa ou instituição 

constitucional não terá condições de reverter o quadro nacional de desigualdade e desrespeito 

aos direitos humanos. 

Entre os temas que permearam a “Reforma do Judiciário” destacou-se a 

democratização do acesso à Justiça. E no cerne dessa política governamental encontra-se, de 

fato, o fortalecimento da Defensoria Pública.  

É certo que a Emenda Constitucional 45 de 2004, a exemplo de qualquer reforma 

constitucional, tencionou emprestar mudanças institucionais harmônicas aos desejos e 

necessidades da sociedade. Embora instituída em 1988, a Defensoria Pública permanecia 
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ignorada, esquecida e desprezada pelo Poder Público.  

Prerrogativas não bastam para assegurar a efetiva atuação da Defensoria. É que sem 

autonomia administrativa e financeira, pouco poderá ser realizado concretamente pela 

Instituição. Por isso, mediante a promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, 

outorgou-se à Instituição autonomia administrativa e financeira. Passou, assim, a ostentar 

verdadeira independência perante o Poder Executivo. Deixou, consequentemente, de ser um 

mero órgão público do Estado. 

Daí por que, houve a necessidade de revestir a instituição de autonomia 

administrativa e financeira, uma vez que a Defensoria representa, efetivamente, o passaporte à 

cidadania, ou melhor, um instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana412, 

motivo porque deve ser estruturada para oferecer seus serviços aos cidadãos que, por uma 

razão ou outra, passam por dificuldades econômicas, mas precisam de competente amparo 

jurídico-profissional. 

Um dos enormes entraves ao desenvolvimento da sociedade consiste na pobreza que 

resiste em diversos segmentos sociais. A miséria pode e deve ser combatida também pelo 

acesso à justiça413.  

Enquanto permanecer a pobreza, mormente nos países da América Latina, haverá 

violações das mais diversas aos direitos humanos. É preciso, com urgência, reestruturar e 

desenvolver os instrumentos e instituições que tornem o acesso à justiça uma promessa 

constitucional concreta. 

De todas as instituições da República, respousa sobre a Defensoria Pública a 

legitimidade precípua à tutela jurídica dos direitos humanos. Para proteger os direitos 

humanos, considerando que a maioria das suas violações são perpetradas pelo próprio Estado, 

convêm a existência de uma instituição, como a Defensoria Pública, com autonomia e 

independência perante os demais poderes.  

                                                 
412  Nesse sentido o parecer do então Procurador Geral da República Antônio Fernando de Souza, na ADI 3569-
0: “De fato, o papel da Defensoria Pública como instrumento de afirmação da dignidade humana, através da 
garantia do acesso ao Poder Judiciário, é relevante e fundamental à construção de um verdadeiro Estado 
Democrático de Direito, daí porque possui eficácia imediata a norma que assegura a autonomia da Instituição” 
(ADI 3569/PE, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence. Disponível em www.stf.gov.br. Acesso em: 10-06-2008). 
413 “La otra posible articulación entre los temas se enumeraría en los siguientes términos: la situación de pobreza 
en que se encuentra una gran parte de la población de los países latinoamericanos, por sí solo, implica casi 
siempre una situación de violación de derechos humanos, no solamente sociales y econômicos, sino también 
civiles y políticos, y, en la lucha por la erradicación de la pobreza, la garantía de acceso a la justicia debe ser 
vista como un instrumento indispensable. He aquí otra perspectiva en que el acceso a la Justicia es visto como un 
medio o un instrumento para la superación de la pobreza” (ALVES, Cleber Francisco. Ob. cit., p. 149). 
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É da essência da instituição, porquanto vocacionada a promover a integridade dos 

direitos humanos, a redução da pobreza e o desenvolvimento, nos países marcados, como o 

Brasil, pela desigualdade social. 

Vislumbra-se, destarte, que a missão da Defensoria Pública, enquanto órgão essencial 

à função jurisdicional do Estado, transcente a tradicional participação em processos criminais 

voltados à defesa do acusado carente. Em verdade, soma-se a essa missão, a precípua tarefa 

de proteger os direitos humanos, orientando a população sobre os seus direitos e deveres, no 

sentido de promover cidadania e reduzir as desigualdades sociais. 

É missão da Defensoria Pública a promoção dos direitos humanos. É que com a 

edição da Lei Complementar 132 de 2009, que emprestou mudanças significativas à Lei 

Orgânica Nacional da Defensoria Pública, passou a ser função expressa da instituição a 

promoção dos direitos humanos.  

Disso depende, a propósito, a redução da pobreza. Essa que resiste e contribui para a 

injustiça social no país. A Defensoria Pública, como órgão permanente do Estado, traduz a 

presença do poder público na defesa dos cidadãos, com o espcopo de promover a dignidade 

humana, a redução das desigualdades e a consolidação da democracia, na esteira do que prevê 

o novo art. 3º-A, da Lei Complementar 80 de 1994. 

Deveras, com a nova redação do artigo 1º, da Lei 80 de 1994, compete à instituição 

defender os direitos humanos. É oportuna a mudança, porquanto esclarece, de uma vez por 

todas, que o escopo da Defensoria vai além da obrigação de ocupar o espaço do Advogado 

que se ausentou numa audiência criminal, ao revés consiste no que há de mais moderno no 

cenário da República, relativamente à guarda e preservação da dignidade humana de todos os 

cidadãos brasileiros. Trata-se da instituição republicana responsável pelo resgate da cidadania 

de milhares de pessoas, todas, sem exceção, dignas de proteção. 

Antes, torna-se imperioso reconhecer aos direitos humanos sua universalidade e  

eficácia jurídica. Sua obrigatória incidência, funda-se, sobretudo, no princípio da dignidade da 

pessoa humana. Os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, conformam os 

direitos humanos, que devem ser implementados pelos estados, dado o princípio da dignidade 

da pessoa humana.  

Não há contra-argumento que sustente, com consistência, a não concretização dos 

direitos humanos. Negar isso, significa negar o Estado Democrático e Constitucional. Da 

mesma maneira que não se concebe o Estado sem a separação dos poderes, não se concebe o 
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Estado sem assegurar o acesso de todos à justiça e à estrita observância dos direitos humanos. 

As normas constitucionais podem ser construídas por meio das interpretações 

protagonizadas pelo Supremo. De modo que, o conceito de bloco de constitucionalidade toma 

conta da hermenêutica constitucional, como concorrente instrumento de legitimação das 

normas de proteção aos direitos humanos previstos em normas internacionais. 

É oportuno à proteção dos direitos humanos reconhecer o status constitucional dos 

direitos humanos, independente de qualquer procedimento legislativo interno, desde que 

pactuados pela República Federativa do Brasil, considerando a teoria do bloco de 

constitucionalidade. 

Demais, sem a democratização do acesso à justiça e a realização dos direitos 

humanos, o desenvolvimento e a cidadania serão escritos vazios destituídos de sentido, 

malgrado previstos nos pactos internacionais de direitos humanos. 

Com a Defensoria Pública, inicia-se uma nova trajetória na construção da cidadania e 

na proteção aos direitos humanos. É a concretização da promessa constitucional da 

democratização do acesso à justiça, pensada no Brasil desde o passado século XIX por 

Nabuco de Araújo quando observou: “De que adianta ter direitos se não é possível mantê-los”.  

De observar, portanto, que a preservação dos direitos humanos depende da maneira 

como se organiza o sistema de proteção. Contra o poder do Estado, faz-se mister a existência 

de uma instituição oficial independente, como a Defensoria Pública, que ostenta a 

legitimidade precípua para promover a defesa dos direitos humanos. Para tanto, necessita de 

instrumentos, como a requisição de auxílio de força polícial, prevista no art. 8º, inciso XIX, da 

Lei Complementar 80 de 1994, a fim de assegurar o respeito aos direitos humanos. 

Do contrário, qualquer tentativa de atenuar as rotineiras violações aos direitos 

humanos que ocorrem no país, mormente no sistema prisional, serão meras conjecturas. Pois 

na prática, ninguém consegue se contrapor à força pública do Estado, sem prerrogativas e 

condições de se opor ao poder. 

É imperiosa a atuação da Defensoria Pública no sistema prisional. Isso porque lhe 

compete oferecer assistência jurídica aos presos, na medida em que a maioria são pessoas 

pobres e sem condições econômicas de contratar um advogado.  

Enquanto instituição, compete a mesma velar pela correta execução da pena e 

medida de segurança. O que significa dizer que a Defensoria Pública ostenta o poder-dever de 
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promover os direitos humanos, assegurando que nenhuma pessoa responda pena de maneira 

injusta e desumana.  

Para tanto, poderá manejar diversos mecanismos de proteção e provocação, como 

propor ações civis públicas, com o desiderato de concretizar os direitos coletivos dos 

apenados, bem como representar aos sistemas internacionais de proteção eventuais violações 

aos direitos humanos. 

O cidadão tem na Defensoria o espaço onde pode expor suas necessidades e 

interesses, com a certeza de que suas pretensões serão sopesadas e postuladas perante às 

autoridades administrativas e judiciárias. Com efeito, não haverá barreiras econômicas para o 

acesso à justiça por meio da Defensoria Pública.  

O direito à assistência jurídica será prestado sem reversas a todos que se enquadrem 

no perfil normativo de necessitado. Em resumo, ninguém será privado do serviço de 

assistência jurídica, quanto não deter condições econômicas de contratar um serviço particular 

de consultoria ou assessoramento jurídico. 

Com a Resolução 2656 de 2011 da Organização dos Estados Americanos (OEA), 

torna-se patente a pertinência, no cenário internacional, das defensorias oficiais para assegurar 

o direito de acesso à justiça, com autonomia e independência perante os demais órgãos 

políticos de cada Estado. 

 O acesso à justiça, tal como prescrito na sobredita resolução, revela-se de maneira 

simultânea, no sentido de ser um direito humano básico, ao mesmo tempo em que constitui 

meio viabilizador à realização dos demais direitos humanos.   

Percebe-se, assim, que os recentes propósitos da Defensoria Pública traduzem com 

precisão sua importância social. Dão conta do seu concreto escopo: defender o povo 

brasileiro. O brasileiro pobre e necessitado, mas que concorre ao progresso e a soberania 

nacional. E, por isso mesmo, têm o direito as mesmas oportunidades oferecidas a todos os 

cidadãos, entre as quais, o equânime acesso à justiça. Em outras palavras, pensada pelo 

constituinte originário, no desiderato de assegurar assistência e acesso à justiça aos 

necessitados, tornou-se uma instituição vocacionada à promoção dos direitos humanos.  
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ANEXO I 

 

RESOLUÇÃO 2656 DE 2011 DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS  

 

AG/RES. 2656 (XLI-O/11) 

 

GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA: O PAPEL DOS 

DEFENSORES PÚBLICOS OFICIAIS 

 

(Aprovada na quarta sessão plenária, realizada em 7 de junho de 2011) 

 

A ASSEMBLÉIA GERAL,  

 

RECORDANDO que, em conformidade com a Carta da Organização dos Estados 

Americanos, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, e tendo presentes as disposições pertinentes do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, em suas respectivas áreas de aplicação, os direitos 

humanos e liberdades fundamentais devem ser respeitados, sem distinção alguma; 

RECORDANDO TAMBÉM que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

dispõe a obrigação dos Estados Partes de determinar as disposições legislativas ou de outra 

natureza, que se façam necessárias para tornar efetivos os direitos reconhecidos no Pacto. O 

artigo 14 dispõe que toda pessoa acusada de um delito terá direito a defender-se pessoalmente 

ou a ter a assistência de um defensor de sua escolha; a ser informada, caso não tenha defensor, 

do direito que lhe assiste de tê-lo; e, sempre que o interesse da justiça assim o exija, a ter um 

defensor designado ex officio, gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-lo;  

DESTACANDO que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe, no 
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artigo 8.2, e, o direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo 

Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, caso o acusado não se defenda 

pessoalmente ou nomeie defensor no prazo estabelecido em lei; 

AFIRMANDO o caráter universal, indivisível e interdependente dos direitos 

humanos;  

 AFIRMANDO TAMBÉM que os Estados membros têm a obrigação de respeitar e 

garantir o exercício dos direitos reconhecidos nos tratados internacionais em que são partes e 

em suas legislações internas, eliminando os obstáculos que afetem ou limitem o acesso à 

defensoria pública, de maneira que se assegure o livre e pleno acesso à justiça;  

CONSIDERANDO que o acesso à justiça, como direito humano fundamental é, 

também, o meio que possibilita restabelecer o exercício dos direitos que tenham sido 

ignorados ou violados, e salienta, ao mesmo tempo, que o acesso à justiça não se esgota com 

o ingresso das pessoas na instância judicial, mas que se estende ao longo de todo o processo, o 

qual deve ser instruído segundo os princípios que sustentam o Estado de Direito, como o 

julgamento justo, e se prolonga até a execução da sentença;  

  

TENDO PRESENTES: 

 

A Observação Geral No 32, do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, 

cujo parágrafo 9 dispõe que o acesso à administração da justiça deve ser garantido, 

efetivamente, em todos os casos; e As “Regras de Brasília sobre Acesso à Justiça das Pessoas 

em Condição de Vulnerabilidade” (Décima Quarta Conferência Judicial Ibero-Americana, 

Brasília, República Federativa do Brasil, 2008), que visam a garantir o acesso afetivo à justiça 

das pessoas em condição de vulnerabilidade, sem discriminação alguma, para que essas 

pessoas possam usufruir plenamente dos serviços do sistema judiciário; e que promovem, 

ademais, a implementação de políticas públicas destinadas a proporcionar às pessoas 

assistência técnico-jurídica; 

DESTACANDO o trabalho realizado pelos defensores públicos oficiais, em diversos 

países do Hemisfério, na defesa dos direitos fundamentais dos indivíduos, especificamente os 

serviços de assistência jurídica gratuita que possibilitam o fácil e oportuno acesso de todas as 

pessoas à justiça, sobretudo daquelas que se encontram em situação especial de 
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vulnerabilidade;  

LEVANDO EM CONTA a importância fundamental de que esse serviço goze de 

independência e autonomia funcional; e 

TOMANDO NOTA COM SUMA SATISFAÇÃO da implementação da figura do 

“Defensor Público Interamericano” e do Acordo de Entendimento, firmado entre a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e a Associação Interamericana de Defensorias Públicas 

(AIDEF), para a designação ex officio de um defensor público e para buscar o direito de 

assistência gratuita a todas as supostas vítimas de violações de direitos humanos, na 

tramitação dos casos contenciosos que o requeiram, 

 

RESOLVE: 

 

1. Afirmar que o acesso à justiça, como direito humano fundamental, é, ao mesmo 

tempo, o meio que possibilita que se restabeleça o exercício dos direitos que tenham sido 

ignorados ou violados.  

2. Apoiar o trabalho que vêm desenvolvendo os defensores públicos oficiais dos Estados 

do Hemisfério, que constitui um aspecto essencial para o fortalecimento do acesso à justiça e 

a consolidação da democracia.  

3. Afirmar a importância fundamental do serviço de assistência jurídica gratuita para a 

promoção e a proteção do direito ao acesso à justiça de todas as pessoas, em especial daquelas 

que se encontram em situação especial de vulnerabilidade. 

4. Recomendar aos Estados membros que já disponham do serviço de assistência jurídica 

gratuita que adotem medidas que garantam que os defensores públicos oficiais gozem de 

independência e autonomia funcional.   

5. Incentivar os Estados membros que ainda não disponham da instituição da defensoria 

pública que considerem a possibilidade de criá-la em seus ordenamentos jurídicos. 

6. Instar os Estados a que promovam oportunidades de cooperação internacional para o 

intercâmbio de experiências e boas práticas na matéria. 

7. Incentivar os Estados e os órgãos do Sistema Interamericano a que promovam a 

celebração de convênios para a realização de capacitação e formação dos defensores públicos 
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oficiais. 

8 Apoiar o trabalho da Associação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF), no 

fortalecimento da defesa pública nos Estados membros. 

9. Solicitar ao Conselho Permanente que informe a Assembléia Geral, em seu 

Quadragésimo Segundo Período Ordinário de Sessões, sobre a implementação desta 

resolução, cuja execução estará sujeita à disponibilidade de recursos financeiros alocados no 

orçamento-programa da Organização e de outros recursos. 

 


