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RESUMO: A Defensoria Pública é um órgão judicial criado pelo Estado como meio de 

efetivação dos direitos daqueles que se encontram em situação vulnerável. Assim, tornou-se 

indispensável a criação de um meio de proteção dos Direitos, principalmente, das pessoas que 

se encontram em estado de vulnerabilidade então, estabeleceu-se como obrigação dos Estados 

a assistência jurídica gratuita, integral e eficaz a todos. A partir disto, este artigo objetivou 

analisar, num contexto geral, a atribuição da Defensoria Pública no atendimento dos 

hipossuficientes econômicos e organizacionais. Para a realização deste estudo, foi 

desenvolvida pesquisa qualitativa bibliográfica, com doutrinas voltadas ao Direito 

Constitucional, além da análise da Constituição Federal, Leis Complementares e Julgados do 

STF. Utilizou-se do método de abordagem indutivo e técnicas de pesquisa bibliográfica e 

monográfica. A partir do estudo realizado, foi possível identificar que o atendimento da 

Defensoria Pública não deve ser restringido somente para os hipossuficientes econômicos, 

acolhendo, também, indivíduos ou mesmo grupos sociais em situação especial de 

vulnerabilidade existencial no tocante ao exercício dos seus direitos fundamentais e 

dignidade, como o hipossuficiente organizacional.  
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ABSTRACT: The Public Defender's Office is a judicial body created by the State as a means 

of realizing the rights of those who are in a vulnerable situation. Thus, it became essential to 

create a means of protecting the rights, especially of people who are in a state of vulnerability, 

so it was established as an obligation of the States to provide free, comprehensive and 

effective legal assistance to all. Based on this, this article aimed to analyze, in a general 

context, the attribution of the Public Defender's Office in the care of the economic and 

organizational underprivileged. To carry out this study, a qualitative bibliographic research 

was developed, with doctrines focused on Constitutional Law, in addition to the analysis of 

the Federal Constitution, Complementary Laws and Judges of the STF. We used the method 

of inductive approach and techniques of bibliographic and monographic research. From the 

study carried out, it was possible to identify that the service of the Public Defender's Office 

should not be restricted only to the economically underprivileged, also welcoming individuals 

or even social groups in a special situation of existential vulnerability regarding the exercise 

of their fundamental rights and dignity, as the organizational hyposufficient.  

 

Keywords: Law. Access to justice. Public defense. Hyposufficient. Effectiveness. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A necessidade da criação de um sistema de assistência jurídica gratuita se deu através 

da evolução histórica, principalmente pós Revolução Francesa, período marcado por várias 

reivindicações em prol da liberdade, resultando no aumento do campo dos direitos humanos e 

definindo os direitos econômicos e sociais da sociedade. O princípio da dignidade da pessoa 

humana tomou força, originando a conscientização sobre os direitos que lhes são conferidos, 

não somente no acesso aos Tribunais de Justiça, mas também o acesso aos seus Direitos, 

resultado de muitas lutas, revoluções.  

O modelo de assistência jurídica gratuita no Brasil já existia nas Constituições 1934, 

1946 e 1967, entretanto, sem especificar no plano constitucional, o órgão responsável por este 

atendimento. Somente em 1988, com a Constituição Cidadã, é que foi criado a chamada 

Defensoria Pública, instituição permanente encarregada de fazer essa conexão entre a 

sociedade carente e o Estado, na proteção dos direitos. 
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 A Defensoria Pública possui atribuição para atender qualquer cidadão que esteja em 

situação de vulnerabilidade econômica ou organizacional. Quando se fala em assistência 

jurídica gratuita dentro do ordenamento jurídico brasileiro, logo vem à mente dois conceitos: 

necessitado e insuficiência de recurso, o que no mundo jurídico não tem definição certa, ou 

seja, seu contexto é baseado no momento atual. 

Diante dessa premissa, o presente artigo buscou responder ao seguinte 

questionamento: Quais são as atribuições da Defensoria Pública frente aos direitos dos 

hipossuficientes? Para se chegar a resposta final, foi necessário analisar a criação do acesso à 

Justiça, posteriormente a incorporação de tal Direito nas Constituições brasileiras, a criação 

da Defensoria Pública através da Constituição Federal de 1988, dando enfoque na sua 

efetivação dentro dos estados do Sul do país (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). 

Porém seu foco central foi analisar quais as atribuições da Defensoria Pública frente aos 

direitos dos hipossuficientes. Especificamente, pretende diferenciar o conceito de 

hipossuficiente econômico e organizacional, bem como explicitar e diferenciar como ocorre a 

assistência judiciária gratuita entre os dois tipos de hipossuficiência.  

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, deixou os conceitos de necessitado e 

insuficiência de recursos amplos, pois não queria limitar o atendimento jurídico gratuito 

somente aos hipossuficientes econômicos, como ocorria nas Constituições anteriores, mas sim 

acompanhar as transições temporais, a ponto de abranger toda e qualquer pessoa que dela 

necessitasse, como o hipossuficiente organizacional. Dentro das sociedades capitalistas, 

industriais, as relações sociais sofrem constantes mutações todos os dias e nem todos 

conseguem acompanhar, então o constituinte precisou pensar em uma forma de evitar, 

oferecendo uma justiça mais igualitária. 

 O trabalho foi divido em três tópicos, iniciando com o surgimento da necessidade do 

acesso à Justiça, após isso, sobre como se deu a Criação da Defensoria Pública no Estado 

brasileiro, encerrando ao trazer os conceitos da hipossuficiência econômica e hipossuficiência 

organizacional, para então diferenciar o atendimento da Defensoria Pública com estes.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se do método indutivo, objetivando 

analisar a Constituição Federal e doutrinas, especialmente, as relacionadas com as atribuições 

da Defensoria Pública. Em decorrência desta, pode-se dizer que a Defensoria Pública possui 

atribuição para atender tanto o hipossuficiente econômico, quanto o organizacional. 
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1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O ACESSO À JUSTIÇA  

 

Deveres e obrigações se impõem à conduta de todas as pessoas no convívio familiar, 

nas relações de trabalho e nos vínculos religiosos. A solução dos conflitos, com base no 

direito e mediação do Estado, torna possível a vida em sociedade (JUNQUEIRA, 1996). 

Com base nisso, define-se o Direito como o conjunto de normas obrigatórias que 

disciplinam as relações humanas e também a ciência que estuda essas normas. A ciência 

jurídica tem como premissa discernir, dentre as normas que regem a conduta humana, as que 

são especificamente jurídicas. São caracterizadas pelo caráter coercitivo, pela existência de 

sanção, no caso de não observância e pela autoridade a elas conferida pelo Estado, que as 

consagra (JUNQUEIRA, 1996). 

O Direito é considerado um fenômeno cultural, onde deve dar respostas a partir da 

Constituição. Essas respostas só podem ser efetivas, se transcenderem a mera declaração dos 

direitos e avançar para sua concretização. Desse modo, os direitos fundamentais da sociedade 

são compreendidos como núcleo de proteção da dignidade da pessoa humana, instituída como 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 2, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988 (ROSÁRIO et al., 2018). 

Por outro lado, existem alguns fatores que impedem ou dificultam a concretização 

desses Direitos pela sociedade, bem como das garantias asseguradas constitucionalmente; tais 

fatores podem ser a complexidade da sociedade, a globalização da economia, a submissão do 

Estado ao mercado, a reificação humana e os obstáculos existentes ao efetivo acesso à ordem 

jurídica pelas pessoas (BOBBIO, 1992). 

O acesso à Justiça, nesse contexto, é caracterizado como um direito social 

fundamental, consagrado a partir do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. 

Este direito deve ser considerado como um dos mais básicos e essenciais direitos em um 

sistema jurídico igualitário, tendo como finalidade garantir, efetivamente, o direito das 

pessoas, devendo ser compreendido em amplo aspecto (ROSÁRIO et al., 2018). 

Diante disso, Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1998) explicam que: 

 

A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve 
para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as 
pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios 
do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo ele 



        5 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 

Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 

deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1998, p. 08). 
 

Seguindo a linha de raciocínio dos autores, o Estado é responsável por procurar 

mecanismos/recursos que facilitem esse acesso de toda a sociedade. Com o Estado Social, o 

direito de acesso à Justiça sucedeu-se como requisito para a garantia e a efetividade de todos 

os direitos da cidadania, pois sem a possibilidade de reivindicar os direitos da cidadania ao 

Estado, torna-se ineficaz a sua garantia. 

Desse modo, Kelsen (1998, p. 16) define que a Justiça é a ciência que se ocupa de 

estudar não normas jurídicas, mas sim normas morais, e que, portanto, se incumbe da missão 

de detectar o certo e o errado, o justo e o injusto. Já Bobbio (2010, p. 38) questiona se uma 

norma é justa ou injusta, isto é, significa perguntar se ela está apta ou não para realizar valores 

supremos. 

Cappelletti e Garth (1998, p. 31), trazem também que esse debate sobre a proteção dos 

fracos e necessitados é antigo e essencial para a ordem jurídica e social de um país, já que 

nem todas as sociedades tem uma igualdade entre seus membros. Sendo assim, verifica-se que 

a concepção sobre o que seria o acesso à Justiça altera-se conforme os aspectos históricos e 

culturais de cada tempo. 

Os primeiros indícios do assunto são do período da antiguidade, onde se percebeu a 

necessidade da resolução de conflitos. Isso pôde ser refletido na primeira “Lei” que defendeu 

a ideia de acesso, por volta dos séculos XXI e XVII a.C. no Código de Hamurabi. A princípio, 

era mencionado a oportunidade do interessado ser ouvido perante os anciãos, que possuía o 

poder de decisão, o qual demonstrava uma evidente visão tradicional do acesso à Justiça, a 

possibilidade de defesa (FERRARIO, 2010). 

 Percebeu-se com o passar dos anos, que as desigualdades só têm aumentado e que 

aqueles considerados mais fortes acabam por se aproveitar dos mais fracos. Com isso, houve a 

necessidade da criação de um meio de proteção dos direitos, principalmente, dos mais 

vulneráveis, como hipossuficientes, crianças, mulheres, idosos, deficientes (CHIMENTI, 

2015). 

Em um avanço histórico, na inauguração do período contemporâneo, cita-se a 

Revolução Francesa, movimento revolucionário, com destaque na luta do povo contra os 

excessos da monarquia e burguesia francesa, já que o rei era quem concentrava os poderes do 
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Estado. A maior expressão de revolta foi a queda da Bastilha, prisão que simbolizava o 

absolutismo e arbitrariedade da Justiça francesa (VOVELLE, 2019). 

Com isso, Silveira (2020, p. 181), no livro Acesso à Justiça relata que: 

 

Qualquer discussão séria acerca de direitos, seja qual for sua natureza ou a base 
filosófica em que se apoie, pressupõe a possibilidade de eles serem efetivamente 
garantidos. Será vazia a controvérsia estabelecida sobre determinada prestação, se a 
sua efetivação prática estiver comprometida ou limitada pela realidade social.  
Partindo de tal concepção, não nos parece despropositado assumir que todos os 
direitos são duplamente condicionados, seja, inicialmente, pelo próprio ordenamento 
que os estabelece e restringe, seja pelas circunstâncias fáticas que os cercam em 
dado contexto social. 

 

 Desse modo, compreende-se que o problema do acesso à Justiça não é a falta de 

previsão legal (Leis), mas sim a forma de proteger e executar esses direitos garantidos, 

impedindo que eles continuem sendo violados, limitados. 

 Por outro lado, a Constituição da República de 1988, no artigo 3°, inciso I, defende a 

criação de uma sociedade livre, justa e solidária. No próprio artigo encontra-se a resposta, que 

seria promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. Com base nisso, Esteves e Silva (2017, p. 2) 

entendem que: 

 

A efetividade do direito de acesso igualitário à Justiça possui como pressuposto não 
apenas a proibição de qualquer mecanismo ou barreira que impeça o exercício do 
direito de ação, mas também apresenta uma dimensão positiva, que se traduz 
exatamente na obrigação imposta ao Estado de assegurar que todos tenham 
condições efetivas de postular e de defender seus direitos perante o sistema de 
justiça, independentemente de sua condição de fortuna. As barreiras econômicas que 
impedem ou dificultam o acesso à justiça não devem ser superadas unicamente na 
dimensão negativa, mediante isenção de cobrança de despesas processuais, sendo 
também indispensável a viabilização da paridade de armas, garantindo ao litigante 
pobre assistência jurídica prestada por profissional devidamente qualificado. 

  

A obrigação do Estado em prestar uma assistência Jurídica gratuita e integral, de 

forma eficaz para aqueles em situações vulneráveis, é encontrada na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH), de 1948, em seus artigos II, III, VI, VII, XI (inciso 1), XXVI 

(incisos 1 e 2) e XXVIII (DA ROCHA, 2013, p. 17). 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou Pacto de San Jose da Costa Rica, 

é um tratado internacional dos Estados Americanos, ao qual o Brasil aderiu sua competência, 
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cujo qual consagra o devido processo legal e o acesso à justiça, mais especificamente nos seus 

artigos 8°, § 1° e artigo 25, § 1°, que assim restam descritos:  

 

Art. 8°. [...] 
§ 1°. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro 
de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação 
penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de 
caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. (grifo nosso). 
[...] 
 
Art. 25. [...] 
§ 1°. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro 
recurso efetivo, perante os juízes 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. 

 

O maior objetivo de ambos os artigos é evitar e conter abusos das autoridades 

judiciais, quando incumbidos de julgar decisões que venham a afetar direitos. A Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (IDH) assegurou no início do devido processo legal, 

uma série de requisitos, que deverão fornecer condições para que os indivíduos possam 

defender adequadamente seus direitos perante qualquer ato estatal que possa afetá-lo 

(PIOVESAN, 2019). 

Por conseguinte, considera-se que quanto mais complexa uma sociedade for, maior 

será a tarefa de conciliar os conflitos e interesses que a circundam. Desse modo, compreende-

se que há a necessidade de mudanças na mentalidade dos operadores do Direito, a fim de que 

possam vir a adotar medidas que venham a sustentar os Direitos Fundamentais de modo 

eficaz e efetivo. 

 

2 A CRIAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO BRASIL 

 

A primeira Constituição que tratou sobre o acesso à Justiça de forma gratuita foi a de 

1934, no artigo 113, inciso 32, em que a União e os Estados-Membros eram responsáveis por 

conceder o acesso, entretanto não especificaram qual o órgão seria responsável. Apesar disso, 

o tema assistência jurídica passou a ser visto como Direito Constitucional.  

Na Constituição de 1946 o acesso à Justiça foi considerado Direito Fundamental, 

conforme o artigo 141, § 35, que dispunha o seguinte: 
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Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes:  
[...]  
§ 35. O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência 
judiciária aos necessitados (BRASIL, 1946). (grifo nosso) 
 

Apesar de positivada, é importante ressaltar que não houve uma efetividade do Direito, 

a população era muito humilde, poucos eram conhecedores de seus direitos, além de estarem 

saindo de um período populista, que foi governado por Getúlio Vargas e na iminência de um 

Golpe Militar. 

Em 1967, vivia-se o período chamado de Regime Militar, que impactou diretamente 

na criação da nova Constituição, por expressar nitidamente uma preocupação pela soberania e 

segurança nacional. Ainda assim, era garantido o acesso à Justiça, nos mesmos moldes da 

Constituição anterior, como sendo um Direito Fundamental, encontrado no artigo 150, 

parágrafo 32 (MENDONÇA, 2008). 

O período militar perdurou por 21 anos, até 15 de março de 1985, e em 1986 foi 

convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte para a criação de uma Constituição 

da República. A Assembleia foi formada em 1987, sendo que em 05 de outubro de 1988 foi 

promulgada a Constituição Cidadã, vigente até os dias atuais (MENDONÇA, 2008). 

A criação da Constituição cidadã restaurou o Estado Democrático de Direito, dando 

mais valor ao cidadão, principalmente no que se diz em Direito e Justiça, com uma 

democracia moderna e legitimada pela vontade do povo. Com isso, ao configurar o direito 

individual, permitindo a igualdade das condições dos desiguais perante a Justiça, o artigo 5°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, afirma que é de responsabilidade do Estado 

prestar assistência jurídica, integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos 

(BRASIL, 1988). 

 Para efetivar tal Direito, houve a necessidade de criar um órgão jurídico, gratuito, que 

não fosse subordinado ao Poder Público, mas que fosse possuidor de autonomia funcional: a 

Defensoria Pública, que tem sua definição expressa na Constituição Federal de 1988, artigo 

134 e Lei Complementar n° 80 de 1994, art. 1:  

 

Art. 134. 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 
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defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na 
forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal (BRASIL, 1988). (grifo 
nosso). 

 

 Após isso, nota-se que o Direito ao acesso à Justiça é acolhido como basilar aos 

Direitos inerentes ao homem/cidadão brasileiro, possui uma importância tão grande que é 

encontrado no artigo dos Direitos Fundamentais. A Defensoria veio como meio de efetivação 

fundamental, pois diante das situações de ameaça ou agressão, sempre poderá ser utilizada na 

dependência de sua plena realização, principalmente pelo fato se não ser subordinada ao 

Poder Público (SILVA, 2018). 

De acordo com Santos et al., (2018), a Defensoria figura como elemento do sistema 

judicial, que tem por escopo exercer a defesa dos necessitados; juntamente com o Judiciário, 

que decide o conflito em questão; e o Ministério Público, que atua como fiscal da lei. Em 

síntese, a Defensoria Pública tem por responsabilidade buscar a igualdade substancial, não só, 

mas, sobretudo, por meio do processo judicial. 

Relacionando as atribuições constitucionais da Defensoria Pública com os fins do 

Estado brasileiro, bem como com os princípios fundantes da justiça brasileira, é notório o 

especial relevo da instituição no tocante não só à tutela dos hipossuficiente, mas também dos 

próprios fins do Estado brasileiro, os quais estão pautados nos ideais de igualdade material 

(caput do art. 5° da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III, da CF) e acesso à 

ordem jurídica justa dos vulneráveis - art. 5°, inciso XXXV, da CF (ZUFELATO, 2016). 

Em se tratando dos hipossuficientes, Grinover (2011) explica, que a hipossuficiência, 

pautada no campo da tutela coletiva quanto à sua vulnerabilidade, não deve se restringir 

apenas aos limites econômicos, mas envolve todos os fatores que, sob a ótica organizacional, 

são socialmente vulneráveis, tais como: os consumidores, os usuários de serviços públicos, os 

consumidores de planos de saúde, os que queiram implementar ou contestar políticas 

públicas, como as atinentes à saúde, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente, 

entre outros.  

Entretanto, nota-se que a sua criação e solidificação nos estados brasileiros não 

sucedeu de maneira uniforme, foram suscetíveis mudanças no serviço de assistência 

judiciária, que através de exigências por parte da sociedade, houve o advento/surgimento da 
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Defensoria Pública, principalmente, por determinação do Supremo Tribunal Federal (DA 

ROCHA, 2013, p. 65). 

Em âmbito nacional, será analisada a instalação da Defensoria Pública nos Estados do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que apesar de fazerem parte da região sul do 

Brasil, tiveram sua efetivação de maneiras diferentes, em total desigualdade e inconformidade 

com a Constituição Federal. 

A princípio, O Rio Grande do Sul foi o terceiro Estado-membro do país a 

regulamentar em Constituição Estadual e criar um serviço governamental de assistência 

jurídica gratuita, a Defensoria Pública, em 07 de fevereiro de 1991. O artigo 2°, inciso II, da 

Lei Complementar N° 9.230, que criou a Defensoria Pública no Estado, aduz como uma das 

atribuições “atuar na defesa dos interesses do necessitado promovendo, contestando e 

reconvinda e recorrendo em ações cíveis” (BRASIL, 1991). 

Contudo, não havia Defensores aprovados em concurso público, o que se pede no § 1º 

do artigo 134 da Constituição, então foi necessária a criação de uma nova Lei Complementar 

n°10.194/1994. No Estado, os primeiros cargos da Defensoria foram por meio de transposição 

imediata daqueles que exerciam o cargo ou a função de Assistentes Judiciários até o dia 1º de 

fevereiro de 1987, então, somente em 1999 é que se realizou o primeiro concurso público para 

provimento nos cargos de Defensores Públicos (BRASIL, 1994). 

Santa Catarina, no ano de 1989, estabeleceu a “Defensoria Dativa e Assistência 

Jurídica Gratuita”, que consistia em escritórios de advocacia cadastrados nas seccionais da 

Ordem de Advogados do estado. Seguiu a mesma linha de atendimentos do Paraná, eram 

advogados nomeados pelo próprio juiz para atuarem nos processos de quem não tinha 

condições de pagar um particular (BRASIL, 1989). 

A própria Constituição do Estado de Santa de Catarina, em 1989, no artigo 104 

estabelecia que a “Defensoria Pública será exercida pela Defensoria Dativa e Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos de lei complementar” (BRASIL, 1989). 

Esse modelo se perdurou por muitos anos no Estado, até que em 2012 a ANADEP3 e 

ANDPU4, ajuizaram Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, já 

que Santa Catarina não possuía Defensoria Pública. As ADIs 3892 e 4270 foram julgadas 

procedentes, declarando a inconstitucionalidade do artigo 104 que dispunha sobre o modelo 

                                                           
3 Associação Nacional de Defensores Públicos. 
4 Associação Nacional dos Defensores Públicos da União 
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de Defensoria Dativa (BRASIL, 2012). Então, em 02 de agosto de 2012, com a criação da Lei 

Complementar do Estado n° 575, determinou a estruturação da Defensoria Pública do Estado 

de Santa Catarina, além da sua organização e funcionamento. 

O Paraná institui a Lei Complementar n° 55 de 1991 que criava a Defensoria Pública, 

entretanto não tinha regulamentação, não havia nenhuma iniciativa do Poder Executivo em 

estruturar a Defensoria Pública no Estado. A Defensoria só existia em Curitiba, nos interiores 

o atendimento era realizado pelo Ministério Público, até a Ordem dos Advogados do Brasil 

iniciou o cadastro dos chamados Advogados Dativos (PICUSSA, 2013, p. 30). 

Foi somente em 19 de maio de 2011 com a criação da Lei Orgânica da Defensoria 

Pública do Estado do Paraná, que regulamentou sua atividade. Logo no artigo 1° é 

determinado que:  

 
A Defensoria Pública do Estado do Paraná é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a promoção dos direitos humanos, a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim 
considerados nos termos do inciso LXXIV do artigo 5º, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988.  
 

Após isso, é que se começou uma maior efetivação da Defensoria Pública, entretanto, 

é importante ressaltar que o Estado ainda é um dos que menos possui efetivo atendimento no 

Brasil, com atuação em somente 11 comarcas, conforme o mapa de atendimento no site da 

Defensoria Pública do Estado do Paraná5. 

Compreende-se então, que a assistência jurídica integral e gratuita prestada pela 

Defensoria Pública refere-se tanto aos hipossuficientes econômicos quanto os sociais, 

culturais e organizacionais. Esse órgão está fortemente vinculado, por determinação 

constitucional, a promover a inclusão social, cultural e jurídica dos hipossuficientes de toda 

natureza e para isso, a tutela jurisdicional coletiva é meio mais conveniente para tal realização 

(MENDES, 2012). 

 

3 A ATRIBUIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ATENDIMENTO AOS 

HIPOSSUFICIENTES  

 

                                                           
5 Site oficial da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Disponível em: 
http://www.defensoriapublica.pr.def.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4. 
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A garantia constitucional de acesso à justiça tem por escopo orientar o sistema 

jurisdicional em sua atuação no sentido de possibilitar a acessibilidade integral e de forma 

equânime a todos os cidadãos. No entanto, apesar da Carta Constitucional elencar um rol de 

garantias Constitucionais quanto à igualdade de todos perante a lei, ainda existem diversas 

barreiras que dificultam ou até impossibilitam o acesso da população à Justiça (SANTOS et 

al., 2018). 

Pode-se citar como exemplo de tais barreiras, a carência de recursos financeiros, a 

falta de informação e conhecimento da população em relação aos seus direitos, visto que a 

Constituição/Lei dispõe de um vocabulário complexo e de difícil compreensão por grande 

parte dos indivíduos. Fica evidente, portanto, que os problemas educacionais e 

socioeconômicos que afetam a população, resultam em sérios obstáculos ao acesso à Justiça, 

especialmente por levar em consideração ao significativo número de analfabetos presentes na 

sociedade, bem como ao elevado percentual de população de baixa renda (SADEK, 2004). 

Sendo assim, a Defensora Pública exerce um papel fundamental jurisdicional, a qual é 

responsável pela orientação jurídica e pela defesa dos necessitados, em qualquer grau de 

jurisdição. Ratificando tal premissa, salienta-se a criação da Lei Orgânica, através da Lei 

Complementar n° 80 de 1994, a qual especificou como uma das funções (artigo 4°, inciso X) 

da Defensoria Pública: 

 

Art. 4º. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 
[...] 
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. (grifo nosso) 
 

Dessa forma, é necessário compreender, que a criação da Defensoria Pública não deve 

se restringir apenas à perspectiva econômica (como era definido no art. 2º, parágrafo único, da 

Lei 1.060/50, já revogada), mas abrange também outras hipóteses e situações em que 

indivíduos ou mesmo grupos sociais encontram-se em situação especial de vulnerabilidade 

existencial no tocante ao exercício dos seus direitos fundamentais e dignidade 

(FENSTERSEIFER, 2017, p. 32). 

Complementando-se a isso, Rocha (2013) afirma, que uma Constituição não deve 

restringir a ausência de recursos com a falta de recursos econômicos. Não pode ser feito, sob 

pena de incongruência com seus próprios princípios, pois determinam a igualdade a todos os 
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necessitados de Justiça, já que o ordenamento jurídico brasileiro não admite o retrocesso ou 

restrição aos direitos adquiridos, nesse caso os direitos fundamentais. 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em julgamento da ADI6 3.943 - DF, deixou 

claro que os termos “necessitado” e “insuficiência de recursos” são “conceitos jurídicos 

indeterminados, os quais devem ser interpretados de acordo com os objetivos da República”, 

não somente no Processo Coletivo, com o propósito de assegurar o acesso à Justiça 

(GRINOVER, 1994).  

Corroborando com o entendimento anterior,  Fensterseifer (2017) traz dois sentidos 

para a palavra necessitado: sentido estrito (econômico) e sentido amplo (organizacional). Em 

sentido estrito se centraliza na carência financeira, o que dificulta o acesso das classes mais 

baixas à saúde, educação, emprego e vida digna; já em sentido amplo, pode-se dizer que a 

vulnerabilidade existencial, por se enquadrarem em determinada situação de fato, não lhes 

permite exercerem os seus direitos com plenitude perante o Sistema de Justiça. 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, no ano de 2010, descreveu o 

conjunto de vulnerabilidades existenciais que permeiam a hipossuficiência econômica: 

 

À carência de meios econômicos dificulta o acesso à educação, ao emprego, à 
obtenção de dignas condições de moradia, terminando por minar a confiança do ser 
humano em si mesmo, reduzindo-lhe a autoestima e confinando ao círculo vicioso 
da pobreza e da ignorância. O desconhecimento dos direitos a que tem jus, ou os 
meios de auferi-los, cega o homem, levando-o a caminhar cabisbaixo e inseguro, 
temeroso de tropeçar e cair (AURÉLIO, 2010, s/p.) 
 

De acordo com a Resolução n° 133, de 2016 da Defensoria Pública da União, a 

hipossuficiência econômica é definida, em seu artigo 2°, da seguinte forma: “presume-se 

economicamente necessitada a pessoa natural integrante de núcleo familiar cuja renda mensal 

bruta não ultrapasse valor fixado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União para 

atuação do órgão” (BRASIL, 2016). 

 O critério do núcleo familiar abrange o requerente, seu cônjuge, descendente, que 

possuam relação econômica, subtraindo-se do valor gastos com medicamentos, aluguéis, 

despesas médicas em geral (BRASIL, 2016).  

                                                           
6 Ação Direta de Inconstitucionalidade 
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 A Lei Complementar n° 80 de 1994 que organizou a Defensoria Pública no território 

brasileiro, em seu artigo 4°, XI, trata sobre o hipossuficiente organizacional, ao dizer que uma 

de suas funções é: 

 
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 (BRASIL, 1994). (grifo nosso) 
 

Como meio de afirmar a inserção, ressalta-se os casos da mulher em situação de 

violência doméstica, a qual possui o acesso aos serviços da Defensoria Pública, nos termos da 

lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Na Defensoria 

Pública do Estado do Paraná, em sua Deliberação CSDP7 n° 042 de 15 de dezembro de 2017 

dispensou a Considerações Prévias sobre a Situação Econômico-Financeira, a chamada 

Triagem Socioeconômica, conforme o artigo 21, parágrafo único. 

Sendo assim, é impossível negar a existência dos carentes organizacionais, 

característicos de uma sociedade industrial, vulneráveis em virtude das atuais relações e 

constante metamorfose social, conforme os exemplos a seguir:  

 
[...] assim, por exemplo, o consumidor no plano das relações de consumo: o usuário 
de serviços públicos; os que submetem necessariamente a uma série de contratos de 
adesão; os pequenos investidores do mercado mobiliário; os segurados da 
Previdência Social; o titular de pequenos conflitos de interesses, que via de regra se 
transforma em um litigante meramente eventual. Todos aqueles, enfim, que no 
intenso quadro de complexas interações sociais hoje reinante, são isoladamente 
frágeis perante adversários poderosos do ponto de vista econômico, social e cultural 
ou organizativo, merecendo, por isso mesmo, mais atenção com relação a seu acesso 
à ordem jurídica justa e à participação por intermédio do processo (GRINOVER, 
1994, p. 33). 
 

Pode-se notar também, sobre a atuação da Defensoria Pública nas ações coletivas e 

ação civil pública. A Defensoria Pública ser legitima para ações coletivas sem dúvida gera 

muita discussão, o que foi afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 

3943, decidindo que a “legitimidade da defensoria pública para o ajuizamento de ação civil 

pública não está condicionada à comprovação prévia da hipossuficiência de possíveis 

beneficiados pela prestação jurisdicional” (VITORELLI et al., 2020, p. 470). 

 É justo dizer que a Constituição Federal de 1988, ao empregar conceitos tão 

ampliados, não quis limitar o atendimento jurídico gratuito somente aos hipossuficientes 

                                                           
7 Conselho Superior da Defensoria Pública 



        15 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 

Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 

econômicos, como as Constituições antecessoras, como também o conceito “necessitado” ou 

“insuficiente de recurso”, trazendo maior Justiça e igualdade. 

Tornou-se necessária essa discussão, já que a sociedade vive constantes mutações, o 

homem cria todos os dias novos programas, pensamentos, produtos, regras, e nem todos 

conseguem acompanhar tal desenvolvimento. Grinover (1994), ainda na década de 90, 

afirmava seu pensamento sobre sempre se rever e ampliar o conceito, pois a assistência 

judiciária não deve significar somente acompanhamento processual, mas também um apoio 

social para todos aqueles que se encontram deslocados. 

Por conseguinte, Alves concorda com o entendimento de que a assistência tem de ser 

feita, independentemente, de sua condição financeira, porém, deve ser prestada pelo instituto 

jurídico correto, que no caso é a Defensoria Pública. O autor afirma, portanto, que “apesar da 

indicação de que a assistência judiciária será organizada na forma de lei local, o Estado 

somente pode arcar com o financiamento dessa assistência por intermédio da Defensoria 

Pública, que é o órgão constitucionalmente encarregado de fazê-lo” (ALVES, 2005, p. 276). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho teve como objetivo analisar, num contexto geral, a atribuição da 

Defensoria Pública no atendimento dos hipossuficientes, não somente o econômico, como o 

organizacional, buscando justificar-se no contexto histórico mundial, a necessidade do acesso 

à Justiça pela população necessitada. Conforme os achados na literatura, os objetivos deste 

estudo puderam ser alcançados. 

Verificou-se, então, que o acesso à Justiça e suas conquistas, na estruturação de uma 

sociedade justa e humana, não devem ser desmerecidos, muito pelo contrário, precisam ser 

admiradas e respeitadas. Ainda assim, devido às mutações diárias das relações sociais, novos 

direitos vão surgindo, na mesma proporção que muitos vão ficando sem efetivação.  

Notou-se um desenvolvimento dentro das Constituições brasileiras, as quais foram 

acrescentando novas compreensões das funções e atuações a serem desempenhas pelas 

Defensorias. Com isso, compreendeu-se que a atividade destas não deve apenas abranger 

situações de tutela individual daqueles hipossuficientes no quesito financeiro, pois, ao ocorrer 

essa limitação, é negado o cumprimento do seu dever constitucional. 
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Observou-se que a Defensoria Pública no Brasil, é o instituto jurídico, assegurado pela 

própria Constituição do país, como responsável pela garantia abrangente e plena do acesso à 

Justiça de todos aqueles que dela necessitam. A sua prática não possui, somente, relação 

direta com a defesa das pessoas necessitadas no ponto de vista econômico/financeiro. 

Verificou-se, então, que sua principal finalidade é defender a dignidade da pessoa 

humana e a redução das desigualdades sociais; a existência desse órgão é imperiosa no 

sentido de garantir o efetivo respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa. Caso contrário, a inexistência de uma Defensoria do Estado, pode significar prejuízo 

considerável à população que dela depende, sendo incontroversa a importância do defensor na 

função jurisdicional. 

Dentro desse contexto, verificou-se também, que os termos necessitados e 

insuficiência de recursos, utilizados pelo legislador brasileiro, não se limita aos 

hipossuficientes em situação de pobreza. Essa hipossuficiência abrange todas as situações, em 

que o indivíduo ou o coletivo encontra-se em um estado de fragilidade; que pode se dar pela 

condição organizacional ocupada na sociedade, quanto pela carência de recursos financeiros, 

ou dificuldade de defesa técnica efetiva, o que viola os direitos fundamentais e a garantia de 

acesso à Justiça. 

Desse modo, observou-se que os hipossuficientes econômicos são aqueles mais 

afetados, vivendo nas imediações da sociedade, carentes de um desempenho positivo do 

Estado, dos legisladores, para conseguir ter acesso aos Direitos Fundamentais. Entretanto, isto 

não deve afastar a existência de ocorrência da violação de Direitos Individuais e Coletivos dos 

hipossuficientes organizacionais, em outros termos, para a Defensoria Pública, como instituto 

jurídico de acesso à Justiça, não é plausível ter suas atribuições vinculadas ao requisito da 

hipossuficiência meramente econômica. 
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