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RESUMO 

 

Passados mais de dez anos do reconhecimento da autonomia administrativa, 

financeira e orçamentária às Defensorias Públicas Estaduais, o que se deu através da 

Emenda Constitucional n° 45/2004, ainda é possível encontrar instituições desta espécie 

que sofrem com interferências diárias nos mais variados aspectos de sua administração, 

em total desrespeito ao que determina a nossa Lei Fundamental. Entretanto, 

curiosamente este problema não tem se mostrado de maneira uniforme no cenário 

nacional, havendo estados onde as Defensorias Públicas gozam de mais autonomia e 

prestígio, enquanto existem outros onde estas sofrem para ter igual direito reconhecido. 

Neste sentido, partindo de um referencial teórico básico sobre autonomia da Defensoria 

Pública, a presente pesquisa teve por objetivo explorar os elementos que compõe tal 

conceito, buscando posteriormente verificar e descrever as assimetrias existentes entre 

os modelos de autonomia encontrados nas Defensorias Públicas estaduais ao redor do 

país. Para tanto, foram coletados dados através de observação direta, pesquisa 

documental e entrevistas, os quais foram posteriormente tratados e interpretados através 

da metodologia da análise de conteúdo. Os resultados obtidos através das consolidações 

efetuadas no âmbito das cincos categorias de análise propostas permitiram a conclusão 

de que a assimetria entre os modelos existentes é um fato, sendo perceptível 

principalmente nas áreas de Administração Financeira e Orçamentária, bem como na 

Formação da Alta Administração da Instituição. Também foram constatadas duas 

barreiras fundamentais para a implantação do modelo de autonomia preconizado pelo 

ordenamento, qual seja, a baixa autonomia na previsão de despesas no processo 

orçamentário e a ausência de limite próprio de pessoal para a Defensoria Pública na Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

PALAVRAS-CHAVE: Defensoria Pública; Autonomia Administrativa; Autonomia 

Financeira; Autonomia Orçamentária;  

  



 
 

ABSTRACT: 

 After more than ten years of recognition of the administrative, financial and 

budget to the State Public Defender, which was given by Constitutional Amendment 

No. 45/2004, it is still possible to find institutions of this species that suffer from daily 

interference in various aspects of his administration, in total disregard to what 

determines our Basic Law. However, interestingly this problem has not been shown to 

cool even on the national scene, with states where the Public Defender enjoy more 

autonomy and prestige, while in others they suffer to be recognized equal rights. In this 

sense, starting from a basic theoretical framework on autonomy of the Public Defender, 

the present study aimed to explore the elements that compose the concept, seeking to 

further verify and describe the existing asymmetries between the models of autonomy 

found in the Public Defender's state around the country. To this end, data were collected 

through direct observation, archival research and interviews, which were further 

processed and interpreted through the methodology of content analysis. The results 

obtained through the consolidations done under the five categories of analysis proposals 

led to the conclusion that the asymmetry between the existing models is a fact and is 

mostly noticeable in the areas of Financial Management and Budget as well as the 

choice of the institution's Board. Were also identified two key barriers to the 

implementation of the autonomy model recommended by the system, namely, the low 

autonomy in the estimated expenditure in the budget process and the absence of staff of 

its own limit for the Public Defender in the Fiscal Responsibility Law 

KEYWORDS: Public Defender; Administrative autonomy; Financial autonomy; 

Budget autonomy; 
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1. INTRODUÇÃO 

A Defensoria Pública em seus atuais moldes é resultado de uma evolução 

histórica na qual a Constituição Federal de 1988 (CRFB) representa um verdadeiro 

divisor de águas na medida em que consagrou não apenas o direito à assistência jurídica 

a todo cidadão necessitado, mas também prevendo que tal função deveria ser prestada 

diretamente pelo Estado através de uma instituição idealizada para tanto. 

Entretanto, herdando parcela das atribuições e da estrutura dos órgãos de 

Assistência Judiciária até então existente em alguns estados da federação, esta nova 

instituição surge inicialmente atrelada ao Poder Executivo, o que acaba gerando 

diversos problemas, inclusive alguns tipos de conflito de interesses (a exemplo dos 

casos onde a Defensoria Pública necessitava acionar judicialmente o próprio estado). 

Passados alguns anos da promulgação da Constituição, gozando o país e suas 

instituições democráticas de mais maturidade, fica cada vez mais evidente que a 

manutenção deste arranjo seria injusta e inviável, de modo que o poder constituinte 

derivado concede através de emenda constitucional uma verdadeira emancipação da 

Defensoria Pública frente ao Poder Executivo, consagrando finalmente sua autonomia 

administrativa, financeira e orçamentária, no mesmo sentido que havia feito quando da 

redação original da Constituição em relação ao Poder Judiciário e o Ministério Público. 

Tal modelo de concessão de assistência jurídica aos necessitados, o qual 

consagra uma instituição vocacionada com total independência e autonomia é inovador 

no cenário internacional, servindo inclusive de exemplo para outros países. 

Recentemente foi também fonte de inspiração para edição de uma recomendação por 

parte da Organização dos Estados Americanos (OEA) a qual aprovou em sua 41ª 

Assembleia Geral uma Resolução sobre as garantias do acesso à justiça na qual 

recomenda, entre outras questões, a criação de Defensorias Públicas e a concessão de 

autonomia e independência funcional para os defensores.
1
 

Contudo, entre a idealização presente no texto constitucional e a realidade 

verificada diuturnamente nas instituições ao redor dos estados há um distanciamento 

muito grande. Neste sentido, há uma sensação compartilhada entre aqueles que atuam 

                                                           
1
 Resolução AG/RES. 2656 (XLI-0/11) "Garantias para o acesso à Justiça. O papel dos 

defensores oficiais" aprovada na 41° Assembleia Geral, realizada no período de 5 a 7 de junho, 

na cidade de San Salvador, República de El Salvador.  
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no âmbito das Defensorias Públicas estaduais de que a instituição ainda tem muito a 

conquistar em termos de autonomia, havendo estados onde ela ainda se apresenta 

extremamente dependente do Poder Executivo e outros onde goza de um pouco mais de 

prestígio e autonomia. Todavia, mesmo naqueles estado onde a situação parece ser “um 

pouco melhor”, uma mera comparação com outros órgãos e poderes autônomos revela a 

distância que a instituição ainda precisa percorrer. 

E foi diante deste cenário que, assumindo como pressuposto a existência de 

assimetrias entre os modelos de autonomia existentes nas Defensorias Públicas 

estaduais é que presente pesquisa foi idealizada, buscando respostas para algumas 

perguntas como: Como, quando e onde elas se apresentam? E quais as barreiras para se 

implementar efetivamente a autonomia para as Defensorias Públicas? 

Além deste primeiro capítulo, o qual tem por objetivo realizar uma breve 

introdução ao tema, o trabalho com mais sete capítulos, a seguir detalhados. O segundo 

capítulo trata do problema de pesquisa, buscando efetuar algumas delimitações e 

objetivos em virtude da amplitude do tema. O terceiro capítulo trata da justificativa da 

pesquisa, procurando demonstrar qual a relevância acadêmica e social do presente 

estudo. O quarto capítulo apresenta a contextualização do tema com a finalidade de 

situar o leitor na temática do acesso à justiça, surgimento da Defensoria Pública, seu 

papel institucional e a conquista da autonomia. O quinto capítulo traz o referencial 

teórico que embasou a pesquisa. No sexto capítulo são apresentadas as metodologias 

utilizadas no desenvolvimento do trabalho. O sétimo capítulo é dedicado à apresentação 

e discussão dos resultados encontrados. No oitavo e último capítulo são apresentadas as 

considerações finais acerca do trabalho bem como sugestões para futuras pesquisas. Ao 

final são apresentadas ainda as referências bibliográficas e os anexos.  
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2. PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

Passados mais de dez anos da promulgação da emenda constitucional que 

concedeu autonomia administrativa, financeira e orçamentária às Defensorias Públicas 

dos estados ainda são comuns interferências externas, principalmente por parte do Poder 

Executivo, nos mais diversos tipos de atividades realizadas no âmbito da administração 

da instituição. Tal afirmação pode ser facilmente corroborada tanto através do 

conhecimento empírico daqueles que atuam nas áreas-meio das Defensorias Públicas 

estaduais, quanto pela quantidade de demandas judiciais propostas na defesa de sua 

autonomia.  

Entretanto, o referido problema não tem se apresentado de maneira uniforme, 

revelando uma verdadeira assimetria no modelo de autonomia encontrado nas 

instituições ao redor do país. Por este ângulo, mesmo contando com uma legislação (Lei 

Complementar Federal n° 80 de 1994) que consagra um verdadeiro “modelo mínimo” 

em termos de autonomia, distorções podem ser encontradas desde a análise do histórico 

de criação das Defensorias Públicas em cada estado, até relatos de servidores de tais 

instituições que revelam o fato de que umas gozam de mais prestígio a autonomia, 

enquanto outras sofrem duras interferências no seu processo decisório. 

Assim é que, reconhecendo a importância da autonomia para o correto 

desempenho de suas atividades funcionais, a presente pesquisa tem por objetivo 

principal confirmar a existência de assimetria entre os modelos de autonomia existentes 

nas Defensorias Públicas dos estados, explorando e descrevendo as características de tal 

fenômeno. 

Para tanto, busca-se responder as seguintes perguntas:  

 Mesmo considerando a existência de modelo mínimo de autonomia 

previsto na legislação, é possível confirmar que existe uma assimetria de 

autonomia entre as Defensorias Públicas estaduais?  

 Em quais áreas institucionais elas ocorrem?  

 Como tais distorções se apresentam (descrição)?  

 Onde elas se apresentam (qual instituição, região geográfica, etc.)?  

 Quais as barreiras encontradas para a implantação do modelo previsto na 

legislação?  
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3. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

O problema de pesquisa surgiu das observações e experiência pessoais deste 

pesquisador que, servidor público estadual no exercício das atividades laborativas no 

âmbito da administração orçamentária e financeira da Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, sempre percebeu as limitações sofridas pela instituição em relação ao 

processo decisório, contrariando frontalmente os dispositivos constitucionais e legais 

que lhe reconhecem a autonomia administrativa, orçamentária e financeira. 

Assim, ciente de que tais dificuldades vinham sendo vivenciadas também por 

outras Defensorias Públicas em diversos estados da federação, evidenciado tanto pelo 

contato com servidores das instituições em questão quanto pelo acompanhamento das 

ações judiciais propostas na defesa da autonomia das mesmas, surge a necessidade de 

aprofundamento sobre a questão. 

Espera-se que com os resultados da presente pesquisa seja possível a elaboração 

de um quadro conjuntural sobre o atual status da autonomia das Defensorias Públicas 

estaduais. Tal estudo teria o potencial para servir como referência ou ponto de partida 

para pesquisas futuras que busquem aprofundar o tema, estudar as causas da existência 

de modelos distintos bem como propor soluções para o alinhamento da autonomia 

àquela preconizada no texto constitucional. 

O tema é também sensível do ponto de vista social uma vez que a existência de 

uma Defensoria Pública forte e independente prestigia o acesso à justiça pleno e efetivo, 

bem como contribui para a promoção e defesa dos direitos humanos, um dos papéis 

fundamentais do nosso atual Estado Democrático de Direito. 

  



 

14 
 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO 

4.1 Antecedentes remotos da assistência judiciária 

Tão antiga quanto a história da vida do homem em sociedade é a existência de 

desigualdade entre eles, sendo a face econômica a mais evidente delas. Assim, é comum 

entre os estudiosos do tema a referência a antecedentes remotos de uma assistência 

judiciária, tendo o Código de Hamurabi
2
 como sendo a mais antiga entre eles. Neste 

sentido, Altavila (2001, p. 50) transcreve o trecho abaixo, o qual demonstra o 

reconhecimento de proteção especial a determinados sujeitos: 

Eu sou o Governador guardião. Em meu seio trago o povo das terras 

de Sumer e Acad. Em minha sabedoria eu os refreio, para que o forte 

não oprima o fraco e para que seja feita justiça à viúva e ao órfão. Que 

cada homem oprimido compareça diante de mim, como rei que sou da 

justiça. 

 Em outro trecho citado pelo mesmo autor (ALTAVILA, 2001, p. 52), agora em 

relação a cidade-estado grega de Atenas, já é possível perceber vestígios da existência 

de uma assistência mais concreta: “todo direito ofendido deve encontrar defensor e 

meios de defesa.” 

Contudo, fato é que apenas após a Revolução Francesa - a qual propugnava entre 

os seus ideais o da igualdade - e a Declaração dos Direitos do Homem que as nações 

civilizadas passaram a se organizar efetivamente para garantir aos cidadãos a assistência 

judiciária, tendo sido a França a primeira a consagrá-la (BRAGA NETO, 2015). 

4.2 Antecedentes da assistência judiciária no Brasil 

Tendo como base a didática e já consagrada periodização no ensino da história 

do Brasil podemos registrar o histórico da assistência judiciária da seguinte forma:  

4.2.1 Brasil Colônia 

 Desde o seu “descobrimento” no início do século XVI, tratando-se de uma 

colônia da Coroa Portuguesa, nada mais natural do que a aplicação da legislação vigente 

à época na Metrópole.  

                                                           
2
 O Código de Hamurábi é um dos mais antigos conjuntos de leis escritas que se tem 

conhecimento, sendo o seu nome uma referência ao rei que a editou e que governou a região da 

Mesopotâmia (atual território do Iraque).  
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Entretanto, no que diz respeito a assistência judiciária, o primeiro antecedente 

histórico são as Ordenações Filipinas
3
 que, citada pela Ministra Carmen Lucia em voto 

nos autos da ADI n° 3.965/MG, dispunha o seguinte em seu Livro III, Título 84, §10: 

Em sendo o agravante tão pobre que jure não ter bens móveis, nem de 

raiz, nem por onde pague o agravo, e dizendo na audiência uma vez o 

Pater Noster pela alma Del Rey Don Diniz, ser-lhe-á havido, como se 

pagasse os novecentos réis, contanto que tire de tudo certidão dentro 

do tempo, em que havia de pagar o agravo”. (extraído do voto da 

Ministra Relatora Carmen Lucia nos autos da ADI 3.965/MG). 

 

Contudo, mesmo havendo disposição neste sentido, o próprio sistema de justiça 

ainda era precário, de modo que sobressaiam as autoridades locais na resolução das 

querelas mais comuns do dia a dia. 

Tal quadro de precariedade e inconsistência do sistema de justiça sofreria 

alguma alteração apenas com a instalação da Corte Portuguesa em terras brasileiras no 

início do Século XIX, afugentada pelo avanço das tropas Napoleônicas sobre a 

Península Ibérica.  

Neste cenário, instaura-se um ambiente de efervescência política com a 

transferência de todo o aparato burocrático português para a nova metrópole, bem como 

a criação e articulação de novas estruturas administrativas, políticas e jurídicas. 

Assim, os anos que se seguiram a instalação da Coroa Portuguesa trouxeram 

modificações substanciais para o processo de consolidação do Brasil como país, que 

inicialmente alçado ao status de Reino por questões políticas, foi posteriormente 

declarado independente de Portugal em decorrência do agravamento dos mesmos 

eventos. 

4.2.2 Brasil Império  

 

Embora declarada a independência, a historiografia não registra grandes 

mudanças no status quo até então vigente, sendo mantido o poder monárquico, os 

latifúndios e o regime de escravidão. 

                                                           
3
 Trata-se de uma revisão das Ordenações Manuelinas (a qual foi precedida pelas Ordenações 

Afonsinas) encomendada pelo Rei Felipe II que entrou em vigor em 1605. No Brasil, sua 

vigência na esfera cível se estendeu até 1916 quando da edição do nosso primeiro Código Civil. 
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Em termos de assistência judiciária, mesmo com a outorga da primeira 

Constituição em 1824 não se verificam grandes alterações, ao menos em um primeiro 

momento, continuando vigente as Ordenações Filipinas por determinação do monarca e 

para evitar um vácuo legal. 

Conforme ressalta Alves (2005), a preocupação com a assistência judiciária 

começa a tomar corpo após a edição das primeiras legislações brasileiras, a exemplo do 

Código de Processo Criminal do Império em 1832, alterado em 1841 quando acabou 

estabelecendo certo benefício em relação aos menos favorecidos - mesmo que essa não 

fosse a intenção fundamental -, bem como a edição da Lei n° 150 de 1842 que isentava 

o pobre de determinadas custas no processo civil. 

Entretanto, atento para o fato de que apenas estas disposições legais não seriam 

suficientes para garantir ao necessitado uma assistência judiciária efetiva foi que 

Nabuco de Araújo, um dos grandes juristas da época tendo sido inclusive Ministro da 

Justiça do Império, sugeriu a adoção da defesa daqueles que chamou por “indigentes em 

causas cíveis e criminais” pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, o qual 

faria através de um Conselho a ser criado. Tal praxe, conforme ressaltam os defensores 

Humberto Pena e Jose Fontenelle em clássica obra sobre a história da Assistência 

Judiciária realmente foi implementada (MORAES & SILVA, 1984). 

Entretanto, a situação só tendia a se agravar com o aumento do movimento 

abolicionista e o novo contingente de escravos libertos e pobres que o país passaria a 

contar, de modo que Nabuco de Araújo, ciente da existência de legislação mais 

específica em outros países desenvolvidos como França e Itália, entendia que tal 

encargo deveria ser do Estado, sublinhando em célebre discurso transcrito por Rocha 

(2004): 

Se não se pode tudo, faz-se o que é possível. No estado atual da nossa 

legislação, e atendendo às despesas que uma demanda custa, pode-se 

dizer, sem medo de errar, que a igualdade perante a lei não é não uma 

palavra vã. Que importa ter direito, se não é possível mantê- lo? Se 

um outro pode vir privar-nos dele? Que importa ter uma reclamação 

justa, se não podemos apresentá-la e segui-la por falta de dinheiro? A 

lei é, pois, para quem tem dinheiro, para quem pode suportar as 

despesas das demandas. É assim que muitos infelizes transigem, por 

ínfimo preço, sobre direitos importantes. Este estado de cousas afflige 

a moral pública, mostra que o direito de propriedade ainda não está 

cercado das garantias que lhe convém. As nações civilizadas, como a 

França, Bélgica, Hollanda e Itália, já têm estabelecida a assistência 

judiciária. Porque o Brazil não ha também de attender a esta 
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necessidade, que tanto interessa à moral, como à liberdade individual 

e ao direito de propriedade? 

4.2.3 Brasil República  

 

Com a expressiva perda de sua base de sustentação política, militar e econômica, 

causada tanto pela abolição da escravatura e a perda do apoio dos grandes latifundiários, 

por sérios atritos com a igreja católica e por outras questões, foi que a monarquia perdeu 

sua legitimidade, abrindo espaço assim para que um grupo revolucionário proclamasse a 

república. 

E foi assim que, no curso de um período histórico conturbado com a 

reorganização dos eixos de poder deixados pela Monarquia, com a edição do Decreto n° 

1.030 em 1890 que organizava a justiça do então Distrito Federal, dava-se mais um 

passo em direção a consolidação da assistência judiciária, dispondo o referido diploma 

legal em seu art. 176: 

Art. 176. O Ministro da Justiça é autorizado a organizar uma 

commissão de patrocinio gratuito dos pobres no crime e civel, 

ouvindo o Instituto da Ordem dos Advogados, e dando os regimentos 

necessários. 

 

Deste modo, mesmo com a primeira Constituição Republicana de 1891 nada 

dizendo sobre assistência judiciária aos necessitados, com fundamento no Decreto 

anteriormente mencionado foi editado o Decreto nº 2.457 em 1897, criando a 

Assistência Judiciária na antiga capital Federal nos seguintes termos: 

 

Decreto 2.457 de 1897 – cria a assistência jurídica da antiga capital 

federal 

Organisa a Assistencia Judiciaria no Districto Federal. 

 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados-Unidos do Brazil, tendo 

em attenção o disposto no art. 176 do decreto n. 1030, de 14 de 

novembro de 1890, Decreta: 

 

Art. 1º E' instituida no Districto Federal a Assistencia Judiciaria, para 

o patrocinio gratuito dos pobres que forem litigantes no civel ou no 

crime, como autores ou réos, ou em qualquer outra qualidade.  

 

Art. 2º Considera-se pobre, para os fins desta instituição, toda pessoa 

que, tendo direitos a fazer valer em Juizo, estiver impossibilitada de 

pagar ou adeantar as custas e despezas do processo sem privar-se de 

recursos pecuniarios indispensaveis para as necessidades ordinarias da 

propria manutenção ou da familia. 
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Art. 3º Não poderão gosar do beneficio da Assistencia Judiciaria as 

corporações e associações de qualquer especie, nem tampouco o 

estrangeiro no civel, salvo quando houver reciprocidade de beneficio 

no paiz a que pertencer. 

Art. 4º A Assitencia Judiciaria aos pobres consistirá na prestação de 

todos os serviços necessarios para a defesa de seus direitos em Juizo, 

independentemente de sellos, taxa judiciaria, custas e despezas de 

qualquer natureza, inclusive a caução judicatum solvi (decreto n. 564, 

de 10 de julho de 1850). 

 

Art. 5º A Assistencia Judiciaria será exercida por uma commissão 

central e varias commissões seccionaes. 

 

Art. 6º Nos casos criminaes a assistencia das commissões só poderá 

ser prestada aos réos, cabendo ao Ministerio Publico a dos autores. 

Paragrapho unico. Esta disposição não infirma a do art. 175 do decreto 

n. 1030, que obriga os curadores geraes a encarregarem-se da defesa 

dos presos pobres, á requisição do presidente do Jury ou da Camara 

Criminal. (...) 

 

Em razão do relativo sucesso experimentado, Rocha (2004) ressalta que alguns 

estados, como Rio Grande do Sul e São Paulo, votaram leis disciplinando a assistência 

judiciária, embora com suas particularidades.  

Entretanto, ressalta a imperfeição do sistema uma vez que o pobre ainda 

necessitava em certos casos arcar com as custas, o que muitas vezes era um fator 

impeditivo. Além disso, pesava também o fato de que nem sempre os advogados 

indicados aceitam o patrocínio de forma gratuita. 

Certo é que em termos de assistência judiciária o grande ponto de virada foi a 

Constituição de 1934, a qual previa textualmente a responsabilidade do Estado por tal 

serviço, deixando de ser um múnus dos advogados ou mesmo uma atividade caritativa. 

Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 

liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos 

termos seguintes:  

(...)  

32) 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. 

 

O Estado de São Paulo foi o primeiro a instituir um serviço governamental de 

Assistência Judiciária no Brasil já em 1935, o qual funcionava através de advogados 

remunerados pelo governo. 
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 Entretanto, após um novo golpe e a instalação de uma “ditadura civil” foi 

outorgada a Constituição de 1937, a qual deixava de tratar expressamente da assistência 

judiciária.  

Contudo, Alves (2005) ressalta indícios históricos de que, em razão de diversas 

disposições legais esparsas, o “espírito” da Constituição de 1937 foi mantido e a 

assistência judiciária aos pobres acabava sendo prestada. 

Reestabelecida a democracia, a Constituição de 1946 garantiria novamente o 

direito a assistência judiciária aos necessitados, prevendo ainda a regulamentação 

através de lei específica. 

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. 

  

 Tal mandamento constitucional foi atendido com a edição da Lei nº 1.060 em 

1950, vigente até hoje. Esta, embora não trouxesse grandes novidades já que 

consolidava disposições esparsas em diversas legislações, teve o mérito de colocar o 

tema em pauta e levar a discussão ao Congresso Nacional. 

E foi assim que, estimulados pela onda de democratização e pelos inúmeros 

direitos agora consagrados constitucionalmente, vários estados criaram seus órgãos de 

assistência judiciária. É o caso, por exemplo de Minas Gerais com a edição do Decreto-

Lei n° 2.131 em 1947, de São Paulo com a edição do Decreto 2.841 em 1947, do antigo 

Distrito Federal com a Lei nº 216 em 1948, do antigo estado do Rio de Janeiro com a 

Lei n° 2.188 em 1954 e Pernambuco com a Lei n° 2.028 em 1955. 

Contudo, o país sofre um novo revés após um “golpe militar” que aos poucos 

instalou um ditadura, iniciando um período obscuro de nossa histórica que duraria mais 

de duas décadas.  

Neste tempo, as duas Cartas Constitucionais, de 1967 e 1969, não deixaram de 

garantir a assistência judiciária aos necessitados, apenas retirando a expressão “Poder 

Público”, a qual, em termos práticos, acabou não alterando o sistema até então vigente 

uma vez que se entendeu recepcionada a legislação infraconstitucional reguladora da 

matéria (Lei nº 1.060/50). 
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Art. 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 

liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 32 

- Será concedida assistência judiciária aos necessitados, na forma da 

lei. 

 

Todavia, em que pese o regime de exceção que vigorava no país, Alves (2015) 

destaca que o período foi profícuo na instituição de serviços de assistência judiciária 

pelos estados, sendo que todos aqueles que ainda não tinham assim o fizeram, com 

exceção de Santa Catarina. No que tange a sua estrutura, o assunto recebeu dos estados 

os mais variados tratamentos, ora subordinado às Secretarias de Estado, ora às 

Procuradorias de Estado e ora às Procuradorias de Justiça.  

 Também digno de nota neste período foi a luta pela identidade da Instituição que 

começava a se delinear, a qual viria mais tarde a ser conhecida e nomeada de Defensoria 

Pública, assunto que será abordado em maiores detalhes no próximo tópico. 

4.3 Reconhecimento e Institucionalização da Defensoria Pública 

 Como dito anteriormente, os anos que precederam a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 foram, mesmo sob a égide de uma ditadura militar, de 

extrema importância tanto para o estabelecimento da assistência judiciária como uma 

verdadeira garantia aos necessitados, quanto pelo reconhecimento da necessidade de tal 

serviço ser prestado diretamente pelo Estado através de seus agentes públicos e por 

intermédio de uma instituição autônoma. 

 No que tange a este último ponto, tal luta já era travada no âmbito do atual 

Estado do Rio de Janeiro ao menos desde 1975, quando da fusão do antigo estado do 

Rio de Janeiro com o estado da Guanabara (criado no território da antiga Capital 

Federal após sua transferência para Brasília).  

Na oportunidade, havendo uma Assistência Judiciária em cada estado com 

características e estruturação distintas, optou-se pela manutenção da forma até então 

existente no antigo estado do Rio de Janeiro, em detrimento do que se tinha no estado 

da Guanabara.  

Neste último, a carreira de defensor público constituía o primeiro grau da 

carreira do Ministério Público, enquanto que naquele existiam no âmbito da 
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Procuradoria de Justiça dois quadros distintos, sendo um do Ministério Público e outro 

da Assistência Judiciária.  

E foi assim que um grupo de defensores públicos enxergou neste momento de 

transição, com a construção de uma nova constituição estadual em razão da fusão, a 

oportunidade de emplacar a ideia de uma instituição mais autônoma e independente. 

Neste sentido, Rocha (2004) transcreve trecho de uma entrevista concedida por Marisa 

Valle de Mello, uma das defensoras públicas que participara daquele grupo: 

Foi nessa ocasião que começou a grande luta da D.P. quando se abriu 

a oportunidade de levar à Constituinte a criação da Procuradoria da 

Assistência Judiciária. (...) o grande passo para a institucionalização 

da nossa carreira, com chefia própria e autonomia financeira e 

administrativa. Na época, uma grande parte da classe não achou 

conveniente esse passo, entendendo que era muito mais importante 

ficar ao atrelado ao Ministério Publico, porque esse já tinha as 

garantias constitucionais. (...) 

 Como se percebe, havendo divergências até internamente a investida foi 

infrutífera em termos de autonomia. Entretanto, a Constituição Estadual promulgada em 

1975 de fato acabou por consagrar a Assistência Judiciária como órgão do estado, 

mesmo que ainda subordinado à Procuradoria Geral de Justiça, o que não retira o 

ineditismo e a importância do fato. 

 Outro dado importante para o amadurecimento da então Assistência Judiciária 

como instituição foram as discussões travadas em diversos congressos realizados ao 

longo deste período, nos quais as ideias e princípios hoje inscritos na Constituição 

Federal foram concebidos.  

Neste sentido, Moraes & Silva (1989) destacam um trecho do documento que 

ficou conhecido como “Carta do Rio de Janeiro”, elaborado no I Seminário Nacional de 

Assistência Judiciária realizado no Rio de Janeiro em 1981: 

Os que entendem que poderá a Ordem dos Advogados tomar o 

encargo da Assistência Judiciária, estão positivamente vivendo fora da 

realidade. Para que haja igualdade de todos perante a lei, tal mister 

terá, forçosamente, que ser executado pelo Estado. 

 

 Confirmando a importância dos congressos, Rocha (2004, p. 150) transcreve 

trecho de entrevista realizada com o ilustre defensor público Jose Fontenelle: 

(os congressos) foram um marco importante. Muitas ideias, muitas 

conclusões aprovadas como norma, princípio, na Constituição federal 

e na Lei Complementar 80/94. (...) Por exemplo, a possibilidade 
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expressa do defensor público poder promover ações contra o Distrito 

Federal, Estado e Município. 

 

Em pleno curso do processo de redemocratização do país após o fim da ditadura 

militar, a batalha pela institucionalização da defensoria pública começa a tomar maiores 

proporções, estimulada em certa medida com a iminência de uma nova assembleia 

nacional constituinte. 

Antes de instalada a assembleia, o presidente Jose Sarney convoca uma 

“Comissão de Notáveis” a qual teria por objetivo elaborar um projeto preliminar de 

constituição a ser enviado à constituinte. Foram nomeados cinquenta nomes das mais 

diversas áreas de atuação, havendo dentre eles advogados, religiosos, empresários, 

professores, etc., cabendo a coordenação desta ao ilustre jurista Afonso Arinos de Mello 

Franco. 

Como retrata Rocha (2004), foi relevante a mobilização de um grupo de 

defensores do estado do rio de janeiro que se organizou para acompanhar os trabalhos e 

se fazerem reconhecer na nova constituição, registrando o sucesso na inclusão de 

dispositivo que previa a assistência jurídica pública como dever do Estado. Neste 

sentido podemos conferir o art. 53 do trabalho final da comissão, o qual resultou no 

Anteprojeto Constitucional publicado no Diário Oficial da União de 26 de setembro de 

1986. 

Art. 53 – Todos os necessitados têm direito à justiça e à assistência 

judiciária pública; a União e os Estados manterão quadros de 

defensores públicos organizados em carreira e, na falta ou 

insuficiência deles, remunerarão o defensor dativo, diretamente ou 

indiretamente, mediante convênio, conforme se dispuser em lei. 

 

Instalada efetivamente no ano de 1987, a Assembléia Nacional Constituinte 

deliberou pela construção de um texto a partir do “zero”, não se vinculando a proposta 

apresentada pela comissão, ainda sob o rescaldo das últimas duas constituições 

outorgadas durante o período autoritário. 

 Foi necessária assim nova mobilização e intensos esforços para que a 

institucionalização da defensoria pública fosse prevista no novo anteprojeto de texto 

constitucional, conforme registra Rocha (2004, p. 160) transcrevendo os relatos de 

defensores públicos que participaram deste processo: 
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Nessa época tivemos praticamente contato com todos os deputados 

constituintes que importavam na feitura da Constituição. (...) Durante 

a tramitação de nossas reinvindicações, nós levamos uma série de 

pleitos. Conseguimos aprovar dois ou três artigos.(...) 

Entretanto, uma ala conservadora da constituinte conhecida como “centrão” 

acabou apresentando novo anteprojeto a constituinte, onde a menção à defensoria 

pública havia sido suprimida. Assim, como retrata Alves (2005), foi apenas após intensa 

atuação da classe nos bastidores da constituinte que foi possível reverter a situação e 

consagrar a Defensoria Pública na mais importante norma da nação. 

Em seu texto original, consagrou-se não apenas a assistência judiciária, como até 

então de costume, mas expandiu-se para a garantia de assistência jurídica, muito mais 

ampla e abrangente, dado que será tratado em mais detalhes em tópico posterior. 

Art. 5° (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

 Em termos de institucionalização, deixa de existir a entidade denominada 

genericamente de “Assistência Judiciária”, optando-se pela já consagrada expressão 

“Defensoria Pública” para designar o órgão do Estado responsável pela prestação de 

assistência jurídica.  

Além disso, a instituição é alçada à condição de essencial a função jurisdicional 

do Estado, sendo colocada no mesmo capítulo que o Ministério Público, a Advocacia 

Pública e a Advocacia, o que acabou configurando um verdadeiro complexo orgânico 

distinto dos três “poderes” clássicos, dado que será objeto de análise em item próprio no 

presente trabalho. 

Capítulo IV – Das Funções Essenciais à Justiça 

(...) 

Secção III – Da Advocacia e da Defensoria Pública. 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 

defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, 

LXXIV. 

 

Por fim, dispunha ainda em seu parágrafo único (hoje renumerado §1º pela 

Emenda Constitucional n° 45/2004) que Lei Complementar deveria organizar a 

Defensoria Pública da União e dispor sobre normas gerais sobre suas organizações nos 

estados. 
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Art. 134 (...) 

Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública 

da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas 

gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, 

providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e 

títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e 

vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. 

Tal regulamentação, apesar de ter seu projeto apresentado em 1989 ainda no 

governo do presidente Jose Sarney, teve dificuldades em sua tramitação no Congresso 

Nacional, as quais foram superadas apenas em 1993, sendo a Lei Complementar nº 80 

sancionada já no início de 1994.  

 A previsão constitucional e a sua regulamentação infraconstitucional trouxeram 

luz para a questão, gerando um movimento nos estados pela readequação de seus órgãos 

de assistência judiciária, atento à nova realidade da qual não poderiam se omitir. 

 Neste sentido a lição de Alves (2005) acerca da “essencialidade” da instituição, 

não devendo o Estado se escusar de prestar assistência jurídica ao cidadão, não se 

tratando de atividade assistencial ou caritativa, mas de garantia fundamental: 

O estabelecimento de normas constitucionais prevendo a implantação 

da Defensoria Pública e o direito de todos os cidadãos necessitados 

receberem gratuitamente assistência jurídica integral, judicial e extra-

judicial, em qualquer que seja a área do Direito, parece expressar o 

entendimento de que tal serviço não se reveste da mesma natureza 

que as demais funções de caráter assistencial prestadas pelo 

Estado (como seriam a construção de hospitais, moradias, etc). 
Não se trata de apenas um dever de cunho social, voltado para a 

promoção do bem estar e para a erradicação da pobreza, embora este 

seja um dos objetivos de caráter geral expressamente estabelecido no 

Art. 3º da Constituição brasileira. Trata-se, na verdade, de um dever 

estatal inerente ao próprio exercício da cidadania, que não pode ser 

afetado em razão de restrições referentes a prioridades orçamentárias. 

Assim, da mesma forma que o Estado não pode alegar falta de 

recursos orçamentários para justificar eventual abstenção do seu 

dever de garantir a segurança jurídica do cidadão, mediante o 

funcionamento de tribunais capazes de dizer o direito no caso em 

concreto e de decidir os conflitos, também a Constituição Brasileira 

estabelece – no mesmo patamar de importância, ou seja, de 

‘essencialidade’ na precisa dicção da norma constitucional – que não 

pode o Estado, invocando carência de recursos financeiros, deixar 

de criar e de manter em funcionamento um serviço efetivo de 

assistência judiciária capaz de representar em juízo as pessoas 

que não possam pagar um advogado, qualquer que seja a natureza 

da causa (cível ou criminal) e de prestar-lhes assistência jurídica 

integral. Isto é elementar. (grifos nossos). 



 

25 
 

 Contudo, entre o mandamento constitucional e a efetiva instituição da 

Defensoria Pública em todos os estado da federação passaram-se longos anos. Neste 

sentido, em estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

acerca da situação das Defensorias Públicas no Brasil aponta-se que no final dos anos 

2000 ainda existiam dez estados onde ela sequer havia sido instituída formalmente 

(IPEA, 2013).  

Assim, embora a questão já tenha sido “formalmente” resolvida após a 

instituição das últimas Defensorias Públicas faltantes nos estados do Paraná e Santa 

Catarina (em 2011 e 2012, respectivamente), tal dado por si só ilustra a resistência em 

se reconhecer a assistência jurídica como um verdadeiro dever estatal. 

    

4.4 O atual Estado Democrático de Direito e as novas “Funções Constitucionais” 

Como já mencionado anteriormente, a Constituição Federal de 1988, 

popularmente conhecida como “Constituição Cidadã”, fez muito mais do que apenas 

sedimentar inúmeros direitos e garantias para os cidadãos do país.  

Sendo uma constituição classificada como analítica pela doutrina, uma 

expressiva parte do seu texto tratou de disciplinar os órgãos do Estado em seus mais 

variados aspectos, desde a sua instituição até a sua forma de funcionamento (algo que já 

é inclusive tradicional no constitucionalismo pátrio se consideramos as constituições 

anteriores). 

Entretanto, evidente foi a inovação do constituinte ao conformar em capítulo 

específico dentro do título da organização dos poderes um agrupamento de instituições 

sob o signo de “Funções Essenciais à Justiça”, até então inéditas no ordenamento 

brasileiro, cabendo-nos aqui discutir alguns pormenores e as razões de tal opção. 

4.4.1 Os “Poderes” do Estado 

 

Questão fundamental para o esclarecimento do tema é o entendimento da 

expressão comum, mas equivocada, “Poderes” do Estado. 

Assim, em que pese a naturalidade com a qual tal expressão é utilizada, a 

doutrina ressalta que o poder do Estado é uno, divido o seu exercício por questões 

históricas (principalmente em razão de excessos e abusos cometidos pelos seus 
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detentores). A respeito disso transcrevemos aqui a esclarecedora visão do professor 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2011, pág. 87): 

“o poder do estado é uno e indivisível, é o seu exercício que se 

fraciona e se distribui em funções, devendo a expressão plural de 

usança histórica - “Poderes do Estado” – ser entendida apenas como 

um tropo de linguagem”. 

 Para tornar ainda mais clara a questão, fazemos aqui uma breve digressão até às 

origens de nosso Estado Moderno. 

4.4.2 Do Estado Absolutista ao Estado Democrático de Direito 

 

Deixando de lado eventuais controvérsias e discussões acerca do momento e das 

razões para o surgimento do Estado Moderno, certo é que suas características marcam 

uma nova forma de organização do homem em sociedade, alterando drasticamente as 

relações de poder em seu seio. 

Deste modo, outrora divido o poder em diversos centros e formando uma 

verdadeira “colcha de retalhos”, o surgimento do Estado Moderno rompe com tais 

características centralizando todo o poder na figura do rei, sendo que este o delegava 

apenas por razões de interesse e conveniência. 

Tal modelo de Estado, comumente denominado de Absolutista, embora possa 

parecer estranho à nossa realidade foi fundamental para a evolução ao atual modelo. 

Neste sentido, podemos destacar a adoção de diversas iniciativas marcantes como a 

assunção pelo Estado da responsabilidade de diversas obras de infraestrutura, a 

padronização de moeda, e o fortalecimento da segurança pública, etc. 

Em momento posterior, fomentado por fatores históricos e com o fortalecimento 

da burguesia em razão do crescimento do seu poder econômico, resta insustentável a 

manutenção e o exercício arbitrário do poder apenas por um soberano. Surge então 

como resposta o modelo de Estado Liberal onde prepondera a sua intervenção de forma 

mínima na sociedade, restringindo o seu campo de atuação em basicamente: i) 

manutenção de uma convivência ordeira e; ii) garantia da segurança interna e externa.  

Foi neste momento também que, restando grande parte do poder político nas 

mãos da nobreza e, havendo pressão tanto da realeza que o havia perdido quanto da 

burguesia que ansiava em tê-lo, acaba sendo adotado o ideal de “separação dos poderes” 

e fixadas as bases do Estado do Direito, garantindo não apenas a uma intervenção 
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mínima, mas também submetendo-o à autoridade de uma lei estável e maior que as 

demais, neste caso a Constituição.  

Já em um contexto diferente, sob a influência das Revolução Industrial, 

Tecnológica e Científica, o clássico modelo absenteísta se mostra insuficiente para 

solucionar as distorções encontradas na sociedade, as quais comprometiam 

sobremaneira o ideal de igualdade, fazendo surgir assim dois modelos de Estado: i) 

Estado Socialista – onde preponderava a concentração de todos os meios econômicos no 

Estado, havendo imposição da igualdade, mesmo que custando parcela da liberdade e; 

ii) Estado do Bem Estar Social – onde o Estado passa a intervir na ordem econômica 

para regular a ordem social e garantir a igualdade, sempre buscando sacrifícios menores 

em termos de liberdade. 

 Por fim, chega-se ao modelo indicado como o vigente na atualidade: o Estado 

Democrático de Direito. Tal modelo se caracteriza pela “devolução” do poder à 

sociedade, a qual o exerce através de instrumentos democráticos, uma vez que seria 

inviável o exercício direto do poder por cada cidadão. Neste sentido podemos conferir, 

por exemplo, o parágrafo único do art. 1° da Constituição Federal de 1988: 

Art. 1º (...)  

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição. 

 

 Seguindo o modelo de repartição das funções utilizado desde o Estado Liberal, a 

Constituição também prevê a existência dos três “poderes” clássicos, os quais devem 

atuar de modo independente, conforme prevê o art. 2º da Carta Magna:  

 

“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”  

  

 Entretanto, como dito anteriormente, a Constituição também consagra no 

capítulo da organização dos poderes um novo agrupamento de funções sob o signo de 

funções essenciais à justiça, fato que pode ser explicado, entre outras razões, pela 

evolução daquilo que entendemos como papel e função do Estado. 
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4.4.3 Das Funções do Estado pré-constitucional às Funções do Estado na 

atualidade  

 

Inicialmente concentrando todas as funções na figura do monarca em um Estado 

Absolutista e ainda pré-constitucional, este apenas delegava o poder quando entendia 

conveniente. Assim, exercia a seu talante os papeis de legislador, julgador e executor de 

todas as medidas que entendia como devidas e justas. 

Evidente a existência de abusos, a evolução para um Estado de Direito e para um 

modelo onde existisse a separação de funções entre diversos agentes foi fundamental 

para a construção do Estado que temos na atualidade. Institui-se assim a clássica 

tripartição poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Desta época também foi a 

constatação de que os “poderes” deveriam dispor de mecanismos de controle recíprocos, 

evitando o abuso por parte de qualquer um deles. 

Passando posteriormente ao modelo de Estado Democrático de Direito, 

momento em que o “poder” é devolvido ao povo, o qual apenas o delega em razão da 

impossibilidade do seu exercício direto, chega-se a conclusão de que apenas a existência 

de instrumentos de controle recíprocos e a garantia de uma legalidade pura e simples 

não seriam suficientes para o atendimento de todas as complexas demandas da 

sociedade moderna. 

Neste sentido, conforme ressalta o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto 

(2011) o estágio atual da evolução do Estado leva em conta mais o “para que age” em 

detrimento do “quem age”, consagrando e colocando em evidencia novas funções 

atribuídas ao mesmo. 

E é neste ponto que o referido autor, indicando a Justiça como um valor 

complexo e que não poderia ser garantido apenas com a existência de Tribunais, indica 

a importância de outras funções para a manutenção do Estado Democrático de Direito e 

para a concretização do Valor Justiça. 

4.4.4 Funções Essenciais à Justiça 

 

Neste sentido então reside a importância da reunião de diversas instituições pelo 

constituinte em um único complexo de funções, às quais foram atribuídas a qualidade 

de essenciais à justiça.  
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Acerca do significado da expressão, Neto (1995, pág. 22) consigna o seguinte: 

[Tratam-se de um] complexo orgânico que, embora não conformando 

um quarto poder do Estado, recebeu a seu cargo funções de provedoria 

de justiça 

O autor observa ainda que a expressão “essencial à justiça” tem maior alcance 

do que inicialmente aparenta, de modo que as instituições ali elencadas não restringem 

sua atuação apenas ao Judiciário, se estendendo aos demais “poderes” constituídos. A 

menção a Justiça então deve ser compreendida em seu sentido mais amplo, ou seja, 

como um valor, de modo que uma justiça restrita, limitada ou condicionada acabaria 

sendo a sua própria negação. 

4.5 A Defensoria Pública e sua função constitucionalmente atribuída 

Consignada a existência de mais funções a serem desempenhadas pelo Estado do 

que somente as tradicionais legislar, administrar e julgar, cabe-nos agora esclarecer qual 

foi a atribuição conferida à Defensoria Pública. 

Após alterações sofridas através de duas emendas constitucionais, cujo histórico 

será tratado mais adiante, a redação atual do art. 134 da Constituição Federal é a 

seguinte: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 

graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 

forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 

do art. 5º desta Constituição Federal. 

 Tal definição da instituição e do seu papel é replicada na Lei Complementar 

Federal nº 80 de 1994 (a qual trata da Defensoria Pública da União e prescreve normas 

gerais para sua organização nos estados), bem como espelhada em algumas 

Constituições Estaduais, a exemplo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro
4
.  

Contudo, tratando-se de dispositivo legal extenso, optamos por realizar uma 

análise mais detalhada dos seus elementos de modo a identificar com mais clareza tanto 

suas características como as funções que lhe foram designadas pela Constituição. 

                                                           
4
 Art. 179 da CERJ. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica integral e gratuita, a postulação e a defesa, em todos os 

graus e instâncias, judicial e extrajudicialmente, dos direitos e interesses individuais e coletivos 

dos necessitados, na forma da lei. 
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4.5.1 Instituição permanente 

 

 A classificação da Defensoria Pública como Instituição permanente evidencia ao 

menos duas opções feitas pelo constituinte: i) tratar a assistência jurídica gratuita aos 

necessitados como política de Estado e; ii) vedar a extinção da instituição responsável 

pelo cumprimente de tal desígnio. 

Deste modo, consolida-se no âmbito do Estado Brasileiro a prestação do serviço 

de assistência jurídica gratuita como um dever estatal, não se tratando de uma simples 

política de governo, uma vez que se protege tal direito através de cláusula pétrea em seu 

texto constitucional, assim como a instituição responsável por sua execução. 

Quanto a obrigação pela organização de tais órgãos, o desenho constitucional 

efetuou uma divisão entre a União e as unidades da federação, sendo de 

responsabilidade da primeira garantir a assistência perante as justiças especializadas, 

restando aos últimos igual obrigação no âmbito da justiça comum.
5
 

Entretanto, a configuração da Instituição no texto constitucional original não se 

mostrava suficiente para garantir sua existência como uma organização autônoma e 

independente, de modo que se mostrava frágil e sujeita ao alvedrio das decisões 

políticas dos governantes da ocasião, motivo pelo qual a luta pela autonomia foi 

fundamental para o destino da instituição, o qual será tratada mais adiante em maiores 

detalhes, uma vez que se trata do objeto principal do presente trabalho. 

4.5.2 Essencial à função jurisdicional do Estado 

  

Conforme consignado anteriormente, no estágio atual de evolução do Estado 

Democrático de Direito Brasileiro a simples existência de juízes e tribunais não se 

mostra suficiente para garantir o pleno exercício da função jurisdicional.  

                                                           
5
 O desenho constitucional do sistema de justiça atribui à União a responsabilidade pelas 

Justiças Especializadas (Justiça Federal, Eleitoral, Trabalhista e Militar) e pelos os Tribunais 

Superiores, cabendo aos estados a responsabilidade pela justiça comum. Assim, pela lógica 

constitucional a responsabilidade pela instituição das funções essenciais à justiça segue o 

mesmo esquema, o que se atendeu com a instituição pela União do Ministério Público Federal, 

da Advocacia Geral da União e da Defensoria Pública da União. Quanto aos estados, coube a 

instituição dos Ministérios Públicos Estaduais, das Procuradorias Estaduais e das Defensorias 

Públicas Estaduais. 
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Assim, a expressão “essencial à função jurisdicional do Estado” ressalta o papel 

da Defensoria Pública – e das demais instituições desta forma classificadas - na 

concretização desta função e, por conseguinte, da justiça como um valor fundamental. 

4.5.3 Expressão e instrumento do regime democrático 

 

Neste ponto é fácil verificar o avanço no ordenamento jurídico na medida em 

que se reconhece que a plenitude da cidadania não se resume ao exercício periódico do 

direito ao voto, mas se alcança através da concessão tanto de direitos e garantias básicas 

quanto de instrumentos para o seu efetivo exercício,  

Deste modo, a Defensoria Pública estaria a cumprir papel fundamental no 

Estado Democrático de Direito, consubstanciando-se em verdadeiro instrumento 

garantidor da cidadania na medida em que materializa garantias previstas abstratamente 

na Constituição, à exemplo do devido processo legal previsto no art. 5°, LIV. 

4.5.4 Orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos 

em todos os graus, judicial e extrajudicialmente. 

 

Diferente do que se costuma imaginar, a função institucional da Defensoria 

Pública não se restringe a defesa dos necessitados em juízo, alcançando também o 

patrocínio de causas fora da justiça (em sede administrativa, por exemplo) e ainda 

promoção dos direitos humanos e a orientação jurídica de modo geral (aconselhamento 

jurídico, informações legais, etc.). 

Além destas funções, a Defensoria Pública também deverá atuar em outras 

determinadas pela legislação, tal como a de curador especial e a de defesa do réu no 

processo criminal, sempre que este não esteja assistido por um advogado
6
. 

Mais recentemente, dado o seu fortalecimento como Instituição, a Defensoria 

Pública vem ganhando espaço no sistema de justiça, de modo que alterações legislativas 

já lhe possibilitam atuar em processos coletivos, na defesa de direitos humanos e na 

defesa da população em situação de vulnerabilidade (idosos, crianças, etc.). 

                                                           
6
 Neste caso, verificado posteriormente a possibilidade de o réu arcar com as custas de um 

advogado sem prejuízo do seu sustendo ou de sua família, este deverá ressarcir o Estado pelos 

serviços prestados pela Defensoria Pública. 
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Apenas à titulo de exemplo podemos observar a redação da Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro que prevê, em rol não exaustivo, diversas funções para a 

Defensoria Pública daquele estado, indo muito além da defesa dos necessitados em 

juízo. 

Art. 179, CERJ 

(...) 

§ 3º - São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras 

que lhe são inerentes, as seguintes: 

I - promover a conciliação entre as partes em conflitos de interesses; 

II - atuar como curador especial; 

III - atuar junto às delegacias de polícia e estabelecimentos penais; 

IV - atuar como defensora do vínculo matrimonial; 

V - patrocinar: 

a) ação penal privada; 

b) ação cível; 

c) defesa em ação penal; 

d) defesa em ação civil; 

e) ação civil pública em favor das associações necessitadas que 

incluam entre suas finalidades estatutárias a proteção ao meio 

ambiente e a de outros interesses difusos e coletivos; 

f) os direitos e interesses do consumidor lesado, na forma da lei; 

g) a defesa do interesse do menor e do idoso, na forma da lei; 

h) os interesses de pessoas jurídicas de direito privado e necessitadas 

na forma da lei; 

i) a assistência jurídica integral às mulheres vítimas de violência 

específica e seus familiares. 

 

Por fim, é importante também ressaltar que a atuação da Defensoria Pública não 

se restringe a primeira instância
7
, podendo chegar até os Tribunais Superiores quando 

necessário e conveniente à defesa dos interesses de seus assistidos. 

4.5.5 Aos necessitados na forma da lei 

 

 Trata-se do público alvo principal a ser atendido pela Defensoria Pública por 

determinação constitucional: os necessitados. Quanto a regulamentação a qual se refere 

a Carta de 1988, esta já existia mesmo antes de sua promulgação e continua vigente até 

hoje. Assim, coube a Lei Federal nº 1.060 /1950 definir necessitado nos seguintes 

termos: 

Art. 2º (...) 

Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

                                                           
7
 A justiça brasileira é dividida em instâncias de modo que as instâncias superiores tem a função 

de revisar as decisões em grau de recurso quando impugnadas pelo interessado. 
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processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento 

próprio ou da família. 

 

Em termos práticos o defensor é quem deverá avaliar, no exercício de sua 

autonomia funcional, se a pessoa que procura por atendimento preenche os requisitos 

legais para ser assistida pela Instituição. Deste modo, é comum que algumas pessoas 

sejam atendidas pela Defensoria Pública mesmo que, em uma análise mais superficial, 

não fizessem jus a tal direito. O exemplo mais claro é o dos “superendividados”,  

pessoas que em razão de situação excepcional e transitória não tem condições 

financeiras de suportar as despesas com um advogado. 

De se ressaltar que, embora possa parece incomum, a assistência pode se dar 

tanto para pessoas naturais quanto para pessoas jurídicas, desde que comprovado o 

atendimento dos mesmos requisitos. É o caso, por exemplo, do atendimento prestado 

aos Movimentos Sociais e às Associações de Moradores de Bairros. 

4.6 A autonomia necessária para o exercício de suas atribuições 

4.6.1 A assistência jurídica como política pública 

Passados mais de vinte e sete anos de sua previsão no texto constitucional, a 

efetiva concessão de assistência jurídica aos necessitados pelo Estado através da 

instituição idealizada para tanto é ainda uma realidade muito distante da ideal. 

Neste sentido, diversas pesquisas realizadas demonstram a desproporcionalidade 

da quantidade de defensores públicos em relação aos demais atores do sistema de 

justiça, principalmente no que tange a juízes e promotores.  

E o resultado das pesquisas não poderia ser diferente, tendo em vista a posição 

de omissão e passividade adotada pelas autoridades competentes. A título de ilustração 

podemos lembrar, por exemplo, que apenas no ano 2012 foi finalmente instituída a 

Defensoria Pública no estado de Santa Catarina, último estado da federação a cumprir o 

mandamento constitucional. Foi também apenas no ano de 2006 que o estado de São 

Paulo – o mais rico e populoso do país – instituiu a sua Defensoria Pública após intensa 

pressão popular, sendo que até hoje não conta com estrutura suficiente para atender a 

todas as comarcas do seu território
8
. 

                                                           
8
 Conforme ressaltado inclusive em seu sítio institucional, o “Movimento pela Criação da 

Defensoria” iniciado no ano 2002 foi um dos principais responsáveis pela criação da Defensoria 
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Tal cenário é indicativo de um dado alarmante para a efetiva concretização do 

acesso à justiça pelos mais necessitados: os governantes - em especial àqueles do poder 

executivo estadual - não consideravam tal garantia como uma de suas prioridades, 

fazendo com que a instituição idealizada pelo constituinte para ser responsável por esta 

função pública demorasse a “criar corpo” em todo o país. 

É forçoso reconhecer, entretanto, a árdua tarefa do administrador público na 

medida em que este deve buscar a solução da difícil equação: necessidades públicas 

versus possibilidades orçamentárias. E, nesta busca, evidente é o risco de privilegiar 

uma política pública em detrimento de outras, tendo em vista os inúmeros direitos e 

garantias constitucionais previstos nas mais diversas áreas como saúde, educação e 

segurança pública. 

Contudo, tal argumento não deve servir como desculpa para a prestação 

deficiente de serviço essencial e menos ainda para a sua não instituição, a exemplo do 

que ocorria em certos estados da federação. E foi neste sentido que decidiu o STF na 

ADI n° 4270/SC onde se questionava o “arranjo”
9
 até então existente no estado de Santa 

Catarina para garantir a assistência jurídica, o qual foi julgado inconstitucional com a 

consequente determinação da instituição da Defensoria Pública, acompanhando os 

termos do voto do Relator Ministro Joaquim Barbosa, do qual transcrevemos alguns 

pontos importantes: 

“Em resumo, a situação em Santa Catarina, além de severo ataque à 

dignidade do ser humano, cuja proteção, sob o ângulo do direito de 

acesso à justiça, passa variar de acordo com a sua localização 

geográfica no território nacional, representa, em minha opinião, grave 

desrespeito a uma ordem do constituinte, que não se limitou à 

exortação genérica do dever de prestar assistência judiciária, mas 

descreveu, inclusive, a forma que deve ser adotada na execução desse 

serviço público, não dando margem a qualquer liberdade por parte do 

legislador estadual.  

                                                                                                                                                                          
Pública naquele estado, o que se deu apenas após intensa pressão popular com a edição da Lei 

Complementar Estadual n° 988 em 2006. Entretanto, em que pese o seu curto período de 

existência, a Defensoria Pública daquele espaço já conta com orçamento expressivo, bem como 

um grande número de defensores e servidores, embora o seu raio de atuação se restrinja a 

poucas cidades 
9
 O arranjo aqui mencionado consistia em convênio celebrado entre o governo estadual e a 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil daquele estado para o fornecimento de assistência 

jurídica aos necessitados. Em termos práticos, quando fosse necessária a assistência de um 

advogado e o cidadão não pudesse arcar com os seus custos, a própria OAB/SC indicava um dos 

membros do seu quadro, o qual era posteriormente remunerado com valores repassados pelo 

estado. 
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Essa, em linhas gerais, a lição que pode ser extraída da jurisprudência 

desta Corte, que já se debruçou sobre situações análogas que 

envolviam a desvalorização da defensoria pública, tendo concluído, 

em todas essas ocasiões, pela necessidade imperiosa de dotar o serviço 

de assistência judiciária de boas e estáveis condições de trabalho, por 

meio da criação de instituição estatal própria, independente e 

organizada em carreira. (...) 

(...)Em todas essas ocasiões, a Corte concluiu pelo caráter essencial da 

defensoria pública no Brasil, exigindo-se sua estruturação como 

instituição autônoma, dotada de servidores de carreira, na qualidade 

de órgão de Estado.”(grifos nossos). Trecho do voto do Ministro 

Relator Joaquim Barbosa nos autos da ADI n° 4.270/SC. 

 

4.6.2 As interferências do Poder Executivo 

Mesmo contando com as resistências anteriormente descritas, fato é que as 

Defensorias Públicas foram sendo implantadas nos estados da federação, totalizando 19 

(dezenove) ao final do ano 2000, 25 (vinte e cinco) em 2006 e finalmente 27 (vinte e 

sete) em 2012. 

Entretanto, o desenho institucional previsto no texto original da Constituição 

contava com uma grave fragilidade: a subordinação das Defensorias Públicas aos 

Chefes do Poder Executivo. Deste modo, além da dependência no que tange a sua 

institucionalização, mesmo após formalmente criada e implantada, esta ainda 

continuaria a depender diretamente do poder que a instituiu em inúmeras questões. 

Tal modelo, aliado à necessidade de enquadramento desse novo órgão dentro do 

aparato burocrático estatal, acabou gerando uma diversidade de arranjos nas unidades 

federativas, subordinando-a em alguns casos à secretarias de estado e em outros 

diretamente aos governadores. 

Ocorre que a conjugação dos fatores acima elencados produziu uma série de 

consequências práticas tanto para o funcionamento da instituição, quanto para a 

qualidade e extensão dos serviços por ela prestados. 

 Neste sentido, o dia-a-dia da instituição se mostrava sujeito aos “rumos” 

determinados pelo Poder Executivo, uma vez que a este cabiam desde as decisões mais 

importantes como a escolha do chefe institucional, até questões ordinárias como 

políticas de pessoal, contratação, exoneração, exercício do poder disciplinar, etc. 

Contudo, esta posição de subserviência ao Poder Executivo acabava gerando um 

desconforto para aqueles atuavam na função de assistência judiciária. Um dos motivos 
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mais fortes é o fato de que os defensores públicos deveriam atuar – e de fato o faziam – 

em demandas judiciais onde o adversário era o próprio poder que a instituiu. Assim, 

restava evidente a possibilidade do exercício de influência capaz de prejudicar os 

interesses do necessitado assistido pela instituição, o que resultaria na prestação de 

serviço de assistência jurídica apenas de caráter formal, carecendo de eficiência e na 

direção contrária a prevista pela Constituição Federal. 

Percebe-se, deste modo, que para garantir a concretização da assistência jurídica 

prevista no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal não bastaria apenas a previsão de 

uma instituição com tal finalidade, sendo necessário também muni-la, assim como seus 

agentes, de alguma autonomia para que pudessem exercer suas atribuições de modo 

mais eficiente. 

4.6.3 A conquista da autonomia 

Embora não prevista no texto original da Constituição Federal no que tange às 

Defensorias Públicas, o reconhecimento de autonomia à instituições responsáveis pelo 

exercício de funções públicas já não era fato inédito na organização do nosso Estado.  

Neste sentido o Poder Judiciário e o Ministério Público, que em momentos 

históricos anteriores sofreram com influências diretas do Poder Executivo, tiveram sua 

autonomia reconhecida já pelo constituinte originário, buscando resguardar o exercício 

de suas funções de modo imparcial e independente.  

Entretanto, mesmo contando com tais modelos – os quais funcionavam como 

verdadeiros precedentes – a autonomia para a Defensoria Pública só seria 

constitucionalmente reconhecida em 2004. 

Registre-se, porém, que a sua importância já era reconhecida ao menos 10 (dez) 

anos antes, uma vez que o texto original da Lei Complementar Federal n° 80/1994 (LC 

80/94) foi aprovado pelo Poder Legislativo assegurando para a instituição autonomia 

administrativa e funcional. Contudo, o dispositivo em questão foi objeto de veto pela 

presidência da república, cujas razões transcrevemos. 

Mensagem n° 27 

Senhor Presidente do Senado Federal 

(...) 

O veto recai sobre os dispositivos a seguir citados: 

 

Parágrafo único do art. 3°   
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“Art. 3° ... 

Parágrafo único. A Defensoria Pública é assegurada autonomia 

administrativa e funcional.” 

 

Razões do veto 

 

Este dispositivo assegura autonomia administrativa e funcional 

Defensoria Pública, por interesse pública, de acordo com o art. 66, 

§1°, da Constituição Federal. 

A Constituição Federal somente concedeu autonomia a dois órgãos. O 

art. 99 previu autonomia administrativa e financeira ao Poder 

Judiciário e o §2º do art. 127 estabeleceu autonomia funcional e 

administrativa ao Ministério Público. 

Por outro lado, não se concebe a concessão de autonomia 

administrativa e funcional a um órgão que deve estar sob o comando 

do Chefe do Poder Executivo, como é o caso da Defensoria Publica. 

 

Em que pesa a existência de tentativas anteriores, o verdadeiro marco 

institucional para a autonomia da Defensoria Pública foi mesmo a promulgação da 

Emenda Constitucional n° 45/04, conhecida como “reforma do judiciário”.  

Nascida após 13 (treze) longos anos de tramitação no Congresso Nacional, a 

emenda foi responsável por alterações relevantes no sistema de justiça até então vigente, 

a exemplo da garantia da razoável duração do processo e do controle externo do 

Judiciário e do Ministério Público através de Conselhos próprios.  

No que tange às Defensoria Públicas foi acrescido o parágrafo segundo ao art. 

134 com objetivo de garantir autonomia administrativa, funcional e iniciativa de 

proposta orçamentária para a instituição. O art. 168 da Constituição Federal também 

sofreu alterações de modo a contemplar a obrigatoriedade do repasse de “duodécimos” 

Art. 134. ...................................................... 

 

§ 1º (antigo parágrafo único) ............................ 

 

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia 

funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária 

dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e 

subordinação ao disposto no art. 99, § 2º." (NR) 

 

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. 
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Contudo, mesmo após a alteração do texto constitucional a instituição ainda 

encontrava dificuldades em ver sua autonomia reconhecida, havendo uns estados onde 

se insistiu na sua vinculação ao Poder Executivo
10

, outros onde não se respeitava a sua 

autonomia orçamentária e financeira
11

 e ainda outros onde se resistia até à sua criação
12

.  

E, mesmo com tantos percalços em seu caminho, é forçoso reconhecer que a 

Defensoria Pública conquistou certa notoriedade em razão dos serviços prestados, 

fortalecendo sua identidade tanto em relação ao seu público alvo quanto em relação à 

sociedade de modo geral.   

Tal cenário possibilitou mais dois avanços na história recente da instituição: i) a 

promulgação da Emenda Constitucional n° 74 em 2013 que estendeu a autonomia 

conquistada em 2004 para as Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal e; ii) a 

promulgação da Emenda Constitucional n° 80 em 2014, também conhecida como “PEC 

das Defensorias” ou “PEC Defensoria para todos”, que fortalece seu papel de 

instrumento do regime democrático, bem como determina a existência de ao menos um 

defensor público em cada unidade jurisdicional do país. 

  

                                                           
10

 Pode-se destacar os estados de Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, os quais tiveram as 

leis que vinculavam suas Defensorias Públicas questionadas no STF através das ADI´s n° 3569, 

3965 e 4056, respectivamente. 
11

 A exemplo do estado da Paraíba; Ver Medida Cautelar concedida nos autos da ADPF n° 307. 
12

 A exemplo do estado de Santa Catarina; Ver ADI n° 4270/SC. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1 Autonomia  

 Em verbete de sua clássica obra “Vocabulário Jurídico”, De Plácido e Silva 

(2010, p. 173) assim conceitua autonomia: 

AUTONOMIA. Palavra derivada do grego autonomia (direito de se 

reger pelas próprias leis), que se aplica para indicar precisamente a 

faculdade que possui determinada pessoa ou instituição, em traçar as 

normas de conduta, sem que sinta imposições restritivas de ordem 

estranha.  

Neste sentido, seja em relação as pessoas, seja em relação as 

instituições, o vocabulário tem significado em todo idêntico ao que 

expressa independência.  

E, desse modo, usa-se das expressões autonomia econômica, 

autonomia financeira, autonomia politica, para justamente, indicar a 

situação de independência em que se encontra a pessoa física ou 

jurídica, relativamente aos aspectos econômico, financeiro ou político. 

A autonomia pode ser absoluta ou relativa. 

Quando se diz autonomia absoluta, entende-se autonomia soberana, 

sem qualquer restrição que possa limitar a ação de quem a tem. E, 

neste caso, é sinônimo da própria soberania, que é aquela que 

possuem os estados independentes e constituídos segundo a vontade 

soberana de seus componentes. 

Entre nós, a autonomia da União é soberana pois que nela repousa 

todo poder político da federação. 

Já a autonomia dos estados membros e dos municípios se mostra 

relativa, porque se entende uma autonomia meramente administrativa, 

subordinada ao poder soberano da União, que tem, tão somente, a 

personalidade internacional, um dos caracteres fundamentais da 

soberania. 

Toda autonomia relativa esta subordinada às limitações decorrentes da 

vontade ou das determinações emanadas da entidade que mantem em 

suas mãos a autonomia absoluta ou soberana; esta se revela a própria 

razão de ser ou de existir da autonomia relativa. 

 

Extremamente elucidativo, o conteúdo do verbete permite concluir, em resumo, 

que a expressão é utilizada para consignar a faculdade que certas pessoas ou instituições 

tem para traçar suas normas de conduta sem interferência de terceiros. 

Avançando no detalhamento do conceito, o autor alerta também que a autonomia 

é uma expressão genérica e pode conter ao menos duas espécies: a absoluta e a relativa. 

A primeira diz respeito a uma autonomia que seria sinônima de soberania, a qual é 

encontrada na figura do Estado (Nação ou União) considerado como um todo – o qual é 

soberano na ordem interna e externa –, enquanto a segunda pode ser encontrada nas 
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divisões internas desse Estado, a exemplo de estados federativos e municípios – sujeitos 

apenas às limitações impostas pelo poder soberano –. 

Tendo em vista tal classificação, resta evidente que o objeto do presente estudo 

reside na autonomia relativa concedida a algumas instituições do Estado que, no 

contexto de um Estado Democrático de Direito, estão sujeitas apenas as limitações 

impostas pelo ordenamento jurídico vigente. 

5.2 Defensoria Pública e a sua autonomia 

5.2.1 As espécies de autonomia previstas para a Defensoria Pública 

 Como visto anteriormente, a autonomia para as Defensorias Públicas foi 

reconhecida através das Emendas Constitucionais n° 45 de 2004 – no que tange às 

instituições dos estados – e nº 74 de 2013 – no que diz respeito às instituições da União 

e do Distrito Federal. Assim, o texto constitucional vigente é o seguinte: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 

graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 

forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 

do art. 5º desta Constituição Federal.       (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 80, de 2014) 

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do 

Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua 

organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe 

inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a 

seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da 

advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado do 

parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia 

funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária 

dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e 

subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e 

do Distrito Federal.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 

2013) 

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no 

que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta 

Constituição Federal. 

 

Art. 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, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc74.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc74.htm
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em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 

165, § 9º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
  

Da redação dos dispositivos se extraem princípios fundamentais ao exercício de 

suas funções de maneira independente em relação aos demais poderes e órgãos do 

Estado. Tais princípios, em que pese a possibilidade de entendimentos diversos por 

parte da doutrina, podem ser resumidos da seguinte maneira: 

 Autonomia funcional – art. 134º, §2°; 

 Autonomia administrativa – art. 134, §§ 2º e 3º; 

 Autonomia orçamentária e financeira – art. 134, §2° e art. 168. 

5.2.2 Autonomia Funcional 

 Embora tratada de modo tangencial na doutrina específica sobre Defensoria 

Pública, é perfeitamente possível a utilização de interpretações feitas acerca do mesmo 

princípio em relação a outra instituição também classificada pelo constituinte como 

“essencial à justiça”. 

Assim, em obra referência nacional sobre o Ministério Público denominada 

“Regime Jurídico do Ministério Público”, Hugo Nigro Mazzili (2014) ao discorrer sobre 

a autonomia funcional - reconhecida como um de seus princípios institucionais - 

ressalta que tal expressão é um reforço da autonomia da instituição em relação aos 

demais órgãos do Estado, bem como de seus membros em face de membros de outras 

carreiras e até mesmo da própria instituição. 

 Trazendo ainda mais luz sobre a questão cita trecho de parecer elaborado pelo 

jurista Eurico de Andrade Azevedo (MAZZILI, 2014, p. 179), o qual explica a 

autonomia funcional dos membros do Ministério Público nos seguintes termos: 

[a legislação estabelece autonomia funcional] Isto significa que os 

seus membros, no desempenho de seus deveres profissionais, não 

estão subordinados a nenhum órgão ou poder – nem ao Poder 

Executivo, nem ao Poder Judiciário, nem ao Poder Legislativo – 

submetendo-se apenas a sua consciência e aos limites imperativos da 

lei. 

 

Sob o aspecto institucional, o autor se utiliza de um caso prático para ilustrar a 

impossibilidade de interferência de outros órgãos e poderes. Trata-se da hipótese onde o 

alguém alega suspeição de membro do Ministério Público para atuar em determinado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
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processo judicial, caso em que o mesmo não poderia ser afastado por determinação 

judicial, mas apenas por ato emanado do próprio Ministério Público. 

No mesmo sentido se dá a sua aplicação no âmbito da Defensoria Pública, 

conforme podemos concluir em artigo do defensor público Caio Paiva (PAIVA, 2015). 

Este, ao destacar situação onde um membro da instituição entenda pela inexistência de 

hipótese de atendimento, conclui que o procedimento adequado é a ciência ao Defensor 

Público-Geral que deverá solucionar o caso. Tal procedimento encontra respaldo 

inclusive na Lei Complementar n° 80/94 e tem como finalidade resguardar a autonomia 

funcional da instituição, evitando a interferência de terceiros no exercício de suas 

funções na medida em que apenas o chefe institucional terá competência para dirimir o 

conflito. 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre 

outras: 

(...) 

§ 8º  Se o Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação 

institucional, dará imediata ciência ao Defensor Público-Geral, que 

decidirá a controvérsia, indicando, se for o caso, outro Defensor 

Público para atuar.    (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 

2009). 

5.2.3 Autonomia Administrativa 

 Utilizando-se novamente das lições de De Plácido e Silva (SILVA, 2010, p. 174) 

em seu “Vocabulário Jurídico”, transcrevemos aqui o conteúdo do verbete sobre 

autonomia administrativa: 

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. Determina a expressão, a soma 

de poderes que dispõe a pessoa ou entidade, para administrar os seus 

negócios, sob qualquer aspecto, consoante as normas e princípios 

institucionais de sua existência e dessa administração.  

As autarquias possuem autonomia administrativa. Os estados e 

municípios também a possuem, 

Mas, como bem se depreende, essa autonomia não tem caráter 

absoluto e soberano, desde que é limitada por princípios emanados 

dos poderes públicos e dos pactos fundamentais, que instituíram a 

soberania de um povo. 

 

 Tal verbete nos permite concluir, em resumo, que a expressão consigna a 

liberdade que a pessoa ou instituição possui para conduzir seus negócios e interesses de 

acordo com suas próprias normas, sem que esteja sujeita a regramentos de outros órgãos 

e poderes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art1
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 Contudo, conforme bem observado, por se tratar de autonomia relativa esta deve 

se submeter ao conjunto de normas impostas à sociedade como um todo - pressuposto 

fundamental em um Estado Democrático de Direito - devendo ser exercida nos termos e 

limites previstos na Constituição e nas demais leis regulamentadores do tema. 

 Assim, em se tratando da autonomia administrativa prevista para as Defensorias 

Públicas devemos ter como referências mínimas o art. 134, § 2º da Constituição Federal 

– já transcrito e comentado anteriormente – e as disposições existentes na LC 80/94. No 

que tange a esta última, devemos verificar especialmente o seu art. 97-A e 97-B, §§ 5° e 

6°: 

Art. 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, cabendo-lhe, especialmente:     (Incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009). 

I – abrir concurso público e prover os cargos de suas Carreiras e dos 

serviços auxiliares;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 

2009). 

II – organizar os serviços auxiliares;     (Incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009). 

III – praticar atos próprios de gestão;     (Incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009). 

IV – compor os seus órgãos de administração superior e de 

atuação;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

V – elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes 

demonstrativos;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

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;     (Incluído pela Lei Complementar 

nº 132, de 2009). 

VII – exercer outras competências decorrentes de sua 

autonomia.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

  

 

Art. 97-B (...) 

§ 5º  As decisões da Defensoria Pública do Estado, fundadas em sua 

autonomia funcional e administrativa, obedecidas as formalidades 

legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a 

competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de 

Contas.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 6º  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.    (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
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Como se pode imaginar o dia-a-dia de uma instituição é muito complexo, 

restando evidente que apenas as competências enumeradas nos incisos acima elencados 

não são suficientes para descrever todos os atos necessários à sua gestão sendo o rol, 

portanto, de natureza exemplificativa. 

 Deste modo, com fundamento no inciso VII do dispositivo citado ou mesmo que 

implicitamente, estão incluídas na autonomia administrativa outras competências 

necessárias à consecução de seus objetivos como: i) editar seus próprios atos 

regulamentares; ii) contratar bens e serviços para atender suas necessidades; iii) manter 

sistemas próprios de gestão; iv) manter sistema de contabilização e controle interno 

próprios, etc. 

 Entretanto, por não estarem previstas expressamente no texto original da 

Constituição Federal a competência para propor leis – iniciativa legislativa – sobre 

criação e extinção de cargos, bem como remuneração do seu pessoal ainda restavam 

sujeitas aos desígnios do chefe do poder executivo, ocasionando um verdadeiro “déficit” 

de autonomia neste ponto. Tal situação, assim como ocorreu em relação ao Ministério 

Público
13

, só foi sanada efetivamente com a promulgação de Emenda Constitucional 

para prever tal possibilidade expressamente. No caso da Defensoria Pública isso ocorreu 

através de EC nº 80/2014, a qual inclui o §4° no art. 134. 

Art. 134 ... 

(...) 

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no 

que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta 

Constituição Federal.       (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, 

de 2014) 

 

 É também em decorrência de tal princípio que diversas iniciativas legislativas 

estaduais foram julgadas inconstitucionais por tentarem vincular a instituição, de uma 

maneira ou de outra, ao Poder Executivo Estadual
14

. 

                                                           
13

 Diferente era a situação do Ministério Público que desde a redação original da Constituição já 

contava com previsão expressa permitindo iniciativa legislativa (art. 127, §2°) para tratar da 

criação e extinção de seus cargos. Entretanto, conforme relatado por Hugo Nigro Mazzilli 

(MAZZILLI, 2014), havia divergência no que tange a possibilidade de tratar da política 

remuneratória, o que só foi sanado definitivamente após a Emenda Constitucional n° 19/98 que 

incluiu tal previsão no referido dispositivo legal. 
14

 Verificar ADI´s n° 3569, 3965 e 4056. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
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5.2.4 Autonomia Financeira e Orçamentária 

 Inicialmente, importante salientar que tanto na literatura quanto na 

jurisprudência tais expressões podem conter significados ligeiramente diferentes, ora 

sendo utilizadas como ideias complementares, ora como sinônimos. Deste modo, 

optamos por trata-las de modo conjunto neste tópico para facilitar a compreensão. 

Em parecer publicado na Revista Justitia, Hely Lopes Meirelles (JUSTITIA, 

1983 apud MAZZILLI, 2014, p. 182) assim conceitua autonomia financeira: 

Autonomia financeira é a capacidade de elaboração da proposta 

orçamentária e de gestão e aplicação dos recursos destinados a prover 

as atividades e serviços do órgão titular da dotação. Essa autonomia 

pressupõe a existência de dotações que possam ser livremente 

administradas aplicadas e remanejadas pela unidade orçamentária a 

que foram destinadas.”  
 A partir deste breve, mas robusto conceito podemos indicar alguns elementos 

que compõe a autonomia orçamentária e financeira: 

 A instituição deve contar com espaço e dotação orçamentária 

próprios no orçamento estatal; 

 A instituição deve elaborar seu orçamento de forma autônoma; 

 A instituição deve decidir livremente onde irá aplicar os seus 

recursos, inclusive fazendo os remanejamentos necessários. 

Também é possível constatar da análise do mesmo que, ao menos 

conceitualmente, não haveria uma divisão entre a autonomia orçamentária e a 

financeira, de modo que o mais razoável seria interpretá-las como sendo duas faces de 

uma mesma funcionalidade: a de garantir que a instituição disponha de recursos para a 

consecução de seus objetivos. 

 De se ressaltar, contudo, a existência de opiniões divergentes havendo aqueles 

que, a exemplo de Kiyoshi Harada, entendem que a autonomia concedida pela 

Constituição Federal para alguns órgãos alcança apenas a elaboração e gestão de seus 

orçamentos (autonomia orçamentária). Assim, a autonomia financeira seria encontrada 

apenas no âmbito do Poder Executivo, o qual detém o papel de efetuar a arrecadação, 

manter os recursos sob a guarda do Tesouro e efetuar os repasses nos termos previstos 

no orçamento e na legislação, sempre à medida da efetiva disponibilidade (HARADA, 

2000). 
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Ignorando as divergências e assumindo tais expressões como sinônimas ou 

aspectos de um mesmo fenômeno, certo é que a Constituição Federal reconheceu à 

Defensoria Pública autonomia suficiente para que esta pudesse realizar a gestão dos 

recursos necessários ao correto desempenho de suas atividades.  

Para tanto foram previstos os mecanismos da iniciativa da proposta orçamentária 

(art. 134, §2°, CRFB) e do repasse mensal de duodécimos (art. 168, CRFB), os quais 

foram regulados em maiores detalhes pela LC 80/94, em especial pelo seu art. 97-B: 

Especificamente em relação a proposta orçamentária, fundamental ressaltar que 

é de competência exclusiva da instituição a sua elaboração, a qual terá como limite os 

valores previamente estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Após 

elaborada, a proposta deve ser encaminhada chefe do Poder Executivo, o qual tem o 

papel de consolidá-la junto com as propostas enviadas pelos demais órgãos e poderes, 

remetendo posteriormente ao Poder Legislativo para apreciação. 

Art. 97-B.  A Defensoria Pública do Estado elaborará sua proposta 

orçamentária atendendo aos seus princípios, às diretrizes e aos limites 

definidos na lei de diretrizes orçamentárias, encaminhando-a ao Chefe 

do Poder Executivo para consolidação e encaminhamento ao Poder 

Legislativo.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

(...) 

§ 2º  Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for 

encaminhada em desacordo com os limites estipulados no caput, o 

Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fim de 

consolidação da proposta orçamentária anual. (Incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009).” 

 

Importante reforçar neste ponto que o papel do chefe do Poder Executivo é 

apenas o de consolidação da proposta e, salvo a hipótese de o valor ultrapassar o 

previsto na LDO, este não poderá alterá-la, cabendo tal tarefa apenas ao Poder 

Legislativo. Neste sentido já se manifestou o STF em diversas oportunidades, a 

exemplo da Medida Cautelar concedida em favor da Defensoria Pública da Paraíba nos 

autos da ADPF n° 307/DF da qual destacamos o seguinte trecho: 

(...)Verifica-se, portanto, que a proposta orçamentária apresentada 

pela Defensoria Pública se encontrava nos estritos limites 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (art. 36 da Lei 

Estadual nº 10.069/13), o que, nos termos do art. 134, § 2º, da 

Constituição Federal, impede que o chefe do Poder Executivo a 

reduza ao consolidar o projeto de lei orçamentária anual. 

Nesse contexto, caberia ao Governador do Estado incorporar ao 

projeto de lei orçamentária a proposta nos exatos termos definidos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
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pela Defensoria, visto que compatível com o art. 36 da LDO, 

podendo, contudo, pleitear à Assembleia Legislativa a redução 

pretendida, visto ser o Poder Legislativo a seara adequada para se 

debaterem possíveis alterações ao projeto de lei orçamentária. 

 

 Em se tratando de um órgão de Estado, o envio da proposta orçamentária 

configura-se dever e condição fundamental de manutenção de suas atividades no 

exercício financeiro a que diz respeito, de modo que a própria LC n° 80/94 prevê 

mecanismo que busca suprir eventual lacuna orçamentária. Assim, no caso da proposta 

não ser enviada no prazo determinado, o Poder Executivo deverá utilizar na 

consolidação da proposta os valores do orçamento vigente atualizado pelos parâmetros 

previstos na LDO. 

Art. 97-B(...) 

§ 1º  Se a Defensoria Pública do Estado não encaminhar a respectiva 

proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes 

orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de 

consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na 

lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites 

estipulados na forma do caput. (Incluído pela Lei Complementar nº 

132, de 2009). 

 No que diz respeito a execução orçamentária, A LC 80/94 também determina 

que a realização de despesas da instituição não deverá ultrapassar os limites 

consignados na LDO, salvo quando houver abertura de créditos adicionais.
15

 

Art.97-B (...) 

§ 3º  Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver 

a realização de despesas que extrapolem os limites estabelecidos na lei 

de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, 

mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.  (Incluído 

pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

 

Ainda sobre a execução do orçamento já aprovado, a autonomia financeira e 

orçamentária abrange também a possibilidade da instituição realizar diretamente as 

alterações orçamentárias
16

 necessárias à adequação de suas reais necessidades, desde 

                                                           
15

 Para conceito e espécies de créditos adicionais vide arts. 40 e 41 da Lei Federal n° 4.320/64.  

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

I - suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária; 

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; 

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 

comoção intestina ou calamidade pública. 
16

 Alterações orçamentárias são todas as modificações realizadas no orçamento já aprovado com 

a finalidade de adequá-lo às necessidades efetivas verificadas ao longo da execução 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
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que previamente autorizadas quando na LOA ou LDO. Assim, eventuais 

remanejamentos, tal como alteração de natureza da despesa e fonte de recursos, devem 

ser efetuados por ato próprio da instituição. 

 No que tange à gestão dos recursos financeiros, tanto a Constituição Federal 

quanto a LC 80/94 previram o mecanismo do duodécimo, o qual consiste no repasse 

financeiro a ser efetuado pelo Poder Executivo – responsável pela arrecadação dos 

tributos – dos valores consignados no orçamento aprovado, divididos em doze parcelas 

ao longo do exercício financeiro. 

§ 4º  Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias 

próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e 

especiais, ser-lhe-ão entregues, até o dia 20 (vinte) de cada mês, na 

forma do art. 168 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009). 

Sobre os repasses cumpre destacar que a Defensoria Pública, assim como os 

demais órgãos e Poderes, está sujeita aos reveses econômicos vivenciados pelo Estado, 

o qual pode se encontrar em situação onde a arrecadação prevista na LOA não se realize 

em sua totalidade. Neste caso, a medida que deve ser adotada é o contingenciamento das 

dotações orçamentárias, o qual segundo verbete do Glossário sobre orçamento 

produzido pela Secretaria de Orçamento Federal (BRASIL,2015) consiste em: 

 Contigenciamento - Procedimento utilizado pelo Poder Executivo, 

que consiste no retardamento e, não raro, na inexecução de parte da 

programação de despesa prevista na lei orçamentária. Considerando 

que no ordenamento jurídico brasileiro a lei orçamentária tem mantido 

o seu caráter autorizativo, na questão da despesa, o Poder Executivo 

tem se valido desse expediente para a consecução de metas de ajuste 

fiscal, sob o pretexto de adequar a execução da despesa ao fluxo de 

caixa do Tesouro. 

 

Entretanto, em decorrência da autonomia financeira e orçamentária não caberia 

ao Poder Executivo realizar diretamente o contingenciamento, devendo indicar a 

necessidade à Defensoria Pública que o faria por ato próprio e nas despesas que 

entender mais adequadas. 

Por fim, a disponibilidade de recursos para a instituição não pode se resumir aos 

repasses realizados pelo Tesouro, de modo que também decorre desta autonomia a 

possiblidade da instituição buscar recursos em fontes diversas, tal como em convênios, 

                                                                                                                                                                          
orçamentária. Estão incluídas neste conceito os créditos adicionais, as modificações de fonte de 

recursos, de programa de trabalho, de natureza de despesas, etc. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art168
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art9
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parcerias com entidades privadas, criação de fundos específicos para sua manutenção e 

aparelhamento, etc.  
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6. METODOLOGIA 

6.1 Da tipologia da pesquisa  

Conforme tipologia proposta por Vergara (2000), quanto aos fins a pesquisa tem 

natureza dúplice, contando com uma fase prévia de natureza exploratória onde busca-se 

delinear quais seriam os elementos que constituem a autonomia das Defensorias 

Públicas, bem como se existe de fato a assimetria propugnada, seguindo-se de uma fase 

posterior de natureza descritiva onde se procurou descrever as distinções encontradas 

nos diferentes estados da federação pesquisados. 

No que tange aos meios, a pesquisa pode ser considerada como documental e de 

campo, uma vez que faz uso das técnicas de pesquisa documental, observação direta e 

entrevista. 

6.2 Do universo da pesquisa  

Embora ciente das eventuais dificuldades relativas ao processo de coleta de 

dados, o universo selecionado para a presente pesquisa abrangeu todas as Defensoria 

Públicas estaduais existentes, de modo que foram excluídas apenas as Defensorias 

Públicas da União e do Distrito Federal, o que se deu em razão da sua ainda recente 

experiência em termos de autonomia. 

6.3 Da triangulação das técnicas de coleta de dados 

 Por se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa, sabe-se que os esforços 

para garantir a credibilidade e confiabilidade do seus resultados são diferentes daqueles 

realizados nas pesquisa de natureza qualitativa. Tendo em vista tal perspectiva, uma das 

opções metodológicas feitas na presente pesquisa foi a utilização da estratégia da 

triangulação na fase de coleta de dados. 

 Segundo Azevedo et. al (2013) a triangulação consiste em uma combinação de 

métodos e/ou fonte de coleta de dados, tendo por objetivo contribuir tanto para fornecer 

diferentes ângulos de análise de um mesmo fenômeno quanto para permitir novas ou 

mais profundas dimensões do mesmo. 

  Assim, na primeira etapa da coleta de dados foi utilizada a técnica da 

observação direta do objeto, a qual teve por objetivo lançar um primeiro olhar sobre o 

fenômeno bem como traçar diretrizes para as próximas etapas. Em um segundo 
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momento, foi utilizada a pesquisa documental para um levantamento preliminar de 

dados sobre as instituições a serem pesquisadas. Por fim, em uma terceira etapa foram 

realizadas entrevistas com os agentes-chave selecionados das instituições pesquisadas. 

6.3.1 Observação 

Como dito anteriormente, optou-se como primeira técnica de coleta de dados a 

observação que, segundo Selltiz, Writhtsman e Cook apud Vergara (2009, p. 73) pode 

ser definida como sendo uma “busca deliberada e premeditada de algo, realizada com 

cuidado e que contrasta com as percepções passivas e informais do dia a dia”. 

Assim, após a leitura do referencial teórico básico, partindo da premissa de que 

as interferências são um fato e de que elas ocorrem de modo corriqueiro, foi iniciada a 

observação direta das atividades administrativas (em especial aquelas com conteúdo 

decisório) realizadas no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.  

A escolha da organização observada se deu por critérios de conveniência uma 

vez que este pesquisador é também servidor da instituição em questão, o que facilitou 

sobremaneira o acesso ao ambiente organizacional e as rotinas ali realizadas. 

A observação foi realizada de modo intermitente e assistemático ao longo do 

período de janeiro a outubro de 2015. Durante este tempo, buscou-se registrar 

essencialmente eventos que pudessem ser categorizados como passíveis de conter 

interferência na autonomia institucional. 

Desta observação resultaram diversas anotações estruturadas em forma de 

tópicos, indicando as datas e os eventos observados onde supostamente ocorreu 

interferência na autonomia institucional. Tais observações serviram de referência inicial 

para a construção do roteiro das entrevistas bem como de um guia para a pesquisa 

documental. 

No que tange a sua classificação, conforme tipologia exposta em Vergara 

(2009), a observação realizada na presente pesquisa pode ser enquadrada como 

assistemática (ou não estruturada), participante, individual, direta e na vida real, 

conforme a seguir detalhado. Assistemática ou não estruturada porque realizada sem 

planejamento detalhado, prévio e específico. Direta porque buscou observar o fenômeno 

acontecendo, não se utilizando de meros indícios ou rastros de seu acontecimento. 
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Individual porque realizada unicamente pelo pesquisador. Participante porque o 

pesquisador faz parte da instituição observada e, portanto, já se encontra naturalmente 

inserido em seu ambiente organizacional. 

6.3.2 Pesquisa documental 

 Com base nas premissas levantadas ao longo da observação a pesquisa 

documental foi realizada nos seguintes meios: 

 documentos oficiais (notícias, informativos, comunicados, avisos, dados sobre 

transparência, etc.) disponíveis em sítios eletrônicos das instituições pesquisadas 

e dos respectivos poderes executivo e legislativo estaduais; 

 jurisprudência do STF sobre autonomia da Defensoria Pública;  

 legislação estadual e federal sobre a Defensoria Pública; 

 leis estaduais do ciclo orçamentário (LOA, LDO e PPA).  

Após análise e leitura prévia do material encontrado, a documentação 

selecionada foi transformada em arquivo eletrônico e arquivada em pastas divididas por 

estado da federação para posterior leitura e análise. 

6.3.3 Entrevista 

 Por fim, de posse do material obtido através da observação e da pesquisa 

documental foi formulado um roteiro de entrevista (anexo) contendo vinte e três 

questões a serem aplicadas de modo semiestruturado. Importante ressaltar também que a 

elaboração das questões levou em conta o fato de que as entrevistas seriam realizadas 

através de contato telefônico, de modo que estas buscaram suprir eventuais lacunas de 

informações que só poderiam ser captadas em entrevistas pessoais, a exemplo de gestos 

e expressões dos respondentes.  

 As questões foram organizadas em quatro grandes eixos de interesse, os quais 

foram assim divididos tanto para facilitar a criação das categorias de análise, quanto 

para possibilitar o direcionamento a diferentes respondentes de uma mesma instituição 

com áreas de atuação distintas (por exemplo, um servidor responsável pela 

administração geral responde uma parte enquanto um servidor responsável por 

orçamento e finanças responde outra). 
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 Uma vez finalizado, o roteiro foi submetido a um “pré-teste” com dois 

servidores ocupantes de cargos estratégicos no âmbito da Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro. Este teve como objetivo verificar a clareza das questões e a utilidade 

de eventuais respostas obtidas. Importante ressaltar também que os resultados deste pré-

teste foram considerados para efeito de entrevista. 

Feitos os ajustes necessários no roteiro, iniciou-se a busca e seleção dos atores-

chave das instituições pesquisadas, o que se deu através dos contatos telefônicos e de e-

mail disponíveis nos sítios institucionais.  

 Considerando que o universo da pesquisa tinha como pretensão alcançar os vinte 

e seis estados da federação, foi tentado contato com as Defensorias Públicas de vinte e 

quatro estados, excluindo apenas o Rio de Janeiro (por ser o estado que a organização 

deste pesquisador pertence) e Amapá (onde seque encontramos sítio institucional para 

buscar as informações básicas). 

Do universo pretendido foi possível o contato com 14 (quatorze) instituições, 

obtendo sucesso no agendamento e entrevista em 7 (sete) delas, de onde resultaram 

entrevistados 9 (nove) servidores, uma vez em que em duas organizações tivemos dois 

entrevistados. Dentre as instituições cuja tentativa de contato inicial restou infrutífera, 

as quais totalizam o número de 11 (onze), 1 (uma) delas sequer possui site para consulta 

de informações básicas e 2 (duas) delas não fornecem nenhum telefone de contato de 

sua área administrativa. Outros entraves também foram cruciais para o número de 

entrevistas realizadas, dos quais podemos citar os diferentes horários de funcionamento 

da instituições, as diferenças de fuso-horário e a falta de autonomia de alguns servidores 

para conceder tal espécie de entrevista. 

 No que tange a definição dos sujeitos a serem entrevistados, em razão das 

informações a serem coletadas e considerando a semelhança do fluxo de informações 

nas organizações pesquisadas, priorizou-se contato com servidores do nível tático da 

organização, ocupantes de cargos de direção, supervisão ou coordenação das áreas de 

gestão, administração, planejamento, orçamento e finanças. 

 A seguir um quadro com o resumo dos entrevistados agrupados conforme a 

região da organização e cargo ocupado. 
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Quadro 01 – Lista de entrevistados 

 

As entrevistas foram realizadas através de contato telefônico ao longo dos meses 

de outubro e novembro de 2015. Em razão de restrições de ordem técnicas as mesmas 

não puderam ser gravadas para transcrição posterior, conforme planejado inicialmente. 

Entretanto, foram feitas anotações detalhadas e sistemáticas sobre o conteúdo da 

conversa.   

6.4 Do tratamento e interpretação dos dados 

 Para a fase de tratamento e interpretação dos dados optou-se pelo método da 

análise de conteúdo, largamente utilizada em pesquisas de natureza qualititativa e 

difundida principalmente pelo manual da autora francesa Laurence Bardin.  

Em relação ao seu significado atual, Bardin (2011) ressalta no prefácio de suas 

obra que esta seria um “verdadeiro conjunto de instrumentos metodológicos 

diversificados, utilizados com a finalidade de se extrair interpretações e inferências; 

funcionando para ‘desocultar’ o conteúdo de mensagens”. 

Tendo em vista os objetivos da presente pesquisa e o conjunto de técnicas 

utilizadas no âmbito da análise de conteúdo, foi selecionada para a análise dos dados a 

análise categorial-temática que, segundo Bardin (2011, p.201), funciona: 

por operações de desmembramento do texto em unidades, em 

categorias segundo reagrupamentos analógicos. Entre as diferentes 

possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou análise 

temática, é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos 

diretos (significações manifestas) e simples.  

 

Região da 

Instituição
Entrevistado 1 - cargo ocupado Entrevistado 2 - cargo ocupado

Diretora do Deparamento de Planejamento, 

Orçamento e Finanças
-

Diretor Financeiro Diretora de Planejamento

Coordenadora de Finanças e Planejamento -

Diretora de Planejamento, Orçamento e 

Finanças
-

Superintendente de Planejamento, Gestão e 

Finanças
-

Diretora do Deparamento de Orçamento e 

Finanças
-

Gerente de Finanças Gerente de Orçamento

Norte

Nordeste

Sudeste
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Assim, seguinda as etapas propostas por Bardin (2011) a organização da análise 

seguiu três fases: i) pré-análise; ii) exploração do material e; iii) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. 

6.4.1 Da pré-análise 

 Inicialmente, importante ressaltar que leitura flutuante, a formulação de 

hipóteses provisórias e a definição dos documentos (corpus da análise) a serem 

utilizados foi feita de modo concomitante à fase de coleta de dados. Tal opção teve por 

objetivo tanto otimizar o tempo da pesquisa quanto como orientar eventuais correções 

de percurso verificadas ao longo do processo de coleta. Assim, na medida em que o 

material foi sendo coletado este já era submetido a processo de organização e 

sistematização. 

6.4.2 Da exploração do material 

 Nesta fase, já organizados os documentos para análise, os mesmos foram 

submetidos a processo de validação das categorias previamente definidas, bem como 

apurada a necessidade de definição de novas categorias no intuito de garantir amplitude 

dos resultados e inferências. 

 As informações coletadas através da observação e da pesquisa documental foram 

sistematizadas conjuntamente com aquelas coletadas através das entrevistas, após estas 

passarem por um processo de redução das respostas ao elementos necessários para 

responder as questões desta pesquisa, transformando-se assim em verdadeiras unidades 

de registro.  

Ao final desta etapa restaram as perguntas e suas respectivas respostas 

classificadas dentro de cinco grandes categorias de análise, a seguir detalhadas: 

1ª Categoria - Posicionamento jurídico-legal da instituição no âmbito do ordenamento 

jurídico estadual.  

Perguntas: Qual o posicionamento da Defensoria Pública na Constituição Estadual? Há 

Lei Complementar Estadual que regula a Defensoria Pública? A Defensoria Pública 

exerce iniciativa de lei? 

2ª Categoria -  Formação da Alta Administração da Instituição 
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Perguntas: Qual é a forma de provimento do Defensor Público-Geral? Qual é a forma de 

provimento do Corregedor-Geral? Qual a forma de provimento do Ouvidor-Geral? 

3ª Categoria - Administração de Recursos Humanos 

Perguntas: Existe quadro apoio? Exerce livremente atos de administração de pessoal? 

Processa a própria folha de pagamento? Emissão de contracheque em pagina própria ou 

do governo? 

4ª Categoria - Administração da Infraestrutura e Tecnologia 

Perguntas: Possui site próprio ou utiliza página do governo? Possui webmail próprio ou 

governo? Possui canal de transparência própria ou utiliza o do governo? Utiliza 

sistemas do governo? Em caso positivo, quais e para qual área? Dispõe de equipe e 

realiza contratações por conta própria? Quantos imóveis possui? A maioria é alugada ou 

própria? 

5ª Categoria - Administração Financeira e Orçamentária 

Perguntas: Como é estipulado o limite para previsão de despesas quando na proposta 

orçamentária? Como a Defensoria Pública se situam em relação aos demais órgãos nas 

leis do processo orçamentário? Existe liberdade para movimentações orçamentárias? 

Existe liberdade para execução orçamentária? Sofre contingenciamentos? Recebe 

duodécimos? Dispõe de Fundo Orçamentário? Dispõe de sistema de contabilidade e 

controle interno próprios? 

6.4.3 Do tratamento do resultado, inferência e interpretação 

Definidos os dados a serem utilizados, uma vez devidamente classificados e 

categorizados, os mesmos foram sistematizados utilizando planilhas do software 

Microsoft Excel 2013, de modo a facilitar eventuais contagens e permitir melhores 

interpretações e inferências. 
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7. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

7.1 Posicionamento jurídico-legal da instituição no âmbito do ordenamento 

jurídico estadual. 

 Esta categoria de análise tem o papel de revelar a importância conferida à 

instituição no cenário político do respectivo estado, funcionando como um verdadeiro 

termômetro do relacionamento institucional com os atores políticos estaduais, tal como 

os demais chefes de poder, deputados estaduais, secretários de estado, etc. 

Quadro 02 - Posicionamento jurídico-legal da instituição no âmbito do ordenamento 

jurídico estadual 

Posicionamento da DPE na CE 

Existência de LC 

regulamentando a 

DPE 

Previsão de iniciativa de 

lei pelo DPG na CE 

Semelhante a CF antes da EC 

n° 45/04 (antes da autonomia) 
18 Sim 26 Não prevista na CE 19 

Semelhante a CF após a EC n° 

45/04 (após autonomia) 
3 Não 0 

Prevista 

expressamente na CE 
7 

Semelhante a CF atual após EC 

n° 80/14 (ampliação da atuação) 
5 -  

 

Através dos dados aqui consolidados a observação mais relevante que se pode 

fazer é a existência de graves desconformidades dos ordenamentos jurídicos estaduais 

em relação ao federal, preponderando modelos que ora não reconhecem sequer a 

autonomia da instituição perante outros órgãos e poderes, e ora a reconhecem, mas 

acabam mesmo que indiretamente interferindo em sua autonomia. 

 Iniciando a análise pelo posicionamento da instituição nas constituições 

estaduais foi possível concluir que quase 70% (setenta por cento) delas ainda tem em 

sua redação disposições semelhantes às existentes em momento anterior à conquista de 

autonomia pelas Defensorias Públicas estaduais (delimitado pela Emenda 

Constitucional n° 45/2004), havendo uma delas que ainda confere o “status” de 

Secretário de Estado ao Defensor Público-Geral. Quanto as demais, uma pequena 

parcela encontra-se em patamar intermédio e, embora reconheçam sua autonomia, tem 

suas características e funções destoantes do texto atual da CF, o que só foi alcançado 

por algumas constituições estaduais devidamente adaptadas ao texto vigente da CF após 

à EC n° 80/14. Com relação a estas últimas, importante ressaltar que algumas foram 

incrementadas com disposições previstas na LC 80/94 no sentido de fortalecer a 
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autonomia institucional, embora seja grave e relevante uma observação relativa a um 

estado que incluiu em sua constituição uma mitigação da autonomia inexistente na CF, 

reveladora de verdadeira interferência no processo decisório organizacional, qual seja: 

Art. 104 (...) 

§ 4º — O Poder Executivo informará à Defensoria Pública a cota 

orçamentária para a elaboração de sua proposta orçamentária. (grifo 

nosso) 

  

A pesquisa também revela que todas as Defensorias Públicas contam com Leis 

Complementares Estaduais que as regulam. Entretanto, em duas delas foram 

encontradas hipóteses de interferência na autonomia institucional, havendo uma onde se 

prevê a subordinação direta da instituição ao governador e outra onde se verifica a 

vinculação a uma secretaria estadual. 

 Por fim, em relação ao exercício direto de iniciativa legislativa apurou-se que 

menos de 30% (trinta por cento) delas contam com previsão expressa no ordenamento 

estadual para tanto. Apesar disso, dentre as restantes foi apurado em entrevista que uma 

das instituições tem a intenção de exercer tal direito mesmo sem previsão expressa no 

ordenamento estadual, aplicando o entendimento de que basta a previsão de tal 

prerrogativa na Constituição Federal, o que se deu após a edição da EC nº 80/2014. 

7.2 Formação da Alta Administração da Instituição 

 Em se tratando de órgãos que compõe a Administração Pública, os quais estão 

historicamente sujeitos à influências políticas e jogos de interesses, a indicação da alta 

administração é fundamental para identificação de interferências na autonomia 

institucional. 
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Quadro 03 - Formação da Alta Administração da Instituição 

Forma prevista de 

provimento do Defensor 

Público-Geral (DPG) 

Forma prevista de 

provimento do 

Corregedor-Geral (CG) 

Forma prevista de 

provimento do Ouvidor-

Geral (OG) 

Modelo previsto na LC 

80/94 
23 

Modelo previsto na LC 

80/94 
19 Não há previsão legal 6 

Nomeado pelo 

governador entre 

membros da classe 

ativos ou inativos  

2 

Modelo previsto na LC 

80/94 antes da alteração 

legislativa 

4 
Modelo previsto na LC 

80/94 
14 

Nomeado em comissão 

pelo governador  
1 

Nomeado em comissão 

pelo governador  
1 

Modelo diverso da LC 

80/94 
6 

  

Indicado pelo DPG e 

nomeado pelo 

governador 

1 

  Indicado pelo DPG após 

eleição pelo CS e 

nomeado pelo 

governador 

1 

 

 Neste ponto, conforme verificado na consolidação dos dados presente no quadro 

03, no que tange a forma de provimento do Defensor Público-Geral, chefe máximo da 

instituição, apenas 3 (três) das instituições pesquisadas tem em sua legislação previsão 

de modelo diverso do previsto na LC 80/94, a qual prevê a formação de lista tríplice 

pelos membros da instituição e posterior escolha e nomeação pelo chefe do Poder 

Executivo. Entretanto, em 2 (dois) desses casos foi confirmado através de entrevista 

que, apesar da legislação prever forma diversa de provimento, o modelo previsto na LC 

80/94 é de fato utilizado. 

 Já com relação as instituições que seguem o modelo previsto na LC 80/94 a 

observação mais importante que se pode fazer é a necessidade presente em 3 (três) 

diferentes estados de uma espécie de “sabatina” do Defensor Público-Geral escolhido 

pelo governador pelos membros das respectivas Assembleias Legislativas. Tal 

fenômeno, ao contrário do que se poderia imaginar, não representa uma interferência na 

autonomia, mas tão somente um mecanismo positivo decorrente do sistema democrático 

de freios e contrapesos. 
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 No que tange a forma de provimento prevista para outros dois membros 

pertencentes a Alta Administração da instituição, o Corregedor-Geral e o Ouvidor-

Geral, os resultados da análise revelaram um cenário não tão uniforme.  

Quanto a forma de provimento do Corregedor-Geral foram constatadas 19 

(dezenove) instituições que possuíam modelo similar ao previsto na redação atual da LC 

80/94, onde este é escolhido em eleição pelos membros do Conselho Superior, sendo 

posteriormente nomeado pelo Defensor Público-Geral. Foram verificadas também 4 

(quatro) instituições onde o provimento segue modelo previsto na redação anterior da 

referida LC, qual seja, elaboração de lista sêxtupla pelo Conselho Superior e posterior 

nomeação pelo governador do estado, sendo importante ressaltar que em um dos casos 

onde foi encontrada tal previsão legal os dados coletados em entrevista revelaram que o 

modelo seguido de fato é aquele previsto na redação atual da LC 80/94.  

Já quanto a forma de provimento do Ouvidor-Geral apenas 14 (quatorze) das 

instituições pesquisadas possuíam em sua legislação modelo semelhante ao previsto na 

LC 80/94, a qual prevê a formação de uma lista tríplice de cidadãos de reputação ilibada 

pela sociedade civil, cabendo a escolha dentre os nomes ao Conselho Superior e a 

nomeação ao Defensor Público-Geral. Dos restantes, há previsão de nomeação direta 

pelo Defensor Público-Geral entre membros da carreiras (1 caso), entre não membros (1 

caso), nomeação pelo governador entre lista formada pela OAB (1 caso), nomeação pelo 

governador entre lista formada por determinado Conselho Estadual de política pública 

(1 caso), bem como outras 7 (sete) instituições onde sequer há previsão legal de tal 

órgão, embora em uma delas um entrevistado tenha relatado a intenção de institui-lo 

mesmo que sem previsão na legislação daquele estado. 

Assim, em que pese certa assimetria entre os estados no que diz respeito aos dois 

últimos cargos da Alta Administração, considerando os dados relativos ao provimento 

do cargo de Defensor Público-Geral pode-se dizer que a instituição já atingiu um alto 

nível de independência em relação aos demais órgãos e poderes nesta categoria de 

análise, sendo verificado inclusive formas mais elaboradas do que o modelo mínimo 

previsto na LC 80/94, a exemplo dos estados onde é prevista a sabatina deste pela 

Assembleia Legislativa. Como dito anteriormente, longe de representar interferência, tal 

medida confere ainda mais legitimidade para o ocupante do cargo uma vez que, mesmo 
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não sendo eleito diretamente pelo povo, sua escolha passa por agentes que detém sua 

legitimidade diretamente do voto popular.  

7.3 Administração de Recursos Humanos 

 A existência de pessoal tecnicamente qualificado e em número suficiente, sejam 

eles defensores públicos que atuem na área fim da instituição ou servidores que atuem 

nas atividades de apoio, é fundamental para a garantia de uma autonomia efetiva e não 

meramente formal da instituição. Entretanto, os dados coletados e dispostos nesta 

categoria de análise demonstram uma situação precária e revelam interferências diretas 

na autonomia institucional neste aspecto. 

No que tange aos defensores públicos, a evidência da insuficiência de seu 

número é tão clara que foi objeto de intensos debates no Congresso Nacional, 

resultando na edição da Emenda Constitucional n° 80 de 2014 que acrescentou o art. 98 

ao ADCT a seguir transcrito: 

Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional 

será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria 

Pública e à respectiva população. 

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito 

Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades 

jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. 

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a 

lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo 

as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento 

populacional. 

 

Entretanto, mesmo contando com tal compromisso firmado em sede 

constitucional sabe-se que a situação verificada em alguns estados é delicada neste 

ponto e, embora a presente pesquisa não tenha verificado a situação no que diz respeitos 

ao quadro de defensores públicos, os demais dados obtidos dão conta de construir um 

cenário que inspira atenção. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart98
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Quadro 04 - Administração de Recursos Humanos 

Exercício livre 

dos atos de 

administração 

de pessoal 

Existência de quadro 

apoio 

Processamento 

independente da 

folha de pagamento 

Emissão de 

contracheque 

Autonomia 

plena 3 

Existe previsão 

legal do quadro de 

apoio 12 

Efetuam 

processamento 

independente 5 

Sistemas do 

governo 

estadual 5 

Autonomia 

relativa 5 

Inexiste previsão 

legal 14 

Não efetuam 

processamento 

independente 2 

Mecanismos 

próprios 7 

N/D* 18   N/D* 19 N/D* 14 

*N/D - dados não disponíveis (instituições/estados onde não foi possível obter as 

informações necessárias). 

 

Conforme demonstram os dados apresentados no quadro 04, me relação ao livre 

exercício dos atos de administração de pessoal, em 7 (sete) instituições pesquisadas 

apenas 3 (três) delas relataram total autonomia na gestão de pessoal, podendo abrir 

concursos, nomear, exonerar, dar posse aos aprovados, etc., tudo sem depender de 

autorização de outros órgãos ou poderes, sendo que as 4 (quatro) restantes revelaram 

dificuldades neste aspecto, relatando ao menos um problema em comum: o fato de o 

limite constante na LRF para despesas com pessoal das Defensorias Públicas estar 

contido dentro daquele estipulado para o Poder Executivo. Na prática, tal dado impõe a 

necessidade de as instituições obterem autorização dos respectivos poderes executivos 

estaduais para que possam exercer atos que comportem impacto neste limite, sob pena 

de sujeitar o chefe de outro poder às penalidades impostas pelo descumprimento de tal 

regra. Assim, em 2 (duas) das instituições pesquisadas foi relatado que a abertura de 

concursos foi suspensa tendo em vista a impossibilidade de contratação de novos 

servidores uma vez que os seus respectivos poderes executivos já se encontravam quase 

no limite previsto pela LRF. Em 1 (uma) delas foi relatado inclusive problemas junto à 

Imprensa Oficial de seu respectivo estado, a qual se negava a publicar atos de nomeação 

de pessoal comissionado por determinação do governador do estado, tendo em vista o 

atingimento dos limites legais de despesas com pessoal. 

Já em relação a existência de pessoal nas áreas de apoio da instituição (quadros 

de apoio técnico e administrativo) a situação é ainda mais grave. Dentre as instituições 

pesquisadas a maior parte delas (14 casos) não dispõe sequer de legislação que cria um 

quadro de apoio, contando apenas com defensores públicos para a realização de suas 
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atividades finalísticas. Confirmando as informações levantadas em pesquisa 

documental, 3 (três) dos entrevistados relataram que suas instituições não dispõe de 

quadro próprio de servidores para atividades de apoio, sendo as  atividades técnicas e 

administrativa realizadas por servidores cedidos de outros órgãos, estagiários e 

terceirizados (1 caso); servidores ocupantes de cargos em comissão e servidores 

contratados por tempo determinado (1 caso) e; servidores oriundos de outros órgãos 

estaduais que optaram por continuar trabalhando na Defensoria Pública quando este 

órgão mudou seu status de Secretaria de Estado para Órgão Autônomo. Entretanto, 

mesmo nos demais casos onde há legislação prevendo tal quadro de apoio (12 casos), ao 

menos em 2 (duas) delas foi revelado em entrevista que a realização de concursos para o 

preenchimento de vagas sequer foi autorizado pelo poder executivo em razão do limite 

de despesas com pessoal. 

 Outra questão levantada através da presente pesquisa foi a frequência com que 

as Defensorias Públicas estaduais processam de modo independente as suas folhas de 

pagamento. Uma vez mencionada expressamente no art. 97-A, inciso V da LC 80/94   é 

razoável imaginar que tal questão possui importância estratégica para instituição. 

Entretanto, através dos dados coletados foi possível identificar que a autonomia 

propugnada não ocorre de modo uniforme em todos os estados da federação, havendo 

em muitos deles a dependência do Poder Executivo neste aspecto. Assim, através de 

pesquisa documental realizada em 12 (doze) instituições constatou-se que 7 (sete) delas 

dispõe de link em seu sítio eletrônico para emissão de comprovantes de pagamento de 

pessoal (contracheque), sendo que as 5 (cinco) restantes se utilizam dos serviços 

providos pelo poder executivo estadual, representando um forte indício de que ainda 

não processam suas próprias folhas de pagamento. Tal dependência foi corroborada 

através dos dados coletados em entrevista onde de 7 (sete) instituições entrevistadas, 2 

(duas) delas revelam que não processam suas folhas de pagamento enquanto as outras 5 

(cinco) revelaram processar sua folha, embora em 2 (duas) delas ainda exista a 

dependência de empresas públicas estaduais de tecnologia da informação para a 

intermediação da contratação e manutenção dos sistemas de informática. 

7.4 Administração da Infraestrutura e Tecnologia 

 Além de uma estrutura jurídico-legal, da liberdade para composição de sua Alta 

Administração e da gestão de seus recursos humanos, para que se alcance uma 
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autonomia efetiva em relação aos demais poderes e órgãos é necessário que a instituição 

disponha também de recursos logísticos e tecnológicos próprios, bem como desenvolva 

suas próprias políticas de gestão nesta área no sentido de garantir um melhor 

cumprimento de suas atribuições. Deste modo, cabe a própria instituição decidir o que, 

quando e como contratar; estruturar equipe própria para a realização de tais 

contratações; garantir a infraestrutura material (imóveis, equipamentos, veículos, 

material de consumo, etc.) e tecnológica (computadores, sistemas, etc.) necessária ao 

desenvolvimento de suas atividades, entre outras questões. Neste sentido, através dos 

dados coletados na presente pesquisa pode-se fazer algumas inferências, embora não 

sobre todos os elementos que eventualmente deveriam compor tal categoria de análise.  

Quadro 05.a - Administração da Infraestrutura e Tecnologia – I 

Equipe própria para 

licitações e contratações 

Utilização de sistemas de 

informática disponibilizados por 

outros poderes/órgãos 

Preponderância de 

ocupação de 

imóveis 

Sim 6 
Sistemas de Contabilidade e 

Finanças 
6 Próprios 1 

N/D* 20 
Sistemas de Planejamento e 

Orçamento 
6 Locados 5 

  N/D* 
20 

N/D* 
21 

*N/D - dados não disponíveis (instituições/estados onde não foi possível obter as 

informações necessárias). 

 

Assim, conforme retratado no quadro 05.a, no que diz respeito a existência de 

equipe própria para a realização de licitações e contratos 6 (seis) entrevistados de 

diferentes estados indicaram que a instituição dispõe de equipe para tanto, embora 2 

(dois) deles revelem que seja corrente a prática de adesão à ata de registro de preços de 

outros órgãos para facilitar as compras e aquisições. No que tange a utilização de 

sistemas de informática disponibilizados por outros poderes e órgãos (especialmente o 

Poder Executivo), os mesmos entrevistados também revelaram ser comum a utilização 

de alguns, preponderando sistemas das áreas de contabilidade e finanças, bem como de 

planejamento e orçamento. Os mesmos entrevistados revelaram ainda a situação da 

infraestrutura imobiliária de suas instituições, preponderando entre eles a resposta de 

que a ampla maioria dos imóveis ocupados pela instituição são alugados, havendo 

apenas um caso onde se relata a preponderância de imóveis próprios.  
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Quadro 05.b - Administração da Infraestrutura e Tecnologia - II 

Endereço eletrônico - sítio 

eletrônico ou página 

Correio eletrônico ou 

webmail 

Transparência institucional 

- sítio eletrônico ou página 

Páginas dentro de sítio 

eletrônico do governo 
6 

Endereço do 

governo 
11 

Página em sítio 

eletrônico próprio 
14 

Sítio eletrônico próprio 19 
Endereço 

próprio 
6 

Página em sítio 

eletrônico do governo 
6 

Sítio eletrônico ou 

página inexistente 
1 

N/D* 
9 

N/D* 
14 

*N/D - dados não disponíveis (instituições/estados onde não foi possível obter as 

informações necessárias). 

  

Ainda sobre a questão dos recursos tecnológicos, a luz do exposto no quadro 

05.b são possíveis interpretações acerca da autonomia das instituições em relação a três 

relevantes meios de comunicação com a sociedade: o sítio eletrônico, o webmail e o 

portal da transparência.  

Com relação ao primeiro deles, o sítio eletrônico - elemento fundamental que 

garante identidade para qualquer organização do setor público ou privado - é certamente 

o primeiro local a que um cidadão moderno recorre quando busca informações 

fidedignas sobre a organização que deseja. Neste sentido, pesquisadas 26 (vinte e seis) 

instituições foi constatado que 19 (dezenove) delas possuem sítios eletrônicos próprios, 

enquanto outras 6 (seis) possuíam páginas atreladas aos sítios eletrônicos dos 

respectivos poderes executivos estaduais. Neste último caso, embora pareça irrelevante, 

tal dado é crucial para a questão da autonomia uma vez que a imagem da instituição 

corre o risco de ficar atrelada ao respectivo Poder Executivo estadual, podendo passar a 

impressão de que seria um mera divisão orgânica deste, como uma espécie de Secretaria 

de Estado ou algo do gênero. Entretanto, os dados revelam também que do ponto de 

vista da administração das informações ali contidas tal fato não parece ser um problema 

tão relevante. Assim, analisadas em conjunto com as informações sobre a transparência 

institucional, verifica-se que 2 (duas) destas instituições contam com portais de 

transparência próprios, mesmo que seus sítios eletrônicos estejam a princípio vinculados 

ao do Poder Executivo.  



 

66 
 

 Acerca dos portais da transparência – utilizados para colocar à disposição dos 

cidadãos diversos dados institucionais como: execução financeira e orçamentária; 

despesas de pessoal; diárias; número e eficiência dos atendimentos realizados, etc. – os 

dados revelam que além dos dois casos mencionados acima mais 12 (doze) instituições 

(totalizando assim 14) tem em seus sítios eletrônicos páginas dedicadas exclusivamente 

à divulgação desta espécie de dados. 

 Por fim, em relação ao correio eletrônico foi possível constatar que entre as 17 

(dezessete) instituições pesquisadas 11 (onze) delas ainda utilizam endereço eletrônico 

compartilhado com o respectivo poder executivo estadual, tal como uma secretaria de 

estado, enquanto apenas 6 (seis) delas tem contas correio eletrônico próprias, em geral 

realizando a contratação do serviço junto à gigante do mercado “Google”. 

7.5 Administração Financeira e Orçamentária 

 Por fim, tal categoria de análise representa um dos elementos mais sensíveis para 

a definição da autonomia institucional: a questão financeira e orçamentária. Afinal de 

contas, de nada adiantaria toda espécie de liberdade no processo decisório sem que a 

instituição pudesse definir questões tão elementares como qual seria a quantia de 

recursos necessária para dar suporte às suas demandas, ou quando e onde aplicar os 

mesmos recursos. Entretanto, a interpretação da análise dos dados coletados demonstra 

um certo distanciamento entre a realidade e o modelo previsto na LC 80/94, o qual 

pressupõe um diálogo entre os poderes e a construção conjunta de parâmetros 

orçamentários a serem solidificados anualmente na LDO.  
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Quadro 06.a - Administração Financeira e Orçamentária – I 

Definição dos limites para 

previsão de despesas 

institucionais 

Existência de Fundo 

Orçamentário 

Posicionamento da DPE 

nas leis do ciclo 

orçamentário 

Limites estipulados 

pelo Poder Executivo 
1 

Fundo composto por 

parte de emolumentos 

e honorários de 

sucumbência 

4 
Junto ao Poder 

Executivo 
10 

Limites definidos 

conforme a previsão 

de arrecadação do 

Fundo Orçamentário 

1 

Fundo composto por 

honorários de 

sucumbência 

2 
Em espaço destinado à 

DPE 
13 

Limites acordados 

junto ao Poder 

Executivo 

1 N/D* 20 
Órgão Constitucional 

Independente 
1 

Limites previamente 

definidos na LDO - 

percentual da RCL  

1 

 

Órgão Autônomo 1 

N/D* 22 N/D* 1 

*N/D - dados não disponíveis (instituições/estados onde não foi possível obter as 

informações necessárias). 

 

Assim, conforme se constatam dos dados consolidados no quadro 06.a, apenas 1 

(um) dos 4 (quatro) entrevistados que concederam informações sobre a fase de 

elaboração do orçamento revelou procedimento similar ao preconizado na CF. No caso, 

a LDO define como limite para a proposta orçamentária 1% (um por cento) da Receita 

Corrente Líquida estadual, cuja estimativa é encaminhada oportunamente pela 

Secretaria de Fazenda à instituição. Em relação aos demais entrevistados, as práticas 

relatadas são distintas entre si, havendo um caso onde os limites orçamentários são 

discutidos e acordados previamente em reuniões realizadas separadamente com cada 

órgão estadual, outro onde os limites são simplesmente estipulados pelo Poder 

Executivo, dependendo de negociações para aumenta-lo, e um último onde as 

pretensões orçamentárias são exercidas pela instituição sem qualquer interferência com 

base no histórico de arrecadação e nas despesas previstas para o exercício. Importante 

ressaltar que neste último caso o entrevistado foi enfático ao ressaltar que tal prática só 

é possível em razão da existência de legislação que cria um fundo orçamentário para a 

instituição, afetando e destinando parcela da arrecadação com emolumentos e custas 

extrajudiciais no âmbito daquele estado da federação. 
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 Entretanto, no que tange a existência e configuração de fundo orçamentário 

próprio o cenário relatado acima pelo entrevistado não é uniforme, uma vez que dentre 

os 6 (seis) entrevistados que responderam a tal questionamento apenas este afirmou que 

a legislação permite a realização de despesas de pessoal com recursos do respectivo 

fundo. Além disso, apenas 4 (quatro) dentre eles relataram que o fundo conta com 

participação da arrecadação de emolumentos e custas extrajudiciais gerando somas 

relevantes, sendo que os 2 (dois) restantes contam com recursos praticamente 

inexpressivos oriundos apenas de honorários sucumbenciais pagos pelos vencidos nas 

ações judiciais patrocinas pela instituição. 

 Retornado a questão do processo orçamentário, o resultado da pesquisa 

proporcionou também a verificação acerca de qual o posicionamento formal da 

instituição no âmbito das leis do ciclo orçamentário (PPA, LDO e LOA). Tal dado, 

embora a princípio não parece ter relevância, é carregado de uma forte mensagem 

simbólica. Assim, uma vez que a responsabilidade pela consolidação e encaminhamento 

dos projetos de leis orçamentárias é do Poder Executivo, a forma como a Defensoria 

Pública é apresentada em tal documento já demonstra implicitamente o tratamento que a 

instituição recebe do respectivo poder. Neste sentido, coletados e consolidados os dados 

de 25 (vinte e cinco) estados da federação, foram verificadas 10 (dez) Defensorias 

Públicas que ainda se encontram alocadas no mesmo espaço destinado ao Poder 

Executivo, enquanto as 15 (quinze) demais estão situadas em outros espaços; Dentre 

elas, 1 (uma) é posicionada como órgão constitucional independente; 1 (uma) como 

órgão autônomo; e as 13 (treze) restantes em espaço com o mesmo nome da instituição: 

Defensoria Pública do Estado, encontrada também na forma abreviada DPE. 

Quadro 06.b - Administração Financeira e Orçamentária – II 

Autonomia da execução 

orçamentária 

Incidência de 

contingenciamentos 

Repasse regular de 

duodécimos 

Autonomia 

plena 
5 Não 5 Sim 4 

N/D* 21 N/D* 21 Não 1 

        N/D* 21 

*N/D - dados não disponíveis (instituições/estados onde não foi possível obter as 

informações necessárias). 
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 Em relação à liberdade para execução do orçamento os dados apresentados na 

tabela 06.b revelam autonomia plena uma vez que os 5 (cinco) entrevistados que 

responderam a tal questionamento relataram não sofrer qualquer tipo de interferência no 

que diz respeito a execução do orçamento já aprovado. Tal conclusão é corroborada por 

outro dado a respeito de eventuais contingenciamentos realizados pelo chefe do Poder 

Executivo. Segundo os mesmos entrevistados, os Decretos eventualmente editados com 

esta finalidade não costumam atingir as suas respectivas instituições. Apesar disso, um 

dos entrevistados relatou que, em razão do cenário econômico e da situação financeira 

do seu respectivo estado, foi necessário que a sua instituição editasse ato próprio para 

conter gastos e equilibrar as despesas. O cenário é também semelhante em relação aos 

duodécimos, não sendo relatado pelos mesmos entrevistados maiores sobressaltos nos 

repasses financeiros devidos à instituição e realizados mensalmente pelo Poder 

Executivo.  

Quadro 06.c - Administração Financeira e Orçamentária – III 

Autonomia para movimentações 

orçamentárias 

Sistema próprios de contabilidade e 

controle interno 

Autonomia plena 1 Contabilidade 4 

Autonomia relativa 3 Controle Interno 2 

Dependência do Executivo 1 N/D* 20 

N/D* 21     

*N/D - dados não disponíveis (instituições/estados onde não foi possível obter as 

informações necessárias). 

 

Conforme destacado no quadro 06.c, a situação é um pouco diferente apenas 

quanto à questão das alterações orçamentárias – hipótese onde por razões de ordem 

técnica se faz necessário o remanejamento de recursos entre os programas de trabalho, 

naturezas de despesas, etc. – Neste caso, os dados revelam que as Defensorias Públicas 

ainda dependem de autorização do Poder Executivo, o qual normalmente controla os 

limites de movimentação através de suas Secretarias de Planejamento e congêneres, 

sendo os atos formais de alteração do orçamento aprovados através de um Decreto. Tal 

informação foi categoricamente confirmada pelos 5 (cinco) entrevistados na medida em 
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que relataram ser possível realizar de modo autônomo apenas pequenas alterações 

dentro de um mesmo programa de trabalho, devendo as demais passarem pelo crivo dos 

órgãos técnicos do Poder Executivo. 

 Por fim, um último aspecto verificado nesta categoria de análise foi a existência 

e funcionamento de sistemas próprios de Contabilidade e Controle Interno. Neste ponto, 

dos 6 (seis) entrevistados que responderam a tal questionamento, 4 (quatro) deles 

relataram dispor de contadores próprios; Nos 2 (dois) restantes, um deles conta apenas 

com contadores terceirizados enquanto outro tem à disposição servidores cedidos da 

Secretaria de Fazenda daquele estado. Já em relação à estrutura de controle interno o 

quadro é um pouco mais precário, sendo relatado por apenas 2 (dois) entrevistados a 

existência de tal órgão em suas instituições. Quanto aos restantes, 3 (três) deles 

relataram não haver em sua estrutura nenhum órgão com tal responsabilidade, enquanto 

1 (um) entrevistado destacou que tal função é exercido diretamente pelo Poder 

Executivo, o qual lota servidores de quadro específico naquela instituição com tal 

finalidade.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um vez apresentados os resultados, cumpre retomar e analisar o cumprimento 

dos objetivos que nortearam o desenvolvimento da presente pesquisa, quais sejam: i) a 

confirmação do pressuposto da assimetria entre os modelos de autonomia; ii) a apuração 

das áreas institucionais em que tais distorções ocorrem; iii) a descrição de tais 

distorções e; iv) as barreiras para a implantação do modelo previsto no ordenamento. 

Inicialmente, em relação ao primeiro objetivo é fundamental ressaltar que a 

premissa utilizada (existência de assimetria) foi plenamente corroborada uma vez que 

constatadas a sua ocorrência em todas as categorias de análise propostas no trabalho. 

Em relação as áreas institucionais em que tais assimetrias se apresentam conclui-

se que ocorrem em todas elas, principalmente considerando que cada categoria de 

análise também se mostra como uma área institucional. Entretanto, a assimetria pode ser 

vista de maneira mais evidente em ao menos três situações pesquisadas. A primeira 

delas é a diversidade de modelos previstos para a forma de provimento do cargo de 

Ouvidor-Geral, o que se inclui na categoria de análise “Formação da Alta 

Administração”. Já a segunda e a terceira situação estão incluídas na categoria 

“Administração Financeira e Orçamentária”, sendo uma delas a diversidade de modelos 

encontrados para a definição dos limites para a proposta orçamentária e outra delas as 

várias formas que a Defensoria Pública é posicionada no âmbito das leis do ciclo 

orçamentário. 

No que diz respeito a descrição das distorções estas são encontradas ao longo da 

apresentação e discussão dos resultados. 

 Já quanto as questões que podem ser apontadas como barreiras a implantação de 

do modelo de autonomia previsto no ordenamento para defensorias públicas pode-se 

destacar duas delas como as mais graves: 

I. A ausência de um limite próprio às Defensorias Públicas na LRF 

relativo a despesas com pessoal, que atualmente está contido no 

percentual definido como limite para todo o Poder Executivo gerando 

diversos problemas de ordem prática como os impedimentos de: i) 

proposição de lei para criação de carreiras de apoio; ii) realização de 

concursos para cargos com vagas ociosas; iii) nomeação de servidores já 
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aprovados em concursos e, até mesmo; iv) nomeação de servidores em 

comissão. Tal situação confere uma condição de subordinação dos 

interesses da instituição ao juízo de conveniência e oportunidade do 

chefe daquele poder, motivo pelo qual foi considerada uma verdadeira 

barreira no caminho da conquista da autonomia.  

II. A baixa autonomia no processo de estimativa das despesas para a 

proposta orçamentária anual, o qual ainda está muito permeado de 

tratativas políticas e negociações onde impera o protagonismo excessivo 

do Poder Executivo, ao contrário do que seria desejável em uma 

democracia amadurecida. Contudo, deve ser ressaltado que dentre as 

instituições pesquisadas existe uma que revelou contar com percentual de 

participação na Receita Correntes Líquida do respectivo estado o que, 

apesar de não ser suficiente para atender a todas as demandas da 

instituição, representa um critério mais objetivo e justo para a 

distribuição dos recursos entre os órgãos constantes do orçamento. 

Há ainda uma importante conclusão que surge da reflexão acerca dos dados 

coletados na segunda categoria de análise, qual seja, o distanciamento do modelo 

previsto também pode ter aspectos positivos. É o caso, por exemplo, de alguns estados 

onde é necessária a sabatina do DPG escolhido pelo governador pelos membros da 

Assembleia Legislativa respectiva, verdadeiro incremento da regra geral que, longe de 

representar interferência na autonomia institucional, confere ainda mais legitimidade 

para o ocupante do cargo uma vez que mesmo não sendo eleito diretamente pelo povo 

sua escolha passa por agentes que detém sua legitimidade diretamente do voto popular 

Por fim, cabe ainda uma última conclusão acerca dos resultados apresentados e 

da pesquisa como um todo: a autonomia não é uma questão simples! Esta não pode ser 

vista apenas como uma simples linha divisora onde as instituições que estão de um lado 

a tem, enquanto as que estão do lado oposto não a têm; Trata-se, na verdade, de 

fenômeno complexo que requer pesquisas detalhadas para sua compreensão, as quais 

devem incluir também a contextualização do cenário político uma vez que se trata de 

assunto diretamente ligado a divisão de poder entre organizações estatais. 



 

73 
 

8.1 Sugestões para pesquisas futuras 

Com relação às sugestões para pesquisas futuras, tem-se como relevante e 

necessário tanto o aprofundamento dos caracteres que compõe a autonomia das 

defensorias públicas como a criação de um indicador para medir e acompanhar o nível 

de autonomia das Defensorias Públicas ao redor do país. 
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ANEXO – ROTEIRO DE ENTREVISTA  

1. ELEMENTOS NORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO 

 

 Autonomia na Constituição Federal - Artigos 134 e 168; 

 Autonomia da Lei Complementar Federal n° 80 de 1994 – especialmente os 

artigos 97-A e 97-B; 

 Autonomia nas Constituições Estaduais – disposições sobre a Defensoria 

Pública; 

 Autonomia nas Leis Complementares Estaduais - disposições sobre a 

Defensoria Pública. 

 

2. ROTEIRO 

 

2.1 Eixo normativo/regulamentar 

 

a) Qual o posicionamento da Defensoria Pública no âmbito da Constituição 

Estadual? 

b) Existe lei estadual que regula a organização da Defensoria Pública? 

c) Qual a forma de provimento do chefe institucional e da Administração Superior 

da instituição? 

d) Existe Corregedoria? Em caso positivo, qual a forma de provimento do 

Corregedor-Geral? 

e) Existe Ouvidoria? Em caso positivo, qual a forma de provimento do Ouvidor-

Geral? 

f) Exerce iniciativa de lei? Em caso positivo, quantas e quais foram as 

oportunidades? 

 

2.2 Eixo de administração de pessoal 

 

a) Existe quadro de apoio? Em caso positivo, é responsável pela seleção? Sabe o 

quantitativo 

b) Exerce atos de administração de pessoal de forma independente (nomeação, 

exoneração, aposentadoria, averbações, etc.)? 

c) Exerce o poder disciplinar sobre seus membros e servidores de modo 

independente? 

d) Processa a folha de pagamento de modo independente? 

 

2.3 Eixo de infraestrutura e tecnologia 

 

a) Realiza contratação de bens e serviços de modo independente? 

b) Faz utilização de sistemas informatizados fornecidos e mantidos por outro órgão 

ou poder? Em caso positivo, quais e para qual finalidade? (Webmail/Compras e 

Licitações/ Contabilidade e Finanças / Planejamento e Orçamento / Convênios) 

c) Funciona em imóveis afetados, cedidos ou alugados? 

 

2.4 Eixo de administração e controle financeiro e orçamentário 

 

a) Elabora o orçamento de forma autônoma? 
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b) Qual o posicionamento da instituição e das dotações nas leis do ciclo 

orçamentário? 

c) Na execução orçamentária, exerce as movimentações de forma independente? 

d) Tem liberdade para execução do orçamento aprovado? 

e) Sofre contingenciamentos dos recursos pelo Poder Executivo? 

f) Recebe repasse de duodécimos? 

g) Realiza convênios com Governo Federal de modo independente? 

h) Realiza convênios com entidades privadas ou outras de modo independente? 

i) Dispõe de Fundo Orçamentário próprio? Em caso positivo, detém a sua gestão 

de modo independente? 

j) Mantem sistemas de contabilidade e auditoria próprios (Contador/Auditor)? 

 


