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Resumo:
O presente trabalho aborda a análise de prerrogativas da defensoria pública à luz 
da teoria do direito constitucional e do acesso à justiça, sua fundamentação está ali-
nhada às novas decisões do Supremo Tribunal Federal e aos estudos sobre o acesso 
à justiça, especialmente a partir da realidade da pandemia de Covid-19 que assolou 
a realidade mundial. A metodologia apresentada de revisão de literatura, qualita-
tiva, permitiu sob o contexto da mais moderna doutrina nacional e internacional, 
perceber a importância, como direito, da realidade ferramentas adequadas para 
que todos aqueles que necessitem tenham acesso integral e gratuito, em todos os 
graus de jurisdição a uma realidade de justiça social e de direito dignidade para su-
prir suas demandas e desejos, tal contexto se evidencia com as análises produzidas 
no presente estudo.
Palavras-chave: Defensoria pública; Funções essenciais à justiça; Acesso à justiça; 
Igualdade de direitos.

Abstract:
The present work deals with the analysis of the prerogatives of the public defen-
der’s office in the light of the theory of constitutional law and access to justice, its 
reasoning is aligned with the new decisions of the Federal Supreme Court and stu-
dies on access to justice, especially from the reality of the Covid-19 pandemic that 
devastated the world reality. The methodology presented for a qualitative literatu-
re review, under the context of the most modern national and international doctri-
ne, allowed us to perceive the importance, as a right, of reality, adequate tools so 
that all those who need it have full and free access, at all levels of jurisdiction to a 
reality of social justice and right to dignity to meet their demands and desires, such 
a context is evidenced by the analyzes produced in the present study.
Keywords: Public defense; Essential functions of justice; Access to justice; Equal rights.
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[...] Não se trata apenas de um organismo incumbido de defender aqueles 
que não têm meios materiais de se fazer representar junto à Justiça estatal, 
mas de instituição com potencial de atuar em todo processo de construção 
da cidadania: da concretização de direitos até a busca de soluções, quer 
sejam judiciais ou extrajudiciais [...]. 

[ Sadek ]

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A perspectiva da Justiça no Estado brasileiro, por vezes esteve 
sob análise e questionamento. Ao se tratar de Justiça, embora subje-
tivo o tema, questiona-se como está sendo feito seu acesso, de que 
maneira o indivíduo envolvido em um conflito alcança a resolução 
ou mesmo o mero questionamento do que está violando o seu bem 
da vida.

No entanto, um outro elemento apresentado neste trabalho é a 
realidade do referido acesso a partir da defensoria pública, haja visto 
o cumprimento dos padrões de ser uma via integral e gratuita aos 
hipossuficientes. Não adiantaria a defensoria acessar o primeiro grau 
de jurisdição e não atuar em outras instâncias do poder judiciário, do 
mesmo modo seria inviável a atividade da defensoria sem algumas 
prerrogativas, uma das quais será aqui abordada, pois impediria a 
tomada de decisão e organização de suas atividades.

Assim, a presente análise visa identificar os efeitos da ação da 
defensoria pública como fomentador do princípio da igualdade para 
a promoção do acesso à Justiça, seja em que porta de acolhida a de-
manda possa estar, bem como neste contexto, a partir de decisão do 
Supremo Tribunal Federal, ponderar sobre prerrogativas da defenso-
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 ]  ria pública, tendo em vista sua importância no alcance de um Estado 

de Justiça humanizado.

A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA/1988 
 DO BRASIL E A DEFENSORIA PÚBLICA: A NECESSIDADE 
DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO 
HIPOSSUFICIENTE

O contexto de organização do Estado brasileiro, privilegia a 
possibilidade de realização de acesso democrático à Justiça, sendo 
fundamental entender, pela perspectiva do Estado Democrático de 
Direito, fundamento da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, como deverá ser tratada a responsabilidade pública 
em sua efetividade.

É fato ainda na perspectiva nacional que, a Defensoria Pública 
como órgão capaz do diálogo de acessibilidade à Justiça, não deman-
da de estrutura plena, em todos os entes federativos, em alguns há 
um avanço e organização, em outros retrocesso ou estagnação, bem 
como o acesso a este setor pós-pandemia, demonstrou prejuízo e até 
ruptura de direitos na dimensão social.

Importante destacar que, assim como a defensoria pública dos 
Estados e Distrito Federal carecem de maior estruturação, também 
tal fato é decorrente da estrutura federal, a Defensoria Pública da 
União tem uma estrutura ainda modesta para a proporção das de-
mandas decorrentes de sua realização.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de-
dicou grande parte do seu texto na sustentação do acesso à justiça em 
vários pontos e elementos de sua dogmática. Inicialmente, ao tratar do 
princípio do Estado Democrático de Direito, o texto constitucional dia-
loga com a necessidade de um Estado comprometido com a “Justiça So-
cial” e com a necessidade da legalidade como sustentáculo deste Estado. 

É preciso ter a compreensão de que a realidade nacional não é 
amparada isoladamente por um acesso à justiça unicamente pelo Poder 
Judiciário, sua estrutura demanda uma série de possibilidades que se-
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rão tratadas a partir da realidade de dinâmicas diversas e plurais, com 
a viabilidade de elementos heterocompositivos e elementos autocom-
positivos, ou seja, com a participação de um terceiro para a tomada de 
decisão, ou decisão tomada pelas próprias partes de uma demanda.

Muitos órgãos públicos vêm aderindo à via de acesso autocompo-
sitivo, através da abertura normativa neste sentido, sempre que houver 
direito disponível ou indisponível passível de resolução pelas partes.

Contudo, a presença do defensor público ou privado, é pri-
mordial para um alcance adequado e equilibrado desta relação. A 
realidade técnica deste defensor no debate se faz indispensável, es-
pecialmente, por ser uma construção de justiça em afinidade com 
os ditames legais, assim sendo, alguém desinformado deste contexto 
não estaria adequadamente representado na reivindicação de seus 
interesses e demandas.

A estrutura do sistema de freios de contrapesos dos poderes, 
tem seu balanço equilibrado a partir do respeito irrestrito à legalida-
de o que implicará uma dinâmica coerente entre as ações de um ór-
gão sobre outro e a partir da ação do outro, um Estado carente desta 
perfeita engrenagem é demonstrado por ruídos constantes entre as 
estruturas, tal elemento de consolidação estatal é fundamental para 
a dinâmica de uma democracia de direito, como no caso do Brasil, 
haja visto que, não há como se falar em Justiça se não houver perfeita 
legalidade dos atos e necessária assim no estrito cumprimento des-
ta norma produzida, sendo assim, como se falar em organização ou 
estruturação da Justiça sem devida adequação técnica de sua defesa?

Assim faz-se importante destacar a carência ainda existente em 
várias unidades federativas, de regulamentação, organização e provi-
mento de vagas de defensores públicos, inclusive na esfera federal há 
tal carência. Não há como tratar males decorrentes de conflitos e de 
direitos, se não existir todos os componentes das funções essenciais à 
Justiça e do poder Judiciário.

Assim, as funções essenciais à justiça são compostas de três gran-
des grupos, o Ministério Público, a advocacia pública e a advocacia 
privada, no título IV e capítulo IV da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988 é possível identificar cada uma dessas funções, 
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nização e para sua composição na realidade estatal, seja sob responsa-
bilidade dos entes federados, em cada uma de suas dimensões. 

A doutrina clássica tem trabalhado a compreensão de que a 
defensoria pública, cumpre a função premissa de acesso a “ordem ju-
rídica justa” (Kazuo Watanabe), tendo por base de sustentação deste 
fato a teoria desenvolvida por Cappelletti e Garth relativamente às “3 
grandes ondas renovatórias” onde estaria sustentada a necessidade 
da defensoria pública em resguardar um acesso justo aos jurisdicio-
nados, através do que seria a primeira grande onda, tratando especi-
ficamente da necessidade da assistência judiciária, assim a defensoria 
estaria prestando de maneira integral e gratuita tal direito, garanti-
do pela norma constitucional brasileira, bem como, na perspectiva 
mundial do direito. (LENZA, 2017, 1011)

O fator de dignidade estruturante do acesso à justiça, é alinha-
do e explicado em diversas teorias do direito, no âmbito do direito 
fundamental e direito constitucional ainda mais presente como for-
ma dignificar o indivíduo, tomando por base a fala do constituciona-
lista Canotilho (p. 245), primordial se fazer a igualdade entre todos 
como forma de consolidação da justiça, define o autor:

Embora a ideia de justiça compreenda diversas esferas, nela está sempre 
presente (embora com ela não se identifique) uma ideia de igualdade: “di-
reito a ser considerado como igual” (Rawls), “direito a ser titular de igual 
respeito e consideração” (Dworkin), “direito a iguais atribuições na comu-
nicação política” (Ackerman, Habermas), “direito a ser tratado igualmente 
pela lei e pelos órgãos aplicadores da lei”. A justiça fará, assim, parte da 
própria ideia de direito (Radbruch) e esta concretizar-se-á através de prin-
cípios jurídicos materiais cujo dominador comum se reconduz à afirmação 
e respeito da dignidade da pessoa humana, à proteção da liberdade e de-
senvolvimento da personalidade e à realização da igualdade.

A clareza da passagem tratada pelo autor, revela o elemento 
fundante do Estado Constitucional brasileiro, haja vista que, não há 
como tratar Estado de Direito sem tratar tais elementos reveladores de 
equilíbrio e igualdade. Canotilho (p. 245) ainda revela nesta passagem 
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que a organização de um Estado que prima por elementos de justiça, 
revela-se como um Estado de direito justo, ou ainda Estado de Justiça, 
tais considerações são fundamentais quando observadas à luz da rea-
lidade pandêmica recentemente vivenciada, isto porque, no momento 
em que foi estabelecida a necessidade de saúde pública com relação 
ao lockdown o reflexo foi instantâneo na realidade do Poder Judiciá-
rio e das funções essenciais à Justiça, pensar no indivíduo pobre, mar-
ginalizado, sem acesso à internet e dependente da estrutura integral 
e gratuita da defensoria pública, que não podia acessá-la é pensar na 
avalanche de deficiências vivenciadas a partir deste contexto, não havia 
outro cenário senão a fome, a exclusão e a desigualdade. 

Os frutos colhidos pós-pandemia são aterrorizados no contex-
to social, não somente pela doença, pelas mortes, mas especialmente 
pelo reflexo das consequências jurídicas e sociais pela falta de acesso 
à Justiça, não havia outro caminho, mas certamente o preço foi al-
tíssimo para muitas famílias. Por este motivo é importante repensar 
como a dinâmica de acesso à justiça precisa ser analisada, as prerro-
gativas não são benesses sem fundamento, fazem parte da viabilidade 
e independência dos diversos organismos capazes de promover Justi-
ça, assim o ministro relator, Edson Fachin, defendeu as prerrogativas 
das defensorias, assim descreveu:

Reconhecer a atuação da Defensoria Pública como um direito que corro-
bora para o exercício de direitos é reconhecer sua importância para um 
sistema constitucional democrático em que todas as pessoas, principal-
mente aquelas que se encontram à margem da sociedade, possam usu-
fruir do catálogo de direitos e liberdades previsto na Constituição Federal 
(CONSULTOR JURÍDICO, 2022).

     

Finalmente, faz-se necessário o debate em torno das prerroga-
tivas de importantes órgãos como a defensoria pública, bem como a 
conjugação de novos direitos fundamentais à promoção de direitos, 
como o livre acesso à internet, tem sido este um direito fomentador 
e efetivador de outros direitos, contudo, no contexto desta temática 
as prerrogativas se sustentam como, também, efetivadora de direitos.
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NA DEFESA DOS DIREITOS DOS MENOS FAVORECIDOS

Todas as funções essenciais à justiça recebem no texto cons-
titucional vigente brasileiro de 1988, garantias e prerrogativas para 
plenitude de suas atividades e funções, sendo fundamental ao exer-
cício pleno e independente de tais órgãos a condição prévia de estar 
resguardado pela norma, haja visto que, suas atividades dependem 
de tais prerrogativas para trazer independência e autonomia na exe-
cução de suas atribuições.

Após a instituição da Defensoria Pública como um dos órgãos 
que exerce as funções essenciais à justiça, foi necessária a edição de 
uma lei que previsse os direitos para a efetivação dos direitos das 
pessoas menos favorecidas. A Lei Complementar n° 80/94, prevê, 
além de outras prerrogativas, o poder de requisição que concede aos 
defensores públicos a prerrogativa de requisitar de agentes e institui-
ções públicas determinadas informações, documentos, processos, e 
demais atuações necessárias para o atendimento efetivo das pessoas 
hipossuficientes (FARIAS; GOMES JÚNIOR; CARDOSO, 2022).

De acordo com Graziela Caponi (2019), o denominado “poder 
de requisição”, além das demais prerrogativas dos membros das De-
fensorias Públicas da União, do Distrito Federal e dos Estados, per-
mite ao defensor a possibilidade de requerer de autoridades públicas 
ou de seus agentes também a feitura de exames, certidões, perícias, 
esclarecimentos, além de providências necessárias para o exercício 
de suas atribuições.

O uso da requisição pelo defensor público tem por finalidade 
a garantia ao necessitado do acesso à assistência jurídica de forma 
mais plena. Tal prerrogativa também enseja na desjudicialização de 
demandas e maior facilidade na resolução dos conflitos sem a neces-
sidade de provocar o Poder Judiciário, por não ser necessário o acio-
nar para ter o devido acesso aos documentos, informações e outros 
direitos necessários à resolução da demanda (CAPONI, 2019).
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Neste diapasão, Franklin Roger e Diogo Esteves lecionam o 
seguinte:

[...] a requisição constituiu ato administrativo dotado de imperativida-
de, autoexecutoriedade e presunção de legitimidade. Por isso, a requisi-
ção não depende de qualquer controle judicial prévio para que produza 
seus regulares efeitos jurídicos. [...] Desse modo, sempre que o membro 
da Defensoria Pública necessitar de documentos ou de providências para 
o exercício de suas funções institucionais, poderá expedir requisição dire-
tamente para a autoridade pública competente, não havendo a necessida-
de de intervenção do judiciário. Com isso, resta assegurada atuação mais 
independente e dinâmica do Defensor Público na proteção dos direitos 
fundamentais do indivíduo e na conservação do Estado Democrático de 
Direito (ROGER; ESTEVES, 2014, p. 1.038-1.039).

Em que pese o direito de requisição dos defensores públicos 
seja de extrema necessidade e utilidade no dia a dia da defesa dos 
direitos dos vulneráveis, no mês de maio de 2021, o procurador-ge-
ral da República (PGR), Augusto Aras, ajuizou perante o Supremo 
Tribunal Federal (STF), vinte e duas ações diretas de inconstitucio-
nalidade (ADI) questionando determinados dispositivos legais que 
previam o poder de requisição das Defensorias Públicas. O ajuiza-
mento das mencionadas ações foi realizado com o argumento de que 
tais normas violam os princípios da isonomia, da inafastabilidade da 
jurisdição, do contraditório e do devido processo legal, todos estes 
previstos no artigo 5°, “caput” e incisos XXXV, LIV e LV, da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil de 1988 (MPF, 2021).

Em síntese, o representante do Ministério Público Federal, ale-
gou que tal prerrogativa confere aos defensores públicos um direito 
que os advogados particulares não possuem, fazendo com que haja 
desequilíbrio da relação processual, mais especificamente na fase de 
instrução, ao conferir “poderes exacerbados” a apenas uma das par-
tes, ofendendo o preceito da paridade de armas (MPF, 2021).

No entanto, apresenta-se sem razoabilidade a comparação feita 
pelo Procurador Geral da República (PGR) entre as funções da advo-
cacia privada e pela Defensoria Pública, tendo em vista que as mes-
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mo tratadas de maneira distinta pelo próprio texto da Carta Magna 
de 1988 (CASAS MAIA, 2014).

No dia 18 de fevereiro de 2022 foi finalizada a sessão virtual 
da qual se utilizava para o julgamento do processo principal, Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 6.852, nesta sessão o plená-
rio do Supremo Tribunal Federal manteve, por decisão majoritária, a 
prerrogativa das Defensorias Públicas de possibilitar a requisição de 
determinadas informações, diligências e documentos de autoridades 
e agentes públicos (STF, 2022).

Destaca-se que o relator da ADI 6.852, Ministro Edson Fachin, 
preservou as prerrogativas das defensorias. Em seu voto, Fachin adu-
ziu o seguinte:

[...] reconhecer a atuação da Defensoria Pública como um direito que cor-
robora para o exercício de direitos é reconhecer sua importância para um 
sistema constitucional democrático em que todas as pessoas, principal-
mente aquelas que se encontram à margem da sociedade, possam usufruir 
do catálogo de direitos e liberdades previsto na Constituição Federal. [...] 
(STF, 2022, p. 11).

O Ministro ainda rechaçou a tese levantada pelo Ministério 
Público Federal ao decidir o seguinte:

[...] Delineado o papel atribuído à Defensoria Pública pela 
Constituição Federal, resta evidente não se tratar de categoria 
equiparada à Advocacia, seja ela pública ou privada, estando, 
na realidade, mais próxima ao desenho institucional atribuído 
ao próprio Ministério Público. A mesma EC 80/2014 eviden-
ciou a distinção entre Defensoria Pública e Advocacia ao esta-
belecer seções diversas do texto constitucional para cada uma 
dessas funções essenciais à justiça. [...] (STF, 2022, p. 12).

Importante destacar ainda que o relator, em seu voto, entendeu 
que as funções que são desempenhadas pelo defensor público e pelo 
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advogado não são da mesma natureza, mesmo que, em determina-
das situações, sejam bem próximas. Também aduziu que a figura do 
defensor público não se confunde com a do advogado dativo, uma 
vez que o primeiro não recebe a remuneração como o segundo, bem 
como não possui inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados 
do Brasil. Assim, o relator entendeu pela improcedência do pedido 
formulado pelo MPF na ADI em questão (STF, 2022).

No mesmo sentido, o Ministro Alexandre de Moraes, ao proferir 
seu voto, entendeu que o poder de requisição atribuído aos defensores 
públicos é “[...] essencial para a atuação extrajudicial do órgão, possi-
bilitando-lhe a solução de controvérsias sem a necessidade de judicia-
lização, facilitando um maior número de conciliações e reduzindo, por 
consequência, o número de demandas judiciais [...]”. (STF, 2022, p. 31).

Ainda em seu voto, Moraes dispôs que a alegação do MPF de 
que a prerrogativa conferida aos defensores afronta o princípio da 
isonomia entre advogados privados e defensores públicos não mere-
cia ser acolhida, uma vez que, após a alteração do artigo 134 da Carta 
Magna, pela EC 80.2014, ficou clara a existência das diferenças entre 
a advocacia privada e a função exercida pelas Defensorias Públicas, 
desta forma, o Ministro votou pela improcedência dos pedidos do 
requerente na ADI (STF, 2022).

O Ministro Gilmar Mendes, que até então entendia de for-
ma diversa, mudou seu posicionamento ao considerar que “[...] 
apesar do poder de requisição configurar uma prerrogativa não 
conferida aos advogados, sua previsão legal, mesmo que utilizada 
para a defesa de direitos individuais dos assistidos, encontra jus-
tificativa nas peculiaridades institucionais da Defensoria Pública. 
[...] (STF, 2022, p. 46).

Mister salientar que Mendes entendeu, ao proferir seu voto, 
que a possibilidade de as defensorias requisitarem certidões, docu-
mentos e informações de órgãos públicos não fere o equilíbrio pro-
cessual e ainda permite a resolução de demandas de forma extrajudi-
cial, evitando-se a judicialização de demandas desnecessárias. Assim, 
o Ministrou votou pela improcedência do pedido formulado na ADI 
pelo Ministério Público Federal (STF, 2022).
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 ]  No entanto, a ministra Cáermen Lúcia votou pela parcial pro-

cedência da ADI para afastar a aplicação do poder de requisição na 
atuação das defensorias em processos individuais. Tal voto se deu 
pelo seguinte argumento:

[...] Atuando a Defensoria Pública em processos coletivos, é compatível com 
a Constituição da República o poder requisitório conferido pelas normas 
questionadas na presente ação direta, por haver, então, fator de discrímen 
razoável e objetivo em relação à advocacia exercida pelos valorosos advoga-
dos brasileiros. O mesmo não se dá quanto aos processos individuais, nos 
quais não há distinção a ser feita em relação à prerrogativa de cada qual. [...] 
(STF, 2022, p. 54).

Por último, o ministro Nunes Marques, acompanhando o relator 
Fachin, também votou pela improcedência da ADI em questão, pelos 
mesmos fundamentos adotados pelo ministro Alexandre de Moraes 
em seu voto, ressaltando o poder de requisição como sendo uma “[...] 
prerrogativa que atribui poder instrumental à Defensoria, tenho que 
seu exercício deve ser realizado com parcimônia e prudência, evitan-
do-se sempre quaisquer excessos ou abusos, os quais, se ocorridos, po-
derão ser apurados e punidos na forma da lei. [...]” (STF, 2022, p. 59).

Findas as votações dos ministros, o Supremo Tribunal Federal, 
por decisão majoritária, julgou improcedente o pedido formulado pelo 
PGR na ADI, estando vencida parcialmente a ministra Cármen Lúcia.

Desta forma, é evidente que o poder de requisição atribuído às 
Defensorias Públicas, confere maior efetividade na proteção de seus 
assistidos, os quais são pessoas extremamente vulneráveis e sem con-
dições em todos os aspectos, fazendo com que haja maior garantia de 
igualdade processual entre os litigantes, bem como que seja minora-
da a propositura de ações judiciais, o que enseja no Poder Judiciário 
cada vez mais moroso, tendo o Supremo Tribunal Federal (STF), de-
cidido pela constitucionalidade de tal prerrogativa conferida às De-
fensorias, uma vez que possibilita a melhor efetividade na proteção 
dos direitos das pessoas hipossuficientes, além de serem as funções 
exercidas pelos defensores públicos, distintas daquelas exercidas pe-
los advogados particulares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Defensorias Públicas, instituídas como uma das funções es-
senciais à Justiça, pela própria Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, foi planejada e pensada como um órgão que exerça 
sua atividade de forma a garantir, de forma plena e lídima, o acesso à 
justiça para as pessoas necessitadas, nominadas como hipossuficientes.

Para o exercício categórico das atribuições dos defensores pú-
blicos, são necessárias diversas prerrogativas, sendo, entre elas o po-
der de requisição que garante aos membros da Defensoria Pública o 
direito de requisitar determinados documentos e informações de au-
toridades públicas, como forma de efetivar os direitos e as garantias 
dos vulneráveis, o que é a função precípua das Defensorias.

Desta forma, como já destacado no ano de 2021, foram apre-
sentadas vinte duas ações Direitas de Inconstitucionalidade, pelo 
procurador-geral da República, com a indagação acerca da consti-
tucionalidade do poder de requisição conferido aos defensores pú-
blicos no uso de suas atribuições constitucionais e legais, mas o STF, 
por decisão majoritária, entendeu ser constitucional tal prerrogativa 
garantida às Defensorias Públicas, não sendo esta comparada à atri-
buição conferida à advocacia privada.

Diante de todo o exposto, a prerrogativa do poder de requi-
sição conferida às Defensorias Públicas é tida como constitucional, 
conforme posição firmada do Supremo Tribunal Federal, bem como 
é imprescindível para o devido exercício das atribuições dos defen-
sores públicos ao garantir e defender, diariamente, os direitos da po-
pulação hipossuficiente, além da aplicação de tais prerrogativas ser 
condicionante ao exercício de suas atribuições plenas.
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