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RESUMO 

Através do presente trabalho são apresentados fundamentos teóricos e práticos para a 

constituição do Estado Democrático de Direito Brasileiro. A abordagem se inicia pelos 

diferentes  conceitos  e  pelas  diferentes  experiências  de  democracia,  segundo 

entendimento  e  observações  realizadas  por  alguns  cientistas  políticos,  filósofos  e 

juristas, atribuindo-se especial destaque para o conceito de democracia deliberativa em 

HABERMAS. Quanto ao Estado brasileiro, depois de um breve panorama histórico, 

caraterizando-se os Estados de Direito e  Estado Social,  até  a Constituição de 1988, 

identifica-se  a  necessidade  de  permanente  construção  da  democracia  nacional,  com 

objetivo  maior  de  propiciar  a  inclusão  social,  para  que  todo  brasileiro  possa 

efetivamente participar do processo democrático, com igual capacidade de influir nas 

decisões.  Para  tanto,  entende-se  imprescindível  o  fortalecimento  das  Instituições 

democráticas,  dando-se destaque neste estudo para a Defensoria  Pública,  que possui 

como  principal  missão  constitucional  a  prestação  da  assistência  jurídica  integral  e 

gratuita aos carentes.
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RESUMEN 

A través del presente trabajo son presentados fundamentos teóricos y prácticos para la 

constitución del Estado Democrático de Derecho brasileño. Empezamos por el análisis 

1 Artigo escrito como exigência final  da Disciplina Teoria da Constituição,  ministrada pelo Prof. Dr. 
Rogério José Bento Soares do Nascimento, no Curso de Mestrado em Direito Público e Evolução Social 
da Universidade Estácio de Sá - UNESA.
 Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro. Mestranda do Curso de Mestrado em Direito Público e 
Evolução Social da Universidade Estácio de Sá - UNESA.

5940



de diversos conceptos y por las distintas experiencias de democracia, de acuerdo con el 

punto de vista  y consideraciones de algunos cientistas  políticos,  filósofos y juristas, 

atribuyéndose especial atención al concepto de democracia deliberativa presentado por 

HABERMAS. Com relación al Estado brasileño, después de un breve análisis histórico, 

en el cual caracterizamos los Estados de Derecho y Estado Social, hacia la Constitución 

del  1988,  podremos  identificar  la  necesidad  de  uma permanente  construcción  de  la 

democracia nacional, con el objetivo principal de propiciar la inclusión social, con fines 

a  que  todo  individuo  brasileño  pueda,  efectivamente,  participar  del  proceso 

democrático,  con  posibilidades  iguales  de  influir  en  las  decisiones.  Para  tanto,  sin 

embargo, es imprescindible el fortalecimiento de las Instituciones democráticas, siendo 

cierto que daremos especial relieve, en este trabajo, al estudio de la Defensa Pública, 

que  posee  como  principal  misión  constitucional  la  prestación  de  asistencia  jurídica 

integral y gratuita a los necesitados.

PALABRAS-CLAVE

DEFENSA PÚBLICA, DEMOCRACIA, INCLUSIÓN SOCIAL

INTRODUÇÃO

A despeito da retórica que chama atenção para avanços obtidos pelo país 

no plano econômico, é mais do que evidente que o Brasil ainda se enquadra no elenco 

dos chamados países em desenvolvimento, com índices verdadeiramente escandalosos 

em  termos  de  qualidade  de  vida,  saúde  e  educação,  com  significativa  parcela  da 

população alijada do que os estudiosos costumam designar como mínimo existencial2 

para uma vida digna.  No presente trabalho, busca-se situar essa problemática no âmbito 

do conceito  de democracia,  tal  como delineado no panorama histórico mundial,  em 

paralelo ao que ocorreu no plano nacional.  

De  início,  cumpre  ressaltar  que  a  doutrina  diverge  quando  se  trata  de 

estabelecer a acepção para o termo democracia; nesta seara, sendo mais clara a divisão 
2 Anabelle Silva resume bem este conceito: “A categoria do mínimo existencial  refere-se, portanto, à 
dimensão essencial e inalienável dos direitos da pessoa, inclusive dos direitos que demandam prestações 
estatais materiais. Assim, no que tange aos níveis primários e essenciais, pressupostos para o exercício da 
liberdade de todas as pessoas e para a garantia de igualdade de oportunidades,  os direitos à saúde, à 
educação, à assistência social,  ao acesso à justiça e à moradia/abrigamento se convertem em direitos 
fundamentais da liberdade, esta compreendida como liberdade para a igualdade de chances” (SILVA, 
Anabelle Macedo. Concretizando a Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 190)
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entre teóricos do procedimentalismo e substancialismo. Apesar das divergências acerca 

de conceitos, teses ou doutrinas, parece haver consenso de que a democracia constitui a 

melhor  forma  de  governo  de  um  Estado,  eis  que  impede  atos  de  violência  e  de 

intolerância,  buscando  a  integração  e  a  inclusão3.  Cumpre  acrescentar  que,  no 

enfrentamento  do  desafio  de  inclusão  social,  emerge  cristalina  a  necessidade  de 

fortalecer  as  Instituições  democráticas,  particularmente  no  caso  brasileiro,  num 

momento em que as mesmas se deparam com séria crise de legitimidade e credibilidade 

popular, diante dos escândalos envolvendo os três Poderes, noticiados aos quatro ventos 

pela imprensa.

Nessa linha de pensamento em que se procura reverter um processo de 

descrença,  a  Defensoria  Pública,  erigida  na  Constituição  de  1988  à  condição  de 

Instituição  essencial  à  Justiça,  precisa  preencher  relevante  espaço  no  compromisso 

constitucional  de  redução  das  desigualdades,  com  promoção  do  integral  acesso  à 

Justiça.  Assim definida, cabe-lhe não só a assistência judiciária – pois pouco, ou nada, 

valem direitos formalmente reconhecidos, sem que se concretizem na vida das pessoas e 

dos grupos sociais. O que se precisa, de uma vez por todas, compreende igualmente um 

conjunto  de  atividades  extrajudiciais  e  de  informação,  extremamente  imprescindível 

num  país  de  analfabetos  e  semi-analfabetos,  com  o  intuito  de  proporcionar  aos 

necessitados  consciência  de  seus  direitos,  podendo  se  ver  como  partes  integrantes, 

(a)firmando-se em verdade como cidadãos.

CONCEITOS E EXPERIÊNCIAS DE DEMOCRACIA

A idéia de democracia tem seu nascedouro nas cidades-Estados gregas, 

consubstancia na tomada de decisões através da participação direta dos cidadãos.  Como 

se pode depreender, o conceito era restrito, pois excluía, por exemplo, as mulheres e os 

escravos.  Na trajetória da Grécia, com sua experiência de democracia primária ou de 

assembléia, ao mundo moderno, alguns fatores se apresentaram como inviabilizadores 

3 A diferença entre integração e inclusão nos é dada por Rogério Nascimento: “A inserção de indivíduos e 
grupos na sociedade pode se dar mediante duas estratégias distintas.  Muito embora seja comum usar 
integração e inclusão como sinônimos integração é a inserção de quem já está apto e é incorporado no seu 
interesse, enquanto a inclusão significa inserir com respeito às individualidades, incorporar aceitando as 
diferenças e limitações no interesse de todos na convivência entre opostos.” (NASCIMENTO, Rogério 
José Bento Soares do. Uma Abordagem Constitucional da Inclusão Social – fortalecer o papel integrador 
da  Constituição  para  assegurar  o  acesso  ao  Direito.  Exposição  apresentada  no  Seminário  Direito  e 
Inclusão Social, realizado entre os dias 20 e 21 de Maio de 2005, no Rio de Janeiro, comemorativo dos 
35 anos da criação do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá)
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da participação política direta: número de cidadãos, extensão territorial e tempo4 (noção 

cada vez mais modificada diante dos avanços tecnológicos). 

Diante da impossibilidade de reunião de todos os envolvidos, aqueles que 

de  alguma forma sentem os  reflexos  das  decisões  tomadas,  e  sendo cada vez  mais 

urgente a tomada de decisões em tempo recorde, identificou-se a necessidade de eleger 

representantes.  Assim nasceu a democracia representativa, com seus prós e contras.  

A rigor, numa sociedade composta de milhares de pessoas, apenas através 

da  representação  por  um grupo escolhido é  possível  que  os  diferentes  interesses  se 

façam presentes no momento de decidir; porém, é certo que nem sempre esse grupo 

representa os interesses do todo e nem sempre todos os interesses de uma sociedade 

plural chegam a ter representantes, ficando alguns alijados do processo decisório.

Um  governo  que  se  propõe  como  democrático  busca  estabelecer 

mecanismos para que sejam garantidas  ao máximo as possibilidades  de os cidadãos 

participarem  das  decisões  políticas,  mas  há  um  “lado  sombrio”,  identificado  por 

ROBERT DAHL5 nos seguintes termos: “sob um governo representativo, muitas vezes 

os  cidadãos  delegam  imensa  autoridade  arbitrária  para  decisões  de  importância 

extraordinária.”.   Nesse sentido o autor refere-se às eleições periódicas que, em sua 

visão,  garantem  certo  compromisso  dos  representantes  com  os  representados,  elas 

obrigam as elites a “manter um olho na opinião do povo”.  Apesar do “lado sombrio”, a 

democracia, alicerçada sobre o pilar da eleição periódica de representantes, é a única 

viável nos Estados contemporâneos. 

Considerando  a  complexidade  de  implementação  prática  do  ideal  de 

Estado Democrático de Direito, muitos pensadores se dedicam ao esforço de explicar o 

fenômeno democrático, buscando sempre uma maior participação popular. Entre outros, 

destaca-se HABERMAS6 que, tratando de dois modelos normativos de democracia, e 

identificando suas limitações, elege um terceiro, sob sua ótica procedimentalista.

Em breves  palavras,  podemos resumir  como o autor  em tela  explica  o 

modelo liberal de democracia,  esclarecendo que, neste caso, o processo democrático 

4 Essa é a constatação de Dhal: “A lei do tempo e dos números: quanto mais cidadãos uma unidade 
democrática contém, menos esses cidadãos podem participar diretamente das decisões do governo e mais 
eles têm de delegar a outros essa autoridade.” (DAHL, Robert. Sobre a democracia. Brasília: Ed. UnB, 
2001, p. 125).
5 DAHL, Robert. Op.cit. p. 128-129.
6 Três Modelos Normativos de Democracia In HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro – estudos de 
teoria política. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 277-305.
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cumpre a tarefa de programar o Estado para que se volte ao interesse da sociedade; a 

política congregará os interesses sociais na consecução de fins coletivos, utilizando-se 

do aparato estatal; entendendo-se o Estado como defensor de uma sociedade econômica; 

tem-se como paradigma, então, o mercado. 

Por  sua  vez,  no  modelo  republicano  ou  comunitarista,  o  processo 

democrático  é  o  meio  pelo  qual  os  indivíduos  se  reconhecem  como  parte  de 

comunidades solidárias interdependentes, assim, a política não faz intermediação entre 

cidadão  e  Estado  na  busca  do  bem  comum,  mas  esta  constitui  este  processo  de 

coletivização  de  direitos.  Neste  segundo  modelo,  identificam-se  três  fontes  de 

integração social:  o Estado (poder  soberano),  o mercado (vontades particulares)  e  a 

solidariedade,  construída  pelo  consenso  (entendimento  mútuo)  através  da  via 

comunicativa.   Nesse  caso,  atribui-se  significativa  importância  à  opinião pública  de 

caráter político e à sociedade civil; segundo o paradigma da interlocução.  Neste modelo 

o Estado é entendido como comunidade ética. 

O  terceiro  modelo  normativo  é  a  democracia  deliberativa  e,  na  visão 

procedimentalista de HABERMAS7: 

O conceito  de  uma  política  deliberativa  só  ganha  referência  empírica 
quando fazemos jus à diversidade das formas comunicativas na qual se 
constitui  uma  vontade  comum,  não  apenas  por  um  auto-entendimento  
mútuo  de  caráter  ético,  mas  também  pela  busca  do  equilíbrio  entre 
interesses divergentes e do estabelecimento de acordos, da checagem da 
coerência jurídica, de uma escolha de instrumentos racional e voltada a 
um fim específico e por meio, enfim, de uma fundamentação moral.8

A legitimação das escolhas, seja eleição de representante seja elaboração 

de  norma  jurídica,  ocorre  através  desse  amplo  espaço  de  discussão  onde  todos  os 

potencialmente atingidos têm a mesma capacidade de se expressar – o que exige um 

conhecimento prévio –, e detêm potencialidade de influir nas decisões, levando assim 

ao entendimento mútuo e à conseqüente aceitação da decisão final.  Esta é a proposta de 

7 HABERMAS, Jürgen. Op. cit. p. 285.
8 Nas palavras de Marcelo Neves sobre Habermas: “O processo de formação racional da vontade política 
implica uma conexão complexa entre o discurso pragmático, o ético-político, o moral, o jurídico, e as 
negociações  reguladas  procedimentalmente.”  (NEVES,  Marcelo. Do Consenso  ao  dissenso:  o  Estado 
Democrático de direito a partir e além de Habermas. In Democracia Hoje: novos desafios para a teoria 
democrática contemporânea. Brasília. Ed. UnB, 2001, p. 124)
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uma democracia deliberativa9. Os resultados, portanto, da deliberação estão abertos e se 

justificarão na medida em que seja respeitado o processo deliberativo.

Aqui se abre um parêntese para apenas pincelar a distinção entre o caráter 

procedimental da democracia deliberativa, encabeçado por HABERMAS e atinente ao 

estabelecimento  das  regras  da  argumentação;  e  o  caráter  substantivo,  na  esteira  de 

RAWLS,  que  agrega  a  idéia  de  princípios  substantivos  de  justiça;  ou  seja,  confere 

relevo  à  forma  pela  qual  a  deliberação  e  tais  princípios  serão  aplicados.  Ambos 

compartilham das mesmas “dimensões fundamentais da teoria democrático-deliberativa: 

a cooriginariedade entre soberania popular e estado de direito, e o caráter deliberativo 

da democracia”10.

É  interessante  destacar,  nesse  propósito  de  estudar  alguns  conceitos  de 

democracia, a proposta cooperativa de SOUZA NETO, partindo da idéia de “condições 

para a cooperação na deliberação democrática”, estabelecidas nos seguintes termos11:

O fundamental para esse ponto de vista é criar uma predisposição para a 
cooperação, o que só se torna viável, em contextos de pluralismo, se cada 
um se autocompreende como membro  da comunidade  política,  porque 
esta comunicada o trata como “digno de igual respeito”. Note-se que a 
dignidade não pode ser reduzida à funcionalidade democrática. Implica 
também a possibilidade de cada um realizar com liberdade o seu projeto 
pessoal de vida.12

Se a  teoria  de HABERMAS é construída  a  partir  de  um mundo ideal, 

inaplicável  à  realidade  brasileira,  como ressaltam alguns  abalizados  doutrinadores13, 

9 Esclarecendo pontualmente  a  tese habermasiana de teoria  do discurso,  critério  este  legitimador das 
normas de ação em geral,  Regenaldo da Costa  leciona que nos discursos de fundamentação moral  o 
discurso  assume a forma de um princípio de universalização,  quanto aos discursos jurídicos,  este  se 
estabelece segundo o princípio da democracia: “Neste horizonte, o princípio da democracia destina-se a 
amarrar  um procedimento  de  normatização  legítima  do  Direito.  Ele  significa,  portanto,  que  somente 
podem pretender ter validade legítima leis jurídicas capazes de ter assentimento de todos os parceiros de 
Direito em um processo de normatização discursiva. O princípio da democracia contém, por conseguinte, 
o sentido performativo intersubjetivo necessário da prática da autodeterminação legítima de membros do 
Direito que se reconhecem como membros iguais e livres de uma associação intersubjetiva estabelecida 
livremente.”  (COSTA,  Regenaldo.  Discurso,  direito  e  democracia  em  Habermas.  In  MERLE,  Jean-
Christophe & MOREIRA, Luiz (Org.), Direito e Legitimidade. São Paulo: Landy Editora, 2003, p. 35-
52)
10 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria Constitucional e Democracia Deliberativa – um estudo 
sobre o papel do direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática. 
Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, 2006, p. 97.
11 Explicando  o  modelo  cooperativo:  “...  a  opção  adotada  no  presente  estudo  enfatiza  a  idéia  de 
“condições  para  a  cooperação  na  deliberação  democrática”,  ao  invés  de “princípios  de  justiça”,  que 
predomina  na  matriz  substantiva,  e  de  “condições  procedimentais  da  democracia”,  que  caracteriza  a 
vertente procedimental.” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Op. cit. p. 156) 
12 Ibidem, p. 161.
13 Álvaro  Cruz  em  obra  cujo  objetivo  é  demonstrar,  em  suas  palavras:  “que  a  contribuição  do 
procedimentalismo  de  Habermas  é  universal  e,  portanto,  não  pode  ser  desconsiderada  para  fins  do 
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porque  parte  do pressuposto  de  que todos os  participantes  têm igual  capacidade  de 

participação  no  processo  de  deliberação,  com  igual  possibilidade  de  influência, 

podendo-se permitir que os resultados sejam portanto abertos, não se pode negar sua 

grande  contribuição  para  a  constituição  de  um conceito  de  democracia,  cabendo  à 

sociedade, aos seus poderes constituídos e aos profissionais do Direito, encontrar um 

caminho para que este espaço comum (esfera pública) se faça real.

Nas  palavras  de  DAHL14:  “Em quase  todos  os  países  democráticos  há 

bastante espaço para mais democracia.”

INCLUSÃO SOCIAL: O DESAFIO

Além  das  discussões  acerca  da  representatividade,  e  do  processo  de 

deliberação,  não  se  pode  fugir  de  outro  debate,  também subjacente  ao  conceito  de 

democracia.   Se alguns estudiosos designam como democrático um Estado que dota 

seus cidadãos de alguns direitos legais universais, numa perspectiva apenas de regime 

político,  outros  assinalam  que  a  real  democracia  exige  um  mínimo  de  igualdade 

substantiva.   Essa  discussão é  pertinente para análise do Estado brasileiro,  tornando 

plausível a questão: seria este um Estado democrático?

A experiência democrática brasileira – ou, ao menos, o projeto de Estado 

Democrático brasileiro – é bastante recente.  Após longos períodos de autoritarismo, 

representados  pelo  Estado  Novo  e  pela  ditadura  militar,  o  processo  de 

(re)democratização  teve  início  em  1985,  sendo  convocada  a  Assembléia  Nacional 

Constituinte, inspirada pelos princípios da legalidade e da supremacia da Constituição, 

comprometida com anseios populares de possuir direitos, além de exercê-los, buscando 

a  paz  social.  O  espírito  que  animou  esse  movimento  popular  era  de  renovação  e 

libertação.

O  artigo  1ª  da  Lei  Maior  anuncia  a  opção  do  legislador  ordinário, 

legitimado  (ainda  que  através  de  uma  aceitação  acrítica)  pelo  povo,  e  intitula  a 

República Federativa do Brasil como um Estado Democrático de Direito. 

enriquecimento  do  constitucionalismo  nacional  e  para  a  praxis do  jurista  brasileiro”,  aduz  às  fortes 
críticas formuladas por Lênio Streck, partidário da visão substantiva, que vê a tese de Habermas como 
uma teoria alienígena inadequada às peculiaridades do Brasil, uma vez que o constitucionalismo demanda 
estar  de acordo com as identidades  nacionais,  não se podendo partir  da concepção de autonomia do 
indivíduo como pressuposto da democracia  num país em que mais da metade de sua população está 
totalmente  excluída  dos  direitos  sociais.  (CRUZ,  Álvaro  Ricardo  de  Souza.  Habermas  e  o  Direito 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 1-21)
14 DAHL, Robert. Op. cit. p. 133.
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Quando se analisam dados da realidade nacional, pode-se verificar que o 

modelo democrático foi amoldado na história pelo fracasso do Estado de Direito e do 

denominado Estado Social; o primeiro, porque comprometido apenas com a legalidade, 

e na perspectiva minimalista do poder estatal, já não atendia mais aos anseios sociais. 

Por sua vez, o Estado designado como Social corresponde ao período histórico no qual 

o poder político sentiu a necessidade de estabelecer políticas públicas para se justificar, 

passando  a  ser  o  Estado  provedor;  porém não houve  forças  para  que  também este 

modelo se mantivesse, um super-Estado, com suas limitações inclusive orçamentárias, 

diante de uma sociedade cada vez mais plural, com maiores necessidades e exigências. 

Nesse  contexto,  o  Estado  supostamente  Social não  foi  suficiente  para  garantir  a 

participação popular nas decisões.

Nasce o Estado Democrático de Direito15,  diante do reconhecimento do 

primado da lei16, da essencialidade das normas para ditar comportamentos, organizar e 

limitar o poder.  Acrescentou-se o vocábulo democrático, com o propósito de chamar a 

atenção para uma nova ordem jurídica, com prevalência da vontade popular e garantia 

de sua participação nos planos político, econômico e social.

Para  os  que  entendem ser  a  democracia  um tipo de  regime político,  a 

resposta  à  pergunta  anteriormente  formulada  é  afirmativa:  o  Brasil  é  um  Estado 

democrático.  A conclusão tende a orientar-se na direção oposta, quando se focaliza a 

análise sob a perspectiva daqueles que entendem que o Estado Democrático demanda 

igualmente a garantia de um mínimo de igualdade sócio-econômica, cultural e política à 

população, uma vez que o cenário brasileiro é de grandes exclusões, sendo enorme o 

número de miseráveis17.
15 Segundo lições de JOSÉ AFONSO DA SILVA  apud SILVA, Dicken William Lemes. O Direito de 
Acesso à Justiça no contexto do Pós-Positivismo. Revista Direito Público, Brasília, ano III, n. 10, out-
nov-dez. 2005, p. 135: “A configuração do Estado Democrático de Direito não significa apenas unir 
formalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. Consiste, na verdade, na criação de 
um conceito novo, reúne os princípios do Estado Democrático e do Estado de Direito não como simples 
reunião formal dos respectivos elementos, porque, em verdade, revela um componente revolucionário de 
transformação do status quo.”
16 Novamente socorre-se das precisas palavras de José Afonso para firmar a essencialidade do princípio 
da legalidade nesse “novo” Estado intitulado democrático: “É, de fato, da essência do conceito de Estado 
Democrático de Direito subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se, 
como todo Estado de Direito, ao império da lei,  mas de que lei? – Da  lei,  que realize o princípio de 
igualdade  e  de  justiça,  não  pela  sua  generalidade,  mas  pela  busca  da  igualização  das  condições 
socialmente desiguais.” (SILVA, José Afonso da. A Advocacia Pública e Estado Democrático de Direito. 
In Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 203, p. 281-289, out-dez. 2002)
17 Dados do IBGE revelam que no ano de 2000 o Brasil possuía 20 milhões de indigentes e 52,3 milhões 
de  pobres,  o  que  representava  41,6% da  população  brasileira.  Registre-se  que  a  metodologia  oficial 
brasileira para definir pobreza toma por base o salário mínimo, isto é, ½ (metade) do salário mínimo 
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Nesse confronto, merece destaque a ponderação trazida por O’DONNELL 

que reconhece a limitação da primeira tese, defendendo que a democracia não é apenas 

um regime político.  Segundo palavras textuais do doutrinador mencionado:

há uma ligação estreita entre democracia e certos aspectos da igualdade 
entre indivíduos que são postulados não apenas como indivíduos,  mas 
como pessoas legais, e conseqüentemente como cidadãos – isto é, como 
portadores de direitos e obrigações que derivam de seu pertencimento a 
uma comunidade política e de lhes ser atribuído certo grau de autonomia 
pessoal e, conseqüentemente, de responsabilidade por suas ações.18

 

Para O’DONNELL19 um Estado será democrático de direito se conjugar 

três  condições:  a)  preservação  das  liberdades  e  garantias  políticas;  b)  garantia  dos 

direitos civis  de toda a  população;  e  c) manutenção de redes  de responsabilidade e 

accountability (que pode ser interpretada como necessidade constante de uma pessoa ou 

órgão prestar contas acerca dos atos).

Diante do exposto, parece mais razoável a idéia de que democracia não se 

restringe  à  forma  de  se  fazer  política,  havendo  necessariamente  um  conteúdo 

substantivo, de igualdade ou, no mínimo, de organização em busca dessa igualdade. 

Diante  desta  perspectiva,  entende-se  que,  apesar  dos  abismos  sociais,  a  República 

Federativa do Brasil constitui uma democracia, ainda em permanente construção (uma 

democracia que precisa ser mais democrática).

A idéia de inclusão inaceitável para os gregos – a concepção de cidadão 

era  bastante  excludente  –  passa  a  ser  o  desafio  e  o  compromisso  dos  Estados  que 

desejam  se  firmar  como  democráticos.   Conforme  esclarecedoras  palavras  de 

ROGÉRIO NASCIMENTO20:

A  dicotomia  inclusão/exclusão,  introduzida  pela  sociologia  no 
vacabulário das ciências humanas e sociais aplicadas no correr do século 
XX exprime uma realidade antiga e multidimensional.  Há   exclusão   toda   
vez que integrante  do grupo social  está  impossibilitado de usufruir  de 
recursos criados na sociedade da qual é parte.

A  esse  respeito,  é  pertinente  assinalar  que,  no  Brasil,  o  crescimento 

econômico ocorreu às custas de enorme dívida externa e social, eis que a modernização 

familiar  per capita indica as famílias pobres, e ¼ (um quarto) do salário mínimo familiar  per capita 
indica o limite abaixo do qual se define uma família como extremamente pobre (indigente). Disponível 
em <www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/images/rendabrasil.htm>. Acesso em 02 fev. 2007.
18 O’DONNELL, Guilhermo. Poliarquias e a (in) efetividade da lei na América Latina. Trad. Otacílio 
Nunes. Novos Estudos CEBRAP, n. 51, 1998, p. 39.
19 Ibidem, p. 50.
20 NASCIMENTO, Rogério José Bento do. Op. cit. p. 2.
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do  país  não  foi  acompanhada  por  emancipação  social,  conjugando-se  a  exclusão 

econômica, com acentuada pobreza (falta de recursos) vista a olhos nus, não só nos 

grandes centros,  como nas comunidades rurais, sendo por demais  visível a exclusão 

resultante  da  “ausência  de  cidadania,  entendida  como  meio  de  participar  com 

influência na formação da opinião e da vontade geral.”21

O processo de inclusão depende, então, da quebra de barreiras econômicas, 

exigindo políticas públicas e mobilização da sociedade civil para o aumento das vagas 

de emprego, objetivando o mercado formal, para a conquista de salários22 adequados 

que possam garantir o mínimo para uma existência digna, para a fruição dos serviços de 

saúde e previdência  social,  para a prestação da jurisdição a toda a população,  entre 

outros requisitos situados nos âmbitos social, econômico e cultural.

Todavia,  o  desafio  da  inclusão  exige  que  se  garantam  meios  para  a 

participação popular, não só pensando em termos de possibilidade, porém indo mais 

além  para  a  idéia  de  efetiva  capacidade  de  influir  nas  decisões.  Trata-se  do  que 

HABERMAS define como autonomia privada, direcionada para um consenso23, sempre 

com um fundamento ético, devendo ser respeitadas as regras da deliberação, já que a 

discussão deve ser travada com igualdade de condições, para que todos possam opinar 

com reais possibilidades de influir na decisão final.

Segundo essa linha de pensamento, o processo de deliberação democrático 

possibilita que todos se façam ouvir, ainda que não seja esta a voz da maioria, pois 

numa sociedade multicultural, pluralista, as decisões nem sempre irão acolher todas as 

formas de pensamento, mas restará garantido o direito de manifestar-se.  É isso que 

HABERMAS nomeia “inclusão com sensibilidade para as diferenças”, esclarecendo que 

os  Estados  organizados  como democráticos  de  direito  têm vários  caminhos  para  se 

chegar  à  inclusão  (como  a  concessão  de  autonomia  cultural),  afirmando  que  a: 

“coexistência  com  igualdade  de  direitos  de  diferentes  comunidades  étnicas,  grupos 

21 Ibidem, p. 2.
22 Pode-se fazer um paralelo com o salário mínimo, direito social assegurado pela Constituição Federal 
(art. 7º) e que deve (ou deveria) garantir dignidade para o trabalhador.
23 Permite-se um parêntese para a crítica bem formulada por Marcelo Neves ao entendimento mútuo tão 
buscado  por  Habermas,  no  sentido  de  que  se  deve  reconhecer  o  pluralismo  como  um  fato,  logo, 
imprescindível  afirmar o  dissenso como uma marca das sociedades  modernas.  Destaca-se o  seguinte 
trecho:  “Nas  condições  presentes  da sociedade  mundial,  só  os  princípios  de  uma moral  do dissenso 
podem  ter  o  caráter  universalista  e  includente  no  sentido  do  acesso  de  toda  e  qualquer  pessoa, 
independente  de  seus  interesses,  expectativas  e  valores,  a  procedimentos  discursivamente  abertos.” 
(NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 130)
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lingüísticos, confissões religiosas e formas de vida, não pode ser obtida ao preço da 

fragmentação da sociedade.”24

Essa noção de cidadania, que ultrapassa o conceito de mera detenção de 

direitos políticos (votar  e ser  votado),  deve impregnar a consciência  dos brasileiros, 

sendo compromisso  de  todos  e  de  cada  um contribuir  para  que  se  obtenha  melhor 

informação e mais ampla formação desses cidadãos.  Em caso contrário, não há como 

um organismo estatal se fazer legítimo, pois os indivíduos só contribuirão se possuírem 

o  sentimento  e  as  oportunidades  de  fazerem  parte  do  todo.   O  reconhecimento 

individual  e  social  de  que  lhe  é  reservado  um tratamento  digno dentro  das  esferas 

políticas, sociais e econômicas, sendo sujeito de direitos, proporciona ao indivíduo o 

espírito de cidadão, incentivando-o a participação para que se forme a vontade popular. 

A almejada cooperação só se dará a partir dessa noção de inclusão.

Novamente é ROGÉRIO NASCIMENTO, inspirado pelo espírito de uma 

teoria da constituição adequada, que amplie o acesso ao direito, que leciona:

No Brasil,  para realizar os objetivos constitucionais  de justiça social e 
redução  das  desigualdades,  traçados  expressamente  pelo  constituinte 
originário, será necessário fortalecer instrumentos e canais que estimulem 
o acatamento espontâneo da ordem jurídica, seja com o aperfeiçoamento 
dos mecanismos de baliza do direito que disciplina relações privadas, seja 
com  a  preservação  dos  mecanismos  de  controle  próprios  do  direito 
administrativo  seja,  até,  com  o  reconhecimento  do  papel  ainda  por 
exercer do direito penal na intimidação de condutas impregnadas de risco 
inaceitável.25

Nesse diapasão, há que fortalecer “instrumentos e canais que estimulem o 

acatamento  espontâneo  da  ordem  jurídica”;  ao  mesmo  tempo  em  que  se  afirma  a 

necessidade de fortalecimento das Instituições democráticas,  para que cumpram suas 

funções com o objetivo irrenunciável de inclusão.

O PROJETO DEMOCRÁTICO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

De pronto,  cumpre  recordar  o  fundamento  do  poder,  na  dicção  da  Lei 

Maior nacional: “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” (parágrafo único do art. 1º da 

CRFB/88)

24 HABERMAS, Jürgen. Op. cit. p. 172.
25 NASCIMENTO,  Rogério  José  Bento  Soares  do.  Contribuindo  para  uma  doutrina  constitucional 
adequada: dialogando com a teoria da constituição dirigente. In  Juris Poiesis – Revista do Curso de 
Direito da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, ano 8, n. 8, p. 421-437,  jul. 2005. 
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Pela leitura do Preâmbulo e do título I da Constituição vigente, identifica-

se  o  compromisso  que  se  funda,  especialmente  para  os  limites  desse  trabalho,  na 

cidadania (art. 1º, II) e na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), sendo objetivos do 

“novo” Estado – renascimento após o longo e cruel período da ditadura militar  – a 

constituição  de  uma  sociedade  livre,  justa  e  solidária  (art.  3º,  I),  a  erradicação  da 

pobreza e da marginalização, com redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, 

III), e também a promoção do bem de todos contra qualquer forma de discriminação 

(art. 3º, IV).

É  muito  eloqüente  o  projeto  do  constituinte  originário  orientado  para 

buscar a tão almeja justiça social.   A Carta Magna, por demais extensa para alguns, 

preocupou-se  não  só  com a  organização  do  Estado  e  de  seus  Poderes  associada  à 

garantia de direitos fundamentais,  contemplando igualmente a regulação de aspectos 

referentes  às  relações  entre  particulares,  constitucionalizando  o  Direito  Civil,  e 

estabelecendo parâmetros para a ordem econômica. Nesta senda, trata ainda de meio 

ambiente, comunidades indígenas e desportos, entre outros aspectos.  

Todavia, o que parece mais relevante não é a extensão da Constituição, eis 

que o importante repousa na efetivação dos direitos que assegura, e o assegura para 

todos, indistintamente.  A Constituição não pode ser apenas “um pedaço de papel” – 

expressão  cunhada  por  FERDINAND  LASSALE  –  tem  forma  normativa  e  a 

concretização plena dessa força normativa constitui, nas palavras de HESSE26 a “meta a 

ser almejada pela Ciência do Direito Constitucional”.

Fazer  com  que  todo  brasileiro  se  sinta  parte  fundamental  do  projeto 

constitucional, destinatário desses direitos formalmente reconhecidos, e coopere para a 

consecução desses objetivos, não é demais repisar, é obrigação de todo o aparato estatal 

(sem descartar a imprescindível contribuição da sociedade civil organizada).

Assim, se há comandos específicos para a realização de políticas públicas e 

estas não se dão, abre-se o caminho para a atuação, que se deseja independente e forte, 

do Poder Judiciário.  Nesse contexto, experimenta-se certa judicialização27 da política, o 
26 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991, p. 27.
27 No Estado chamado de direito houve preponderância do papel do Poder Legislativo, com o propósito de 
garantir um ordenamento para organização do Poder e da sociedade; passando a ter destaque o Poder 
Executivo no período do Estado provedor (Estado social), frente a necessidade de consecução de políticas 
públicas para sanar o problema de materialização dos direitos reconhecidos apenas na letra da lei. No 
Estado democrático de direito, por sua vez, o Poder Judiciário se destaca como fundamental, sendo o seu 
momento na histórica política contemporânea.
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que pode ser positivo, se houver o compromisso do respeito às regras da deliberação, 

fartamente comentadas acima, com igualdade de oportunidades para que os litigantes 

influenciem na decisão judicial garantido o compromisso com a inclusão social.  

Sob  esse  ângulo  de  análise,  não  se  pode  admitir,  num  processo 

democrático, um juiz passivo e indiferente, vez que lhe cabe o papel de ator social com 

a novel função de dizer o Direito, não apenas nas relações individuais – nos modelos 

entre os “famosos” Caio e Tício –, mas nos litígios coletivos.

Porém, como se pode pedir (o melhor termo seria exigir, pois se trata de 

um  dever  estatal)  a  prestação  jurisdicional,  se  determinado  brasileiro  não  possui 

recursos financeiros e/ou sequer conhece seus direitos?  Como concretizar o projeto 

democrático estatuído na Constituição?

A Carta Magna anuncia como direito fundamental o direito de acesso à 

Justiça28, assentando este direito civil29 sobre três pilares: a) acesso aos Tribunais, não 

podendo qualquer lesão ou ameaça a direito ser afastada do controle jurisdicional; b) 

proibição  dos  Tribunais  e  juízes  de  exceção  e  garantia  do  devido  processo  legal, 

assegurados  a  ampla  defesa  e  o  contraditório;  c)  e  assistência  jurídica  integral  e 

gratuita30.  Este é o arcabouço jurídico constitucional que garante a todo brasileiro (e 

todo estrangeiro residente no Brasil) o direito de acesso à Justiça.

ANA  PAULA  DE  BARCELLOS31 afirma  com  propriedade  a 

essencialidade do direito subjetivo de acesso à Justiça, resumindo seu ponto de vista no 

seguinte trecho digno de destaque:

Em um Estado de direito, como já se referiu, não basta a consagração 
normativa:  é  preciso  existir  uma  autoridade  que  seja  capaz  de  impor 
coativamente a obediência aos comandos jurídicos. Dizer que o acesso à 

28 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant.  Acesso à Justiça.  Trad. Ellen Gracie Northfleet.  Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 12-13: “O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o 
requisito  fundamental  –  o  mais  básico  dos  direitos  humanos  –  de  um  sistema  jurídico  moderno  e 
igualitário que pretenda garantir,  e  não apenas proclamar os direitos de todos. (...) O ‘acesso’ não é 
apenas um direito social fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, o 
ponto central da moderna processualística.”
29 Entende-se  o  direito  de  acesso  à  Justiça  como direito  civil  e  não  social.  No  mesmo  sentido  é  a 
conclusão  de  Cleber  Alves  que  afirma:  “Na  nossa  opinião,  o  direito  de  acesso  à  Justiça,  incluída 
especialmente  a  assistência  judiciária  gratuita  para  os  necessitados,  se  traduz  num direito  de  caráter 
primordialmente civil – e não propriamente um direito social – indispensável mesmo ao exercício pleno 
da  prerrogativa  fundamental  da  liberdade  humana  e  do  respeito  à  igualdade  jurídica  de  todos  os 
cidadãos.” (ALVES, Cleber Francisco. Justiça para Todos! Assistência Jurídica Gratuita nos Estados 
Unidos, na França e no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, p. 38) 
30 Art. 5º, XXXV, XXXVII, LIV, LV e LXXIV, da CRFB.
31 BARCELLOS, Ana Paula de.  A eficácia jurídica dos princípios constitucionais – o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2002, p. 293.
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Justiça é um dos componentes do núcleo da dignidade humana significa 
dizer que todas as pessoas devem ter acesso a tal autoridade: o Judiciário.

A Declaração Universal  dos Direitos  do Homem em seu artigo VIII  já 

proclamava  em  1948:  “Todo  homem  tem direito  a  receber  dos  tribunais  nacionais 

competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe 

sejam reconhecidos pela Constituição ou pelas leis.”32  Tratando da referida declaração, 

e comentando especificamente este artigo, afirma Alceu Lima que a existência de um 

“Poder Judiciário digno, independente e rápido”, é essencial para a “existência das bases 

de qualquer tipo de civilização e de ordem social.”33

Contudo, o direito de acesso à Justiça não deve ser tomado como o direito 

apenas de ir ao Poder Judiciário e deter as garantias para o exercício do direito de ação e 

do direito de defesa.  Esse direito tem abrangência bem mais ampla, com o propósito de 

proporcionar a cada um, em igualdade de condições e equilibrando-se as diferenças (que 

não  podem  ser  esquecidas  numa  sociedade  plural),  de  participarem  de  toda  a  sua 

produção nos aspectos políticos, econômicos e sociais.  Decorre daí a possibilidade de 

efetivação de um país justo34.

Todavia, para os objetivos desse trabalho, a análise se restringirá ao direito 

de acesso à Justiça, trabalhando-se especialmente com o terceiro pilar anunciado acima, 

qual seja, a assistência jurídica.  De plano, cumpre destacar a expressão consagrada no 

texto constitucional, que revela a amplitude que se deseja conferir a essa assistência, 

que não é só judiciária, mas abrange atividades como o aconselhamento, a conciliação 

das partes, evitando-se o litígio e a defesa em processos administrativos35.  Para que se 

concretize a democracia brasileira, num movimento constante de inclusão, tornando real 

o projeto da Constituição de 1988, faz-se necessário,  repita-se, o fortalecimento das 

instituições democráticas36.

32 LIMA, Alceu Amoroso. Os Direitos do Homem e o Homem sem Direitos. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 
1999, p. 85.
33 Ibidem, p. 87.
34 “O direito há que ser justo e não há justiça se não for assegurado a todos participarem dos frutos que a 
comunidade  gera.  Não  há  justiça  sem  inclusão.”  (NASCIMENTO,  Rogério  José  Soares  do.  Uma 
abordagem  constitucional  da  inclusão  social  –  fortalecer  o  papel  integrador  da  Constituição  para 
assegurar acesso ao Direito, p. 10)
35 Esclarece Bruno Vainer: “a assistência jurídica é aquela que pode ocorrer em juízo ou fora dele, é toda 
e qualquer assistência lato sensu, para qualquer ato, não só para os atos envolvendo o Poder Judiciário.” 
(VAINER, Bruno Zilberman. Assistência Judiciária Gratuita: um desafio de nosso tempo. In Revista de 
Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 12, n. 48, p. 213-244, jul-set. 2004)
36 Afirma Anabelle Silva que para a concretização do princípio da dignidade humana, fundamento de 
nosso  Estado  Democrático  de  Direito,  na  dimensão  dos  direitos  prestacionais  do  chamado  mínimo 
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DEFENSORIA  PÚBLICA:  ESSENCIAL  À  FUNÇÃO  JURISDICIONAL  DO 

ESTADO

A prestação estatal37 da assistência judicial integral e gratuita prometida 

pelo  Estado  brasileiro  é  atribuição  da  Defensoria  Pública,  tal  como  previsto  na 

Constituição  da  República  em  seu  artigo  134,  dentre  aquelas  essenciais  à  função 

jurisdicional do Estado.  Nesse sentido, merece destaque o título do capítulo IV da Lei 

Maior:  “Das  funções  essenciais  à  Justiça”,  dentro  do  qual  estão  inseridos,  além da 

Defensoria Pública, o Ministério Público e a Advocacia Pública, de onde se conclui que 

detêm o mesmo peso que o Poder Judiciário no que diz respeito à atividade jurisdicional 

(diferenciada  da  administrativa  e  da  legislativa),  não  se  justificando  o  tratamento 

desigual que vem sendo dado a essas Instituições no cenário nacional.

Como se depreende do que foi exposto, as atividades e funções colocam-se 

como complementares38 com um objetivo comum, qual seja, a função estatal de prestar 

jurisdição,  e  com a finalidade de alcançar  a Justiça;  tomada como bem comum.  E 

assim,  longe  de  conflitos  de  qualquer  natureza,  salvaguardadas  as  prerrogativas 

funcionais  que  se  assemelham,  busca-se  ampliar  as  frentes  de  batalha  para  que  os 

brasileiros possam viver a sua democracia.

Num cenário de exclusão da grande maioria dos brasileiros, retoma-se a 

pergunta:  como garantir  acesso à Justiça  aos pobres e  desinformados? A assistência 

jurídica  prometida  pela  Lei  Maior  busca proporcionar  aos  excluídos  a  igualdade de 

condições para que suas demandas e expectativas sejam atendidas.

BRUNO  VAINER39,  tratando  do  princípio  da  igualdade  como  um dos 

informadores da assistência judiciária gratuita enuncia categoricamente que:

existencial, algumas questões desafiam nosso sistema jurídico, dentre elas “o amadurecimento teórico e 
institucional do sistema de justiça, aí incluídos o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria 
Pública e a advocacia, pública e privada”. (SILVA, Anabelle Macedo. Op. cit., p. 200) 
37 Anote-se que nem todos os ordenamentos consagram a assistência jurídica como um dever do Estado e, 
por conseqüência, como um direito do indivíduo.
38 Defendendo essa complementaridade destaca-se o  seguinte  trecho de artigo da lavra de Humberto 
Soares: “Não há entrega da prestação jurisdicional sem o concurso de todos e, não-somente do juiz.” Mais 
adiante afirma: “Todos, sem exceção (juiz, promotor, Procurador, defensor) são havidos pela arquitetura 
constitucional  originária  como ‘essenciais  à  justiça’,  eis  que  todos,  sem exceção,  são  exercentes  de 
‘funções essenciais à justiça’. Ainda que, estruturalmente, alocados a Poderes diversos, o Juiz ao Poder 
Judiciário e os demais, ao Poder Executivo.” (SOARES, Humberto Ribeiro. Função Essencial à Justiça: 
Função Jurisdicional. In Revista Ibero-Americana de Direito Público. América Jurídica, 2004, p. 83)
39 VAINER, Bruno Zilberman. Op. cit. p. 223.
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caso  a  Constituição  não desse  aos  necessitados  os  meios  para  que tal 
acesso  atinja  a  todos  sem  exceção,  tornaria  o  princípio  da  isonomia 
desprovido  de  eficácia.  Em outras  palavras,  equivaleria  a  afirmar  que 
nem todos são iguais perante a lei, já que nem todos podem provocar a 
função jurisdicional do Estado para a resolução de suas contendas.

Nessa  linha  de  argumentação  é  pertinente  registrar  não  ser  novo  o 

patrocínio dos pobres em juízo no nosso ordenamento.  Nas Ordenações Filipinas de 

1603 já se encontrava tal preocupação, dependente da apresentação de uma certidão de 

pobreza, disposições ratificadas em 1823.  Ausente na Constituição monárquica de 1824 

e  na  primeira  Constituição  da  República  (1891),  a  assistência  judiciária  passou  a 

integrar  o  rol  de  direitos  constitucionais  a  partir  da  Constituição  de  1934,  sendo 

excluída  apenas  na  Carta  de  1937,  sob  o  regime  ditatorial  do  Estado  Novo.  A 

Constituição vigente, por sua vez, pela primeira vez previu uma Instituição encarregada 

do cumprimento desta função.40

Apesar  do  mandamento  constitucional,  passados  18  (dezoito)  anos  da 

rotulada “Constituição Cidadã”, nem todos os Estados da Federação constituíram suas 

Defensorias Públicas – Santa Catarina, Paraná e Goiás – e, paradoxalmente, o Estado de 

São Paulo, o mais populoso Estado brasileiro, somente criou sua Defensoria Pública no 

ano de 2006.  Em regra, as Defensorias Públicas têm uma história muito recente, de 

apenas 11 (onze) anos, sendo notório o pioneirismo da Defensoria do Estado do Rio de 

Janeiro com mais de 5 (cinco) décadas41. 

Havendo o monopólio da jurisdição, não estando os brasileiros autorizados 

a fazer justiça pelas próprias mãos, e sob a perspectiva de que se trata de um direito 

contido  na  seara  do  mínimo  existencial,  é  obrigação  do  Estado  prestar  assistência 

jurídica, não se podendo mais aceitar a omissão de Estados quanto à criação de suas 

Defensorias Públicas,  pois  o mandamento  constitucional  não está  sujeito  a  qualquer 

avaliação do administrador público acerca de critérios de conveniência e oportunidade, 

cabendo aos demais órgãos públicos e à sociedade civil  exigir a constituição dessas 

Defensorias.

Quanto  às  Defensorias  Públicas  dos  Estados  e  da  União  existentes,  é 

imperioso conferir maior atenção às mesmas, pois um longo caminho ainda deve ser 

40 Recomenda-se a leitura da obra de Jorge Luís Rocha, História da Defensoria Pública e da Associação 
dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004.
41 BRASIL. Ministério da Justiça. II Diagnóstico Defensoria Pública no Brasil. Brasília: Cromos, 2006, 
p. 31-39. 
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percorrido para que se possa afirmar a eficiência42 da prestação da assistência jurídica – 

prioritariamente atividade desta Instituição na dicção da Carta Maior –, com consecução 

do objetivo maior que é viabilizar a inclusão.

Importante  passo foi  dado,  às  custas  de grande batalha dos  Defensores 

Públicos  de  todo  o  país,  com  a  inserção  do  parágrafo  segundo  ao  artigo  134  da 

Constituição.  Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 45 de 08 de dezembro de 2004, 

que  tratou  da  Reforma  do  Judiciário,  finalmente  atribuiu  autonomia  funcional  e 

administrativa  às  Defensorias  Públicas  Estaduais,  assegurando-lhes  a  iniciativa  de 

proposta orçamentária, estando sob discussão a ampliação desta autonomia para abarcar 

a financeira, bem como para abranger a Defensoria Pública da União.  Diante desse 

acréscimo no texto constitucional, não é demais observar que a autonomia concedida 

não poderá ser restringida pelo legislador ordinário43.

Mais do que possibilitar a ação judicial e a defesa in judicio, para solução 

dos conflitos individuais e coletivos, cabe à Instituição aprimorar os meios alternativos 

(ou  adequados,  como  preferem  outros)  para  solução  de  litígios,  especialmente  a 

conciliação, evitando-se a demanda judicial.

Especificamente  sobre  o  manejo  das  ações  coletivas44 pela  Defensoria 

Pública, há que se frisar que este instrumento permite influência direta na elaboração de 

políticas públicas, materializando o conceito de acesso à Justiça, quando proporciona 

42 Destaca-se a constatação de Cleber Alves que se muito avançamos em termos legislativos, a realidade 
deixa muito a desejar, sendo omissos o Executivo e o Legislativo que não dotam a Defensoria Pública de 
condições materiais e humanas para cumprimento de seu mister: “É realmente incrível como o Brasil 
pode alcançar um avançado estágio em termos de sofisticação da legislação processual civil, considerada 
das mais modernas do mundo – tendo sido expressivas as conquistas no que se refere à efetivação de 
medidas relacionadas às chamadas ‘segunda’ e ‘terceira onda’ do acesso à Justiça de que nos fala Mauro 
Cappelletti – sem que a intervenção estatal para garantir a eficácia na assistência judiciária tivesse sido 
plenamente cumprida.”. (ALVES, Cleber Francisco. Op. cit., p. 25-26)
43 Nesse  sentido:  José  Wanderley  Bezerra  Alves  que  com  acuidade  defende  também  a  autonomia 
financeira das Defensorias Públicas, não se justificando a negativa de tal concessão, vez que já detém 
autorização para elaborar sua proposta orçamentária, bem como assegurado o repasse dos duodécimos. 
Discorda-se, todavia, dos argumentos do referido autor quanto à impossibilidade de iniciativa de lei para 
que o Defensor Público geral possa criar cargos, diante do entendimento que também essa é uma faceta 
indispensável em busca da independência e do fortalecimento da Instituição. Remete-se assim à leitura 
de:  ALVES,  José  Wanderley  Bezerra.  Autonomia  das  Defensorias  Públicas  Limites  Decorrentes  da 
Constituição Federal. In Revista Direito Público. Brasília, Brasília, ano III, n. 10, p. 51-68, out-nov-dez. 
2005.
44 Registre-se que a Lei nº 11.448 de 15 de janeiro de 2007, publicada no DOU no dia seguinte, concedeu 
expressamente legitimidade à Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública, passando a 
Instituição a figurar no inciso II, do art. 5º, na nova redação da Lei nº 7.347/85, todavia, para grande 
surpresa da comunidade jurídica, foi proposta em agosto de 2007 pela CONAMP – Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público a ADI 3943 questionando esta legitimidade.
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maior participação social, econômica e política de seus assistidos.  Porém, um papel se 

revela  talvez  mais  importante  e  que  deve  ser  repensado pelas  Defensorias  Públicas 

brasileiras,  que é o de promover a cidadania através do esclarecimento à  população 

excluída acerca de seus direitos. 

Como  defendido,  na  trilha  do  processo  deliberativo  democrático  como 

proposto por HABERMAS, só é legítima a discussão livre e igualitária destinada a um 

entendimento mútuo, quando os envolvidos detêm a mesma possibilidade e capacidade 

de influir nas decisões. 

Portanto,  para  concretização  da  democracia,  muito  cabe  à  Defensoria 

Pública como órgão capaz de divulgar o conhecimento e contribuir para que enorme 

número de brasileiros (os excluídos) tenha acesso às informações, tornando o espaço 

público  ambiente  legítimo,  pois  será  integrado  pelos  diferentes  grupos  sociais, 

devidamente representados e preparados para a ampla e eficiente participação, dando-se 

assim a “inclusão com sensibilidade para as diferenças”.

Em suma, a Defensoria Pública é Instituição que reclama o espaço que lhe 

cabe, para que possa cumprir o papel de garantir a assistência jurídica integral e gratuita, 

compromisso  constitucional,  prestando-se  como  instrumento  de  inclusão  social  e 

canalizador da participação popular, nesse movimento de permanente construção e de 

aperfeiçoamento de nosso Estado Democrático de Direito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. A democracia é o melhor regime a ser adotado, somente sendo viável 

aos  Estados  modernos,  caracterizados  pela  população  numerosa  e  grande  extensão 

territorial, a democracia representativa.

2. O modelo normativo mais adequado é a democracia deliberativa, que 

parte  do  pressuposto  da  igualdade  de  oportunidades  de  discurso,  com  equânime 

capacidade  de  os  envolvidos  influenciarem na  decisão  final,  devendo  cada  unidade 

social ser dotada de espaço para que o diálogo seja amplo, com justificação ética e em 

busca do consenso.

3.  O  procedimentalismo  de  HABERMAS  pode  contribuir 

significativamente para o fortalecimento teórico e prático da democracia brasileira, não 

sendo portanto um modelo idealizado alienígena, pois apresenta a idéia de que as regras 
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do jogo possuem fundamento  ético,  o  que permite  que os  resultados sejam abertos, 

legitimados porém nesse processo democrático de deliberação, e é esse processo que 

deverá ser compreendido, absorvido e praticado nos processos decisórios brasileiros.

4. O conceito de democracia está umbilicalmente ligado a um mínimo de 

igualdade  socioeconômica  ou,  ao  menos,  exige  organização  tendente  à  consecução 

dessa igualdade, não sendo apenas um regime político.

5.  Apesar  de  os  índices  brasileiros  serem  equivalentes  aos  de  países 

subdesenvolvidos,  com  enorme  desigualdade  social,  má  distribuição  de  riquezas  e 

grande quantidade de analfabetos e semi-analfabetos, o Brasil é um Estado Democrático 

de  Direito,  podendo  assim  se  intitular  no  cenário  mundial;  porém,  com  um  longo 

caminho pela frente para que se fortaleça essa democracia.

6.  O  desafio  brasileiro  é  a  inclusão  social,  cabendo  aos  órgãos 

governamentais  e  à  sociedade  civil  organizada  envidarem  todos  os  esforços  para 

promoção dessa inclusão, sem a qual o Brasil será sempre uma democracia incompleta. 

Um Estado verdadeiramente democrático reclama a consciência de seus nacionais de 

que são dignos de igual tratamento, de que fazem parte de um todo, podem usufruir o 

patrimônio  comum,  possuem  direitos  e  detêm  condições  de  reclamá-los;  com  a 

participação de todos (levando-se em conta diferenças) na esfera, social, econômica, e 

política e jurídica, e com espírito de cooperação, um poder e suas decisões se legitimam.

7. Alcançar o ideal democrático requer necessariamente o fortalecimento 

das Instituições democráticas.

8. Para concretização do projeto democrático traçado pela Constituição de 

1988, o direito de acesso à Justiça é direito civil fundamental, pois de nada adiantaria 

conceder  direitos  sem  proporcionar  a  todo  cidadão  condições  para  assegurá-los, 

respeitando-se o que se denomina como mínimo existencial, indissociável da dignidade 

humana.

9.  A  Defensoria  Pública  é  instituição  essencial  à  Justiça,  merecendo 

tratamento equivalente aos demais órgãos primordiais para o cumprimento pelo Estado 

de  sua  função  jurisdicional,  ou  seja,  Magistratura,  Ministério  Público,  e  Advocacia 

Pública,  cabendo-lhe  prioritariamente  a  prestação  da  assistência  jurídica  integral  e 

gratuita aos necessitados.
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10. Tratando-se a assistência jurídica um dever do Estado, pois apenas a 

este cabe dizer o Direito (monopólio da jurisdição), portanto, não se submetendo aos 

critérios  de  conveniência  e  oportunidade  pelo  administrador,  não  se  pode  aceitar  a 

omissão de Estados da Federação que ainda não constituíram suas Defensorias Públicas; 

e, no tocante às Defensorias já instituídas, reclama-se urgente atenção do Executivo e do 

Legislativo  para dotá-las  de recursos  material  e  humano suficientes  e  adequados  de 

forma a que possam cumprir digna e eficientemente com sua missão constitucional. 

11. A Defensoria Pública, com sua função de prestar assistência jurídica 

aos necessitados – o que inclui, além do patrocínio dos interesses em juízo, a defesa na 

esfera administrativa, a orientação e a conciliação de seus assistidos –, é primordial para 

a inclusão social, com especial destaque para a difusão do conhecimento acerca dos 

direitos, num diuturno compromisso de formar cidadãos, pois só com informação pode-

se participar de um processo deliberativo verdadeiramente democrático.

12.  Cumpre  à  Defensoria  Pública,  portanto,  papel  de suma importância 

para a construção e o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito brasileiro.
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