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RESUMO 
 
 

A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LV, traz como direito fundamental o contraditório e a 
ampla defesa aos litigantes e acusados. No inciso LXXIV do mesmo artigo, estabelece o dever 
do Estado na prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a 
insuficiência de recursos. Como meio de garantir o exercício desses direitos, a Carta Magna 
criou a Defensoria Pública, chamando-a de órgão de função essencial à Justiça. Cada estado 
federado criou a sua; em São Paulo, por exemplo, ela surgiu com Lei Complementar nº 988/06. 
Ainda na Constituição, no seu Capítulo IV, que trata da organização dos poderes e dos órgãos 
essenciais à Justiça, encontra-se a função da Defensoria, que é jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, aos necessitados 
financeiramente. Este trabalho tem por objetivo apresentar as atribuições da Defensoria Pública 
Estadual (DPE) e seu papel na garantia de direitos dos cidadãos. Foram realizadas pesquisas 
na Constituição Federal, em legislação específica e no site da Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo. Os resultados revelam que a Defensoria Pública goza de independência funcional, 
possui acesso irrestrito a estabelecimentos de internação de adolescentes, tem poder de 
requisitar documentos a órgãos públicos e de examinar autos sem procuração, tem poder de 
ajuizar pedidos para defesa de direitos e promover acordos e conciliações entre partes. 
Administrativamente, as Defensorias estaduais contam, cada qual, com o Conselho Superior da 
Defensoria Pública, formado por 13 membros da instituição e são conduzidas pelo Defensor 
Público Geral, nomeado pelo Governador do Estado, a partir de uma lista tríplice, após eleição 
entre os defensores. Elas também atuam de maneira institucional, por meio de núcleos 
especializados, como Núcleos de Defesa da mulher, dos idosos, entre outros, tendo três papéis 
principais. O primeiro é a orientação jurídica, conscientizando as pessoas sobre seus direitos; o 
segundo, a atuação extrajudicial, tentando resolver os conflitos sem levá-los ao Poder 
Judiciário, por meio de acordo entre as partes e do poder de requisição. O terceiro é a atuação 
judicial, a mais conhecida, que envolve a defesa das pessoas que não têm condições de pagar 
os honorários de um advogado e arcar com as custas processuais. Importante esclarecer que o 
Defensor Público não atua apenas em causas individuais, tendo legitimidade garantida para 
atuar também no interesse coletivo dos necessitados, por meio de ações civis públicas que 
defendem o direito de uma grande quantidade de pessoas em um único processo. Para tais 
ações, basta que o Defensor Público ingresse com uma única ação judicial para a defesa de 
um grupo, sem precisar que cada indivíduo faça isso separadamente com ações na Justiça, o 
que significa economia para todos. Na ação judicial individual, a Defensoria recebe meios 
institucionais próprios, como a intimação pessoal, o direito a prazo em dobro e a possibilidade 
de se manifestar nos autos, por meio de cotas. Não são todas as cidades que contam com a 
atuação de defensores públicos; em São Paulo, com 645 municípios, apenas 41contam com 
sede da DPE, o que representa menos de 7% de todo estado. Nos locais em que não foi 
instalada uma unidade, os hipossuficientes contam com o convênio entre a Defensoria Pública 
e a OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo). Conclui-se que a 
Defensoria Pública, federal e estadual, tem suma importância para a garantia de direitos, em 
especial aos mais necessitados economicamente. Assim, salienta-se a importância para toda a 
sociedade de uma Defensoria Pública forte e atuante, como instrumento de pacificação, de 
promoção e de garantia dos direitos. 


